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1. LES PRINCIPALS EINES

Les eines ens permeten:

Un treball el més perfecte possible.
Estalviar temps i esforç.

Per a fer-les més útils hem de:

Conèixer bé el seu ús.
Fer-les servir de manera correcta.
Netejar-les i cuidar-les.

EINA ÚS DE L’EINA Número
Aixada Remoure la terra, fer cavallons, 

eliminar herbes, cavar…
Rasclet Preparar la terra abans de sembrar, 

recobir, anivellar, recollir herbes.
Pala Carregar terra.

Pala de fangar Remoure la terra.

Sembrador Trasplantar o sembrar

Forca  Arrencar hortalisses, remoure la terra 
profundament, carregar herbes 
seques.

Tisores de podar 
(diverses mides)

Podar branques.

Regadora Regar

Carretó Carregar terra.

Pic Cavar.

Corró Aplanar el terreny

Mànega Conduir l’aigua

Trident Esclarir les males herbes

Paleta trasplantadora Trasplantar planter





2. VOCABULARI BÀSIC DE L’HORT.

COMPOST:  Producte orgànic, higienitzat i  parcialment estabilitzat, procedent 
del procés de compostatge, l'ús del qual pot resultar beneficiós per al sòl i/o el 
desenvolupament de les plantes.  Es forma a partir  de la  descomposició  de 
restes de matèria orgànica.

COMPOSTADOR: Dipòsit adequat per a fer-hi el compostatge

CAVALLÓ: Llom de terra més alt que separa o limita les eres en les hortes o 
que serveix per a deturar l'aigua o variar-ne la direcció en els regatges.

SUBSTRAT: Medi de cultiu. Terra on creix la planta. 

PLANTAR: Fixar a la terra (un plançó, un esqueix, etc), perquè hi arreli.

PLANTER : Planta jove, especialment la destinada a ésser trasplantada. Prové 
de la germinació de llavors o d’esqueixos.

PODAR:  Eliminació  d’algunes  branques  dels  arbres  o  arbustos  a  fi 
d’aconseguir  millors  possibilitats  estètiques,  més  seguretat  o  fins  i  tot  una 
millora de la qualitat dels seus fruits.

SEMBRAR : Escampar o plantar la llavor (d'una planta) en la terra preparada 
per a rebre-la, perquè hi neixi aquella planta.

TRASPLANTAR : Canviar (una planta, un arbrell, etc) del lloc on és plantat a 
un altre, traient-lo de terra amb les arrels.



3. DIFERENTS ZONES DE TREBALL



HORT

Aquesta  és  la  zona  destinada  al  cultiu  de  les  plantes  que  anomenem 
hortalisses. Són plantes que en general tenen un cicle de vida anual és a dir, 
cal renovar-les cada any. Les hotalisses que acostumem a tenir a l’hort són: 
enciams,  escaroles,  cols,  coliflors,  faves,  pèsols,  pastanagues,  carxofes, 
tomàquets i algunes altres com ara els calçots, depenent de l’any.
Cal tenir en compte que a cada època li correspon la seva hortalissa (veure el 
calendari ).

Les plantes que cultivem provenen de la sembra o del planter. El planter es pot 
comprar o fer a partir de llavors comercialitzades o provinents de plantes de 
l’any anterior.

Abans de sembrar o plantar cal triar la parcel·la més adient i prepara-la. Hem 
de netejar-la i cavar-la perquè la terra quedi el més esponjosa possible. És un 
bon moment per afegir-hi compost.
Segons el tipus de reg que hàgim escollit per a cada parcel.la haurem de fer 
cavallons o aplanar el terreny i finalment ja podrem sembrar o plantar.
Periòdicament cal regar i netejar l’excés de males herbes.

HIVERNACLE

Ens permet cultivar algunes plantes durant l’hivern. En el seu interior, sobretot 
a  l’hivern,les  temperatures  són una mica  més favorables  per  a  les  plantes. 
També és l’espai on desem les eines i els materials.

ARBORÈTUM

Del llatí: “ col.lecció d’arbres”. En el nostre cas per tal de poder tenir-ne una 
gran  varietat  en  un  espai  petit  mantenim  aquests  arbres  en  torretes. 
Periòdicament, cada  dos anys, cal podar-los (arrel i part aèria) i renovar-ne 
parcialment la terra.
Està situat a la part posterior de l’hivernacle.

