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“TREBALLEM AMB VARIETATS TRADICIONALS DE L’HORTA 

DE LLEIDA” AGENDA 21 ESCOLAR curs 2013-2014 
Maduixa de l’Horta de Lleida 

 

La maduixera és un cultiu que trobem a molts horts. El seu fruit, la maduixa, és molt 

apreciat i saludable, i collit directament de la planta millora molt més el seu sabor! 

La maduixera de l’Horta de Lleida és un cultiu tradicional de l’Horta de Lleida. 

Aquesta varietat produeix les maduixes només durant el mes de maig, són un fruit 

molt delicats però d’un sabor i aroma exquisit. El fet de ser un fruit tan delicat ha fet 

que molts pagesos deixin de cultivar-la. Hi ha la tradició de que les maduixes eren el 

postra per excel·lència durant les festes de Maig. 

 

On plantem la maduixera? 

Normalment es posa en un cantó de l’hort, per evitar que envaeixi la resta del tros,  ja 

que és un cultiu que dura com a mínim 3 anys i es reprodueix i s’estén per estolons.  

S’ha de plantar en algun lloc on li toqui el sol durant bastants hores al dia , ja que és 

una planta exigent amb llum solar.   

Quines necessitats tenen les maduixeres? 

Les maduixeres necessiten un sòl equilibrat i ben adobat, ric en matèria orgànica. 

Necessita un sòl que retingui l’aigua (estructura franco arenosa) i es mantingui humit 

però que no quedi entollat ja que així evitem l’aparició de fongs. 
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Abans de plantar-les (una setmana aproximadament) podem posar adobs o compost 

madurs (que fan olor de terra) a una dosi de 3-4 kg/m2. Cal llaurar i estovar la terra per 

la seva bona implantació. 

A la primavera, en època de màxima producció, necessita regs abundants per a que el 

sòl es mantingui humit, però sense entollar-se (p.e. un bon reg cada dos dies). A la 

tardor i a l’hivern, les necessitats de reg són menors. La freqüència de reg, però, 

s`haurà de variar en funció de la temperatura i de la pluviometria.  

 

Cicle del cultiu:  

La planta comença a florir amb l’arribada del bon temps després de l’hivern, i fructifica 

durant el mes de maig que és quan es cullen les maduixes (en funció de la climatologia 

de l’any pots ser que s’avanci o es retardi).  

Durant l’estiu i la tardor, la planta es manté verda i es va estenent a través dels 

estolons.  

 

 

Els estolons són petites tiges que a l’estar en 

contacte al el sòl fan arrels i acaben sent noves 

plantes. Això és el que s’anomena “reproducció 

vegetativa” i cada planta resultant és idèntica 

que la mare (a diferència de la reproducció 

sexual). 

Si volem transplantar les maduixeres (p.e. al 

cap de 3-4 anys) agafarem els estolons joves i 

els plantarem en altres indrets.   

 

Al cap de 3 o 4 anys transplantarem els estolons en altres indrets per tornar a 

començar el cultiu. Escolliren els estolons d’aquelles plantes més maques i vigoroses. 

 

Plantació:  

Les maduixeres en test (com les que us oferim) es poden plantar durant el període 

comprès entre març i setembre. 

Si es transplanten els estolons, s’ha de  fer durant els mesos de setembre, octubre o  

novembre. 

La distància entre plantes ha de ser de 30 cm aproximadament. 
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Tant si es transplanten en test com si ho fem per estolons és recomanable, durant el 

primer any, arrencar les flors perquè les plantes destinin tota l’energia a arrelar. Per 

tant, aquest primer any no collirem maduixes (o en collirem menys, si ho fem així en 

una part de les plantes que tenim). 

Males herbes:  

Convé eliminar les males herbes que vagin apareixent durant les primeres setmanes i 

fins que les maduixeres cobreixin el sòl. A partir d’aquest moment el més probable és 

que no n’apareixien més.  

 

Plagues i malalties 

En general les maduixeres dels horts no tenen problemes. 

S’ha de vigilar que les fulles no agafin fongs (taques blanques a la fulla que acaba 

assecant-se) evitant que no quedi aigua entollada, ni mullant les fulles a ple sol. 

També s’han de vigilar els cargols, que no roseguin les maduixes. 

Si a partir del segon any les fulles es tornen verd pàl·lides, vol dir que tenen necessitats 

de ferro. Aleshores hi podem aplicar més compost per sobre (sense enterrar-lo) i a poc 

a poc s’anirà incorporant al sòl i a la planta, o hi podem tirar algun preparat de quelat 

fèrric (fàcil de trobar en botigues de jardinera) que tindrà un efecte molt més ràpid. 

Més informació sobre les varietats tradicionals de l’Horta de Lleida: 

http://sostenibilitat.paeria.cat/horta/les-varietats-tradicionals-de-lhorta-de-lleida 

L’Horta de Lleida és l’espai agrari tradicional que envolta la cuitat de Lleida on s’hi cultiven fruiters, hortalisses i extensuis (alfals, 

panís, cereals,...). 

Cultius, canals, sèquies, torres,... formen un paisatge productiu amb identitat pròpia que també actua de pulmó verd de la ciutat. 

 

 


