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Rotació de cultius 

 

L’agricultura convencional de monocultius que es repeteixen any rere any en la 

mateixa parcel·la, acaba provocant grans desequilibris en l’estructura mineral del sòl 

(per excés de demanda o d’aportaments de nutrients) que tenen conseqüències en el 

desenvolupament vegetal del cultiu i en la proliferació de malalties i plagues. Açò es 

pot evitar mitjançant una adequada rotació dels cultius que fomentarà la fertilitat del 

sòl, la qual requereix d’un disseny de rotació de com a mínim 4 anys, en el que en cada 

campanya els diferents grups de conreu rotaran al llarg de la parcel·la, de tal forma 

que cada any es plantaran en una àrea diferent del terreny.    

 

 

 

La finalitat és la de mantindré la fertilitat del sòl, garantint la suficient quantitat de 

nutrients per als cultius, alhora que es veuen disminuïts els problemes de plagues, 

malalties i herbes adventícies, i elimina la necessitat de practicar guaret perquè evita 

“l’esgotament” del  sòl. 

 

Per al disseny de la rotació cal tindre en compte les següents consideracions: 

- Els cultius amb arrels profundes han d’anar després dels que tenen arrels 

superficials. 

- Cal alternar cultius amb arrels grans amb els d’arrels menudes. 

- Els cultius fixadors de nitrogen han d’alternar amb els que demanen gran 

quantitat de nitrogen 

- S’ha de fomentar la successió de cultius pertanyents a famílies diferents.  

 

           Andrea Seguí y Alba Balaguer
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A continuació, xicotetes apreciacions per grups vegetals per poder realitzar un disseny 

adequat: 

- Els cereals deixen una bona estructura en el sòl, tot i que queda bastant 
compactat i pobre en N ja que són bons consumidors.  

- Les plantes d’escardasón d’alt rendiment en les condicions de cultiu, grans 
consumidores d’humus i N. Les seues arrels superficials no milloren quasi el sòl.  

- Las crucíferes aporten una gran massa vegetal, les seues arrels profundes 
eleven els elements minerals i espongen el sòl; per tant, són cultius millorants.  

- Les lleguminoses fixen el N de l’aire, les seues arrels milloren l’estructura del 
sòl, es poden cultivar per a gra, com a farratge o com a adob verd, aportant en 
aquest cas elements minerals i activant la vida microbiana.  

 

Espècies, per famílies, que no han de seguir-se en una rotació 

Compostes Crucíferes Cucurbitàcies Gramínies  Lleguminoses 

Carxofa Col Carabasseta Cereals Cacau 

Card Nap Carabassa  Cigró 

Escarola Rave Meló  Pèsol 

Lletuga  Cogombre  Faves 

    Fesol 

    Llentilla 

    Soja 

 

Liliàcies Quenopodiàcies  Rosàcies Solanàcies  Umbel·líferes 

All Bleda Maduixa Albergínies Api 

Ceba Espinac  Moniato Xirivia 

Espàrrec Remolatxa  Creïlla Fenoll 

Porro   Pimentó Julivert 

   Tomaca Carlota 
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Espècies, per aprofitament, que no han de seguir-se en una rotació: 

Arrels i 
tubèrculs  

Flor, llavor i fruit Fulles  Bulbs i tiges 

Creïlla Fesol Albergínia Lletuga Ceba  

Carlota Pèsol Maduixa Escarola All  

Remolatxa Fava Carabassa Creixen Porro  

Rave Tomata Carabasseta Bleda Espàrrec  

Nap Pimentó Cogombre Espinac Fenoll  

 Meló Carxofa Api  

 Meló d’Alger Coliflor Card  

 

Espècies, agrupades per profunditat d’arrels, que no han de seguir-se en una rotació: 

Superficials (<45 cm) Intermèdies (45-90 cm) Profundes (>90cm) 

All Albergínies  Carabassa  

Api  Carlota  Card  

Bròquil  Cogombre  Carxofa 

Ceba Faves  Espàrrec  

Col  Fesols  Meló d’Alger 

Coliflor  Meló Moniato  

Creïlla  Nap  Tomata  

Dacsa dolça  Pèsols  Xirivia  

Enciam Pimentó  

Endívia Remolatxa   

Espinac   

Porro    

Rave    
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Exemples de possibles dissenys de rotació 

 

Exemple 1. (Font: Curso Huerto Urbano Madrid) 
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Exemple 2. (Font: Manual práctico del huertoecológico. M. Bueno Bosch) 
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Exemple 3. Per exigències de nutrients: 

 

 

Exemple 4. Rotació per grups de família. (Font: Manual práctico del huertoecológico M. 

Bueno Bosch) 

 

 

Consideracions i limitacions de les rotacions 

Als manuals d’horticultura se sol parlar en referència a rotacions anuals, però a la 

pràctica han de ser per cicles de cultiu. Així, als climes càlids i temperats (com és el cas 

de l’àrea valenciana), en una mateixa parcel·la podem arribar a tindre 3 cultius 

diferents en un mateix any, amb la qual cosa, els cicles de rotacions són més curts i en 

2 o 3 anys haurem completat per exemple l’esquema de la rotació per exigència de 

nutrients. No obstant, pel que fa als cultius plurianuals com les carxofes, el cicle 

s’allargarà fins a 5 o 6 anys.  
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Per altra banda, a la pràctica, en un hort intensiu i amb varietat de cultius, en què les 

collites es succeeixen a gran ritme, resulta molt complex, i de vegades quasi 

impossible, seguir escrupolosament el pla de rotacions i les associacions desitjables en 

què tot encaixe. Tanmateix, cal recordar que els problemes que comporta no seguir un 

bon disseny de rotació estan estretament lligats als monocultius amb sòls 

desequilibrats i empobrits. Quan la pràctica que donem a la nostra parcel·la és de gran 

varietat i amb aportaments orgànics constants, si alguna rotació o associació no és la 

més adequada, no suposarà cap problema greu ja que gaudirem d’un sòl equilibrat i 

viu.   
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