PLANTES AROMÀTIQUES

Estan situades en els diferents parterres de zones ajardinades de tot l’Institut. 
Es tendeix al cultiu de les espècies mediterrànies per afavorir el coneixement 
de les aromàtiques dels nostre entorn i per a l’estalvi d’ aigua. 

ARBRES

Repartits per tot el recinte de l’institut. 

ARBUSTOS
Sovint acompanyen les plantes aromàtiques en els parterres. També els tenim 
per a separar zones ajardinades o de treball. 



4. NECESSITATS BÀSIQUES DE LES PLANTES CULTIVADES

Les plantes a diferència dels animals poden produir  a partir  de substàncies 
simples  (inorgàniques)  les  molècules  orgàniques  que  necessiten  per  viure 
(sucres,  lípids,  proteïnes...)  aprofitant  l’energia  de  la  llum,  és  a  dir,  fan  la 
fotosíntesi. Per aquest fet diem que són organismes autòtrofs. 

LA TERRA

A  part  de  servir  com  a  suport  de  la  vegetació  proporciona  sals  minerals 
importants per a les plantes i per a qualsevol ésser viu: nitrogen, fòsfor, potasi,  
magnesi, calci, ferro, sofre...

Els compostos  més  importants  són els  que contenen nitrogen.  Les plantes 
l’absorbeixen en forma de nitrats (NO3) i en forma de compostos amoniacals. 
Quan  adobem  (adobs  químics  o  orgànics)  aportem  nitrogen  en  aquestes 
formes fàcilment aprofitables per a les plantes. L’excés de nitrogen també pot 
causar problemes a les plantes i a l’entorn.
Algunes plantes com les lleguminoses (faves, pèsols...)  gràcies a la simbiosi 
que tenen amb uns bacteris que viuen a les seves arrels poden aprofitar el 
nitrogen de l’atmosfera.



LA LLUM
Les plantes necessiten la llum per a fer la fotosíntesi i així poder fabricar les 
substàncies imprescindibles. Cada espècie de planta necessita un determinat 
tipus d’il·luminació i d’hores (fotoperíode). 

L’AIRE
De l’aire obtenen principalment el CO2, O2.

L’AIGUA
Totes les plantes necessiten aigua, tot i que en quantitats variables segons les 
espècies.  La  necessitat  d’aigua  depèn  de  la  velocitat  de  creixement.  Les 
plantes de creixement ràpid, com per exemple el blat de moro, durant l’estiu 
necessiten  molta  aigua.  La  resistència  de  les  plantes  a  la  sequera  està 
relacionada amb la profunditat d’arrelament. Les plantes amb arrel pivotant com 
la pastanaga són més resistents que les plantes d’arrelament superficial com 
l’enciam, el tomàquet o el carbassó.
Cal ajustar el reg a les necessitats de les plantes i a la climatologia.

LA TEMPERATURA
En general  les  plantes  creixen  més  depressa quan  la  temperatura  és  més 
elevada, encara que fins a un límit (aprox 30ºC). Aquest límit és més elevat per 
a les plantes originàries de països càlids.
Igualment per sota d’unes determinades temperatures les llavors no germinen o 
el seu creixement és molt lent.
Aquestes temperatures màximes i mínimes determinen les èpoques de sembra 
o plantació.
Dins  les  hortalisses  es  pot  dir  que  hi  ha  dos  grups:  les  que  necessiten 
temperatures  altes  i  les  que  pel  contrari  les  temperatures  altes  els  són 
negatives.

Necessiten calor Soporten malament la calor
Albergínia
Carbassa
Mongeta
Blat de moro/ Panís
Meló
Cogombre
Síndria
Tomàquet

Escarola
Espinac
Pèsol
Fava
Enciam
Rave



5. FORMES DE REPRODUIR LES PLANTES

LES LLAVORS

Hi ha moltes varietats de llavors, poden ser comercials, o bé obtingudes de les 
nostres  pròpies  plantes.  Per  conservar  les  llavors  d’altres  temporades 
necessitem unes condicions òptimes. Les llavors no conserven il·limitadament 
la capacitat de germinar. Cal conservar-les en un lloc sec, fresc, fosc i en un 
recipient ben tancat.

