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Consells bàsics per a la plantació 
 

Document de suport pels centres de Barcelona Escoles + Sostenibles  

 
 
A) Per plantar a terra 
 

 Fer un bon clot  de plantació de forma que el pa d’arrels de la planta a trasplantar pugui tenir al seu voltant i  
per sota un bon volum de terra ben fertilitzada amb compost i  ben airejada. 

 
 Omplir la part de baix del clot amb la terra fertilitzada prement-la l leugerament. 

 
 Treure la planta del test i  observar les arrels. Si  aquestes estan molt recargolades caldrà retallar-les una mica 

per desfer-les. 
 

 Col·locar la planta omplint els costats i  comprimint l leugerament la terra. És important deixar el nivell de 
terra arran del coll de la planta, sense enterrar part del tronc principal ni deixar enlaire les arrels. Cal tenir 
especial cura en no fer malbé amb les eines el tronc de la planta.  

 
 Realitzar un escossell que permeti el reg abundant 1 cop per setmana durant el primer mes. Cal assegurar-se 

que l’aigua penetri fins al fons per afavorir un adequat arrelament. Després cal anar espaiant els regs de 
forma que la planta es vagi adaptant a viure amb menys aigua. Si la planta arrela correctament i  les arrels 
profunditzen bé podrà sobreviure pràcticament sense reg. 

 
 Cobrir la superfície de la terra amb una capa de 3-4 cm de trinxat de poda sec (mulching) que ajuda a 

conservar la humitat i mantenir la fertilitat de la terra. 
 

 És important no trepitjar al voltant de la planta ja que la compactació de la terra dificulta l’arrelament i el 
correcte desenvolupament de la planta. 
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B) Per plantar en un test o una jardinera 
 

 Cal disposar un test o jardinera considerablement més gran que el que porta la planta a trasplantar (hauria 
de doblar el seu volum). 

 
 Preparar el fons del test  o jardinera amb una bona capa de material de drenatge (s’aconsella utilitzar boletes 

d’argila expandida). Si  a sota el test es col·loca un plat que reculli l’aigua la capa de drenatge ha de superar 
l ’alçada del plat per evitar el contacte directe de l’aigua acumulada amb la terra. 

 
 Omplir la part de baix del test o jardinera amb terra de jardí. Aquesta la podem preparar amb terra del pati i  

barrejar-hi compost, o bé comprar terra de jardí per plantes d’exterior. 
 

 Treure la planta del test i  observar les arrels. Si  aquestes estan molt recargolades caldrà retallar-les una mica 
per desfer-les. 

 
 Col·locar la planta omplint els costats i  comprimint l leugerament la terra. És important deixar el nivell de 

terra arran del coll de la planta, sense enterrar part del tronc principal ni deixar enlaire les arrels.  
 

 Regar abundantment després del trasplantament i  posteriorment quan sigui necessari. Es convenient 
controlar el grau d’humitat de la terra amb un sensor per saber les necessitats de reg. Tant l’excés d’aigua 
com la manca pot perjudicar greument a la planta.  
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