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El viver Arbres d’Algendar forma part del projecte de conservació de la biodiversitat frutícola de l’illa mitjançant tècniques 
d’agricultura ecològica que Càritas Diocesana de Menorca duu a terme al barranc d’Algendar. El viver, centre de producció 
primària situat al camí de les Capelletes de Ciutadella, s’ha creat amb l’objectiu de produir arbres de fruita de varietats 
locals i planta forestal autòctona. L’ús exclusiu de varietats autòctones de l’illa és el tret més diferenciador del Viver Arbres 
d’Algendar, fet que suposa la conservació d’un patrimoni etnobotànic i genètic important.

En els darrers anys el progressiu abandonament del camp i el canvi cap a una agricultura més intensiva ha comportat la substitució 
gradual de les varietats locals, adaptades al territori, per uns altres amb més interès comercial. És així com es poden haver perdut 
algunes races tradicionals de plantes cultivades, tant a Menorca com en altres indrets. Ara bé, a Menorca la situació pot haver estat 
més greu pel fet de ser un illa i, com és sabut, els territoris insulars solen tenir un patrimoni encara més diferenciat pel mateix 
fet de l’aïllament. 

A la nostra illa es dóna la paradoxa que existeix una forta demanda d’arbres fruiters de varietats locals, especialment per nodrir horts 
familiars i jardins. Però, davant l’absència d’una oferta consolidada, la gent finalment opta per adquirir les varietats importades de 
fora, cosa que no fa més que empitjorar la crítica situació de les varietats tradicionals. 

Per assolir una veritable conservació del patrimoni etnobotànic de Menorca és necessari fer molts esforços, ja que encara hi 
queden moltes varietats per rescatar de la possible desaparició. Càritas Diocesana de Menorca destina aquests esforços tant a 
la recuperació d’aquestes varietats locals com a la conscienciació de la societat. Per aconseguir-ho, es va crear al barranc 
d’Algendar una col·lecció o banc de varietats locals de fruiters i, recentment, per assegurar una conservació a llarg termini, el viver 
Arbres d’Algendar. Aquest permet produir aquestes varietats de manera que la gent que ho desitgi pugui adquirir-les i tornar-les 
a cultivar, evitant-ne així la desaparició. 

Per què s’ha creat el viver Arbres d’Algendar?

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE:

Foto: Plafó a l’entrada del viver 
Arbres d’Algendar

Foto: Viver Arbres d’Algendar
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Què és un viver?

Com es fa un viver?

Foto: Dipòsit d’aigua del viver 

Un viver és un conjunt d’instal·lacions especials on, amb l’objectiu fonamental de produir plantes, es controlen les condicions 
ambientals i es proporcionen les condicions de creixement més favorables perquè les plantes noves continuïn el seu desenvolupament 
i adquireixin la fortalesa necessària per poder-les trasplantar al lloc on acabaran el seu creixement. 

És fonamental la selecció del lloc on s’establirà el viver. Per a això, s’han de considerar els factors següents:

En establir-se un viver s’han de tenir en compte quatre punts principals: l’accés, el subministrament d’aigua, la seva orientació 
en el terreny i la topografia d’aquest. Dels dos últims aspectes depèn, en gran part, el bon drenatge del viver i que es minimitzi 
l’erosió. 

És molt important conèixer quin tipus de plantes es troben adaptades a les condicions climatològiques de la zona on s’establirà 
el viver. En el cas del viver Arbres d’Algendar només es produeix planta autòctona i, per tant, ja adaptada a la climatologia. Ara 
bé, per tal de planificar el moment adequat per portar a terme les tasques del viver (sembres, trasplantaments, podes, etc.), és 
important conèixer la informació que els habitants de la zona que s’han dedicat des de sempre a aquestes tasques ens poden 
proporcionar, a més de registres climàtics.

Una vegada triat el terreny on es construirà el viver s’han d’organitzar mitjançant un croquis els diferents espais de les instal·lacions 
i les tasques de muntatge que s’han de fer. 

Els vivers necessiten un subministrament d’aigua abundant i constant, ja que les 
plantes que es produeixen es troben en ple desenvolupament i un proveïment 
inadequat podria provocar-ne fins i tot la mort. La qualitat de l’aigua de regatge 
és important. 

UBICACIÓ, DRENATGE I SÒL DEL VIVER 

CLIMA 

MUNTATGE, DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI I RECURSOS MATERIALS

ABASTIMENT D’AIGUA I QUALITAT DE L’AIGUA DE REG 

Per evitar robatoris o accions de vandalisme i també per protegir del vent de tramuntana. Aplanar el terreny en el 
cas que sigui necessari.