EL PLANTER

D’algunes  plantes,  enlloc  de  sembrar  directament  les  llavors  a  terra,  és 
recomanable fer-ne planter.  El planter el fem en recipients a part. Té alguns 
avantatges respecte a la sembra directa de les llavors: les llavors germinen  i 
creixen més protegides durant les primeres setmanes. També ajuda a reduir la 
competència de l’hortalissa i les males herbes.
Quan la planta ja és suficientment gran, normalment quan supera la mida del 
recipient, s’ha de trasplantar a terra. Cal anar en compte a l’hora de fer aquest  
pas, si no ho fem bé podem malmetre les arrels de la planta. Hi ha plantes, com 
el rave o la pastanaga, que no suporten bé el trasplantament.



ELS ESQUEIXOS

Es tracta d’un sistema per a reproduir les plantes de forma asexual. Consisteix 
en fer servir un fragment d’una planta amb capacitat per a regenerar tot un nou 
individu.
Les plantes que s’obtenen a partir  d’esqueixos són genèticament idèntiques 
entre elles i respecte la planta de la que provenen.
Hi  ha  diverses  tècniques  per  a  fer  esqueixos  i  cada  espècie  de  planta  en 
requereix una o una altra. També és important l’època de l’any en què es fan 
els esqueixos. Per a cada planta hi ha una època determinada.
Per afavorir la formació d’arrels es poden emprar hormones vegetals.

Segons la part que fem servir obtindrem esqueixos que anomenarem tendres, o 
bé llenyosos, semillenyosos, de fulla, terminals o d’arrel.

Esquiexos tendres
Es fan a partir de tiges i branques que hagin crescut aquell mateix any i es 
recullen entre abril  i juny. S’han de tallar amb una incisió de ganivet el més 
esmolat  possible,  a  fi  que  el  tall  sigui  net.  D’aquesta  manera  es  facilita  la 
formació d’arrels i s’evita que es pugui podrir l’esqueix. Els esqueixos més
adequats són parts d’una planta que mesurin mig pam (8-10 cm) i el punt de tall 
sigui just per sota d’una fulla o d’un nus (engruiximent de la tija) de la planta. 
Després s’han de tallar les fulles de manera neta a tot l’esqueix i plantar-los 
com més ràpid millor, ja que, si no, es deshidraten amb molta facilitat. 
Una  altra  forma  de  fer-los  es  submergint  els  esqueixos  en  aigua  fins  que 
arrelin.

Esqueixos semillenyosos
Es  recullen  entre  juliol  i  octubre.  La  part  superior  serà  verda  i  la  inferior, 
evidentment, ja  presentarà  aspecte  llenyós  (de  fusta),  o  sigui,  de  color 
marronós.  Els  esqueixos han de mesurar  entre 15 i  20 centímetres  i  s’han 
d’arrencar de la planta madura.

Esqueixos llenyosos
Aquesta  mena  d’esqueixos  s’han  de  fer entre  els  mesos  de  novembre  i 
desembre, quan les tiges són totalment de color marró, o sigui llenyosos en tota 
la seva grandària.
La mida mínima de l’esqueix llenyós haurà de ser d’uns 30 centímetres i els 
talls s’hauran de fer a la part superior, és a dir, just per damunt d’una gema, i 
en la part inferior, just per sota. Els talls superiors sempre es faran al biaix,  
mentre que els inferiors hauran de ser horitzontals, i d’aquesta manera podrem 
distingir la part inferior que haurem d’enterrar a terra. El tall superior al biaix es  
fa perquè l’aigua s’escoli i així s’evita que l’esqueix es pugui podrir per la zona 
del tall.
Quan els  plantem,  els  introduirem en el  substracte  amb un angle  de 45°  i  
només deixarem que sobresurti una tercera part de l’esqueix (10 cm).



Esqueixos terminals
S’obtenen durant els mesos d’estiu i s’arrenquen directament de la planta mare.
Aquests esqueixos creixen al peu de la soca de la planta mare i en tot cas cal 
conservar  tres  o  quatre  parells  de  fulles  en  cada  esqueix.  En  plantar-los, 
necessitarem una barreja de terra vegetal (2/3 parts) i sorra (1/3 part) i s’hauran
de regar abundantment, però sense ofegar-los.

Esqueixos d’arrel
Són útils en poques plantes. El millor moment per a extreurel’s de la planta 
mare  és  l’hivern;  s'han  de  fer  servir  arrels  d’un  centímetre  de  gruix  i  cinc 
centímetres de longitud. El tall en aquest cas ha de ser net, fent-lo al biaix a la 
part  més  propera  al  tronc  i  un  tall  recte  al  que  estigui  més  allunyat.  Els  
plantarem  per  l’extrem  en  què  hem  practicat  el  tall  al  biaix  a  l’aire,  però 
sobresortint just per damunt de la terra.
Primer els sortiran fulles i després els creixeran les arrels. Per això, cal donar-
los temps abans de transplantar-los.
6. LA PODA

És un “dany” molt beneficiós per a les plantes. Amb la poda d’arbres i arbustos 
aconseguim els següents efectes:

Controlar el volum de la planta i així l’equil.libri hídric entre l’aigua transpirada 
per  les  fulles  i  la  que  pot  rebre   en  la  torreta  (en  el  cas  dels  arbrets  de 
l’arboretum). 
Regular la producció de flors.
Obtenir l’efecte estètic, pràctic i segur que desitgem
Evitar malalties degut a l’airejament de la planta.
Allargar la vida de la planta.
Estalviar espai, aigua i fertilitzant.
Oferir un bon aspecte a la planta.
Prevenir de l’efecte pantalla de les ventades en els arbres grans, i evitar risc de 
sobrepès.En  els  boscos  evitar  l’acumulació  de  branques  seques  fàcilment 
inflamables.

Per a la poda en el nostre hort i els patis, n’hi haurà prou amb unes tisores de 
podar i un podall o xerrac. 



Els talls han de ser nets, sense  ferides, ni  magulladures. Per evitar infeccions 
en el tall, hem de podar sempre just per sobre d’una branqueta lateral o d’una 
gema dirigida cap enfora. Té molta importància l’última gema, aquí es produirà 
l’última gema que apunti a l’exterior de la planta marcant la direcció del futur 
brot.

Els arbres de fulla caduca es poden a l’hivern. El criteri serà el d’anar deixant 
passar la llum a l’interior del brancatge. No podarem mai les coníferes, el seu 
valor es troba en preservar la seva forma natural.



7. EL COMPOSTATGE

En un racó de l’hort hi trobem el compostador, és una capsa de fusta  que va 
ser fabricada  pels alumnes de tecnologia. Allà hi aboquem tota la fullaraca, 
herbes netes i residus de les mateixes hortalisses. Tractem d’imitar i accelerar 
els processos que tenen lloc en els ecosistemes a la superfície del sòl, on les 
restes  vegetals  i  animals  són degradades per  l’acció  de  microorganismes  i 
altres entitats biològiques.

En  una  primera  fase  els  materials  originaris  perden  ràpidament  les  seves 
característiques.
Si  hi  ha unes bones condicions d’humitat,  temperatura i  presència d’oxigen, 
comença una forta activitat de microorganismes que fa pujar considerablement 
la temperatura de la pila de compost (pot arribar als 70º C). Aquesta fase dura 
dues setmanes.
En  la  següent  fase  la  temperatura  inicia  un  descens  i  es  comencen  a 
desenvolupar els fongs, responsables dels processos d’humidificació. Aquesta 
fase dura ente tres i vuit setmanes.
Per últim apareixen diferents espècies d’animals, com ara insectes, crustacis i 
cucs de terra que acaben de triturar, enriquir i transformar la matèria orgànica

El procés de degradació és més fàcil si no hi ha branques grosses, ni fang. 
Perquè  el compost sigui correcte, la barreja de materials ha de ser equil.librada 
i cal regar-la regularment.
Les substàncies riques en carboni formen l’estructura del compost i permeten 
que hi hagi una bona circulació de l’aire i l’aigua.
Les substàncies riques en nitrògen són l’aliment dels microorganismes 
implicats en el procés.
Podem detectar si va bé amb dos indicadors: si hi falta carboni,no hi circula bé 
l’aigua, es podreix el compost i fa pudor, si hi falta nitrògen la descomposició és 
molt lenta i la temperatura puja molt poc. 

EXEMPLES D’INGREDIENTS DEL COMPOST EN FUNCIÓ DE LA SEVA  COMPOSICIÓ 
EN CARBONI I NITROGEN  ( NOMÉS ELS QUE TENIM A L’ABAST A L’INSTITUT)



8. CONEIXEMENT DE LES PRINCIPALS PLANTES.

ARBUSTOS

Farigola

Romaní

Sàlvia

Espígol

HERBES I LIANES

Heura

Vinya verge

Xuclamel



ARBRES
Cedre

Morera

Pi blanc

Pi pinyer

Xiprer

Pollancre

Figuera

Prunera roja

Liquidàmbar

Til.ler

Acàcia

Llorer



9. MALALTIES I PLAGUES

Les plantes poden patir malalties causades per bacteris, fongs, virus, també per 
animals o fins i tot per altres plantes.  De vegades les malalties poden estar 
produïdes per defectes en la nutrició (falta o excés d’algun nutrient) o falta o 
excés d’aigua. Aquests factors poden fer disminuir la producció de les plantes 
cultivades i causar-ne la mort.

S  ímptomes que ens poden indicar que la planta té alguna malaltia.  

Clorosi. La fulla es torna groga, pot afectar-se tota la fulla, entre els nervis o  
l’extrem. 

Necrosi. Parts o teixits morts. Cal fixar-se on es troben i l’extensió. Normalment 
apareixen com a taques de color marró o fosques.

Podridura. Afecta qualsevol part de la planta inclosos la flor i el fruit.

Assecament. Afecta qualsevol part de la planta. 

Deformacions. Recargolament de les fulles, dels brots o entrenusos curts.

Causes de les malalties

Manca o deficiència d’algun nutrient.

Nutrient Característiques Efectes de la carència
Nitrogen És molt important per al 

creixement.
Esgrogueiment  de  les 
fulles velles

Ferro Necessari  per  formar  la 
clorofil·la

Les fulles joves es tornen 
grogues entre els nervis.

Insectes

Apareixen sobre els brots tendres de les faveres, mongeteres...
Erugues de papallones com les de la col.

Fongs
El més freqüent la cendrosa provoca taques grisoses a les fulles. Normalment 
les temperatures altes i l’humitat afavoreixen el seu creixement.



10.CALENDARI D’HORTALISSES

HORTALISSES DE TARDOR I HIVERN

Aquestes plantes poden tolerar temperatures  fredes i fins i tot glaçades.  Les 
sembrem o trasplantem a la tardor i es cullen durant l’hivern o a la primavera.

Espècie Cicle Característiques
All
(Allium sativum)

Bianual Forma bulbs  amb diferents  grans  (segons  la 
varietat).
No  li  agraden  les  temperatures  càlides  de 
l’estiu.
Poc exigent amb l’adob i l’aigua.

Ceba
(Allium cepa)

Bianual Forma  bulbs  on  acumula  substàncies  de 
reserva. Hi ha varietats d’estiu (de dia llarg) i 
varietats d’hivern (de dia curt). Resisteix el fred 
però per formar el bulb necessita temperatures 
temperades i un mínim de durada del dia.

Col de cabdell
(Brassica oleracea)

Bianual És una de les moltes varietats de col. És una 
planta de creixement lent. Hi ha varietats que 
resisteixen molt bé temperatures baixes.

Coliflor 
(Brassica oleracea)

Bianual És una varietat de col. Creix bastant i cal tenir-
ho en compte a l’hora de plantar-la. En general 
té un cicle de creixement lent de 3 a 6 mesos.

Escarola 
(Cichorium endivia)

Bianual Actualment hi ha moltes varietats adaptades a 
ser  cultivades durant  tot  l’any.  En general  el 
seu cultiu és més llarg que el de l’enciam. Les 
millors  són  les  de  després  de  les  primeres 
gelades que les fan més dolces.

Pèsol 
(Pisum sativum)

Anual Són  plantes  enfiladisses.  Són  lleguminoses. 
D’algunes  varietats  se  n’aprofita  la  tavella 
tendra, els tirabecs.
No és molt exigent en adob ni en reg.

Fava 
(Vicia faba)

Anual És  una  lleguminosa.  No  li  agrada  la  calor  i 
resisteix  les  temperatures  baixes.  És  bastant 
exigent amb l’ aigua ho és poc en adob ja que 
gràcies  a  la  simbiosi  amb  bacteris  obté 
nitrogen de l’atmosfera.



HORTALISSES DE PRIMAVERA O TARDOR

Són plantes  que  es  desenvolupen  millor  amb temperatures  suaus.  Algunes 
aguanten glaçades lleugeres d’altres es poden cultivar a l’estiu tot i que, la seva 
millor època és la primavera o també la tardor.

Espècie Cicle Característiques
Bleda 
(Beta vulgaris)

Bianual N’hi  ha  varietats  de 
sembra de primavera i de 
tardor.  Es  pot  cultivar  a 
partir de llavor o planter.

Api 
(Apium graveolens)

Bianual Es  sembra  a  partir  de 
llavor  o  de  planter.  La 
llavor germina lentament. 
No  soporta  bé  les 
glaçades.

Espinac 
(Spinacia oleracea)

Anual És una planta dioica. No 
soporta l’excés de calor i 
aguanta bé les glaçades. 
És  molt  exigent  pel  que 
fa  als  nutrients,  cal 
adobar  bé  abans  de  la 
sembra.

Enciam 
(Lactuca sativa)

Anual N’existeixen  moltes 
varietats.  Creix  bastant 
ràpid  i  pràcticament  es 
pot cultivar tot l’any.  Les 
altes temperatures poden 
produir  l’espigat 
prematur.

Patata 
(Solanum tuberosum)

Anual Moltes  varietats.  Les 
parts  verdes  tenen  una 
substància  tòxica. No  li 
agraden les temparatures 
massa  càlides,  és  de 
climes  frescos.  Es 
reprodueix  a  partir  de 
tubercles.

Rave 
(Raphanus sativus)

Anual Se  n’aprofiten  les  arrels 
tot i que també les fulles 
tendres.  Creix  ràpid  i 
quasi es pot fer durant tot 
l’any.  Es  sembra 
directament la lavor.

Pastanaga 
(Daucus carota)

Bianual Cal  evitar  els  períodes 
més  freds.  No  tolera  el 
trasplantament  per  tant 
cal plantar-la directament 
de llavor.



HORTALISSES DE PRIMAVERA I D’ESTIU

Aquestes plantes necessiten temperatures altes i  no soporten el  fred ni  les 
glaçades.

Espècie Cicle Característiques
Albergínia 
(Solanum melongena)

Anual Li agrada molt el sol i la calor. Té un 
sistema radical molt potent. La collita 
comença  2  mesos  després  de  la 
plantació. El fruit es cull immadur.

Carbassó
(Cucurbita pepo)

Anual És una planta d’origen tropical. Es pot 
cultivar  quan  les  temperatures 
comencen a ser altes. El fruit es cull 
immadur. Necessita molt espai.

Mongeta
(Paseolus vulgaris)

Anual És  una  lleguminosa.  N’hi  ha  moltes 
varietats. Algunes enfiladisses i altres 
de  mata  baixa.  Vol  climes  càlids  i 
urades del dia llarg. Molt exigent pel 
que fa al reg.

Pebrot
(Caspicum annum)

Anual N’hi  ha  moltes  varietats  algunes 
picants.  Li  agraden les temperatures 
elevades. És bastant gran i necessita 
bastant espai per créixer.

Tomàquet
(Lycopersicum esculentum)

Anual  (al 
seu ambient 
natural 
plurianual)

Moltes varietats. Planta de clima càlid. 
Normalment  se  sol  fer  a  partir  de 
planter. No suporta el fred.



11. APROFITAMENT DE LES PLANTES

HORTALISSES DE TARDOR I HIVERN.

Espècie Part que aprofitem
All
(Allium sativum)

Ceba
(Allium cepa)

Col de cabdell
(Brassica oleracea)

Coliflor 
(Brassica oleracea)

Escarola 
(Cichorium endivia)

Pèsol 
(Pisum sativum)

Fava 
(Vicia faba)



HORTALISSES DE PRIMAVERA O TARDOR

Espècie Part que aprofitem
Bleda 
(Beta vulgaris)

Api 
(Apium graveolens)

Espinac 
(Spinacia oleracea)

Enciam 
(Lactuca sativa)

Patata 
(Solanum tuberosum)

Rave 
(Raphanus sativus)

Pastanaga 
(Daucus carota)

HORTALISSES DE PRIMAVERA I D’ESTIU

Espècie Part que aprofitem
Albergínia 
(Solanum melongena)

Carbassó
(Cucurbita pepo)

Mongeta
(Paseolus vulgaris)

Pebrot
(Caspicum annum)

Tomàquet
(Lycopersicum esculentum)