Les dimensions i la quantitat d’hivernacles anirà en funció del volum de producció que s’hagi planificat. La coberta 
es fa mitjançant film de plàstic de polietilè i malla ombrejadora, tot subjectat amb unes cintes especials i pinces. 
El terra es recobreix amb una capa de geotèxtil, una tela que redueix l’aparició de males herbes. Cada hivernacle 
comptarà amb una porta, una finestra i llum artificial (fluorescents).

Tancament de la parcel·.la: 

Hivernacles:  

Aquesta superfície exterior, destinada a col·locar-hi testos i safates amb planta, també serà recoberta amb tela 
geotèxtil. Aquesta serà fixada amb grapes metàl·liques específiques per a aquesta funció. 

Superfície de cultiu a l’aire lliure: 

Foto: Tela geotèxtil

Foto: Viver Arbres d’Algendar

Foto: Estructura dels hivernacles 
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Foto: Substrat

Foto: Eines que s’empren al viver per empeltar

Foto: : Safata de germinació amb aglans

Zona 1 cultiu exterior: 124 m2

Zona 2 cultiu exterior: 287 m
2

espai d’accés propietat

entrada

obrador: 30m2

hivernacle 1: 105 m
2

hivernacle 2: 135 m
2

Espai delimitat dins la mateixa parcel·la, en part cobert, per guardar-hi les matèries primeres per a la producció 
de planta: testos, safates, substrats, etc. Si es disposa de prou espai també poden guardar-s’hi altres eines i 
materials.

És el taller del viver, on es fan les feines més importants en 
la producció de planta: sembres, plantacions, canvis de test, 
empelts, esqueixos, estaques, etc. És un espai cobert, a dins 
d’un hivernacle o de construcció exterior, amb un o dos taulells 
de treball.

Pel fet de treballar amb plantes en contenidor i per la necessitat d’escurçar els cicles de cultiu es precisa regar de 
manera regular. Per evitar malgastar aigua, és convenient instal·lar un sistema de rec automatitzat i programat per 
sectors segons les necessitats d’aigua de cada cultiu. 

Tisores d’empeltar, navalles d’empeltar, cera d’empeltar, cintes d’empeltar, empeltadora, substrat, testos, safates, 
carreta de transport de testos, etc.

Magatzem de materials: 

Obrador:

Sistema de regatge: 

Eines manuals i materials: 

Foto: Aspersor

Imatge: Croquis de Viver Arbres d’Algendar

Foto: Programador de regatge

empeltadora                                     

cintes 
d’empeltar 

navalles 
d’empeltar     

tisores d’empeltar    

cera 
d’empeltar

Foto: Carreta de transport 
de testos     

Reproducció dels arbres al viver 

Arbres d’Algendar

Per tal de produir planta, al viver Arbres d’Algendar s’utilitza tant la reproducció per llavor (sexual) com per esqueix o empelt 
(asexual o vegetativa). 

( 1 ) REPRODUCCIÓ SEXUAL

A finals d’estiu i de tardor es van a cercar els fruits al bosc (per exemple aglans, murtons, olivó, etc.), dels quals s’elimina la 
polpa a fi de quedar-nos només amb la llavor. Després, s’assequen les llavors i se sembren o es guarden en pots de vidre tancats i 
etiquetats dins la nevera.  

La llavor és l’òvul madur, del qual, si es donen les condicions oportunes, naixerà una nova planta. Hi ha recombinació genètica, 
com en la reproducció humana.

la sembra es fa bàsicament en safates de germinació, en un medi que compleixi les característiques necessàries (existeix una 
gran varietat de substrats i cadascun té diferents característiques:  faciliten la retenció de l’aigua, el drenatge i l’aireació; la seva 
composició química afavoreix el desenvolupament de la planta, etc.). Deim que la llavor germina quan s’obre i li surten petites 
arrels, posteriorment la tija creix i surten noves fulles. Hem produït una nova planta.

L’època de sembra es determina segons les característiques pròpies de les plantes que es vulguin propagar, el clima de la regió i 
l’època en què es faci la plantació. 

a) Recol.·lecció de llavors: 

b) Sembra de les llavors: 

Procés:
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El portaempelts es talla en sentit horitzontal amb 
unes tisores de podar.

Tallant una branca de 
codonyer.

Estaca de codonyer, apunt 
per plantar.

Esqueix enterrat dins un 
test.

Clon de codonyer.

L’empelt, que s’ha rebaixat pels dos costats en 
bisell com una cunya, es col.·loca a la fenedura (és 
important que el patró i l’estaca tenguin exactament 
el mateix diàmetre). L’escorça del patró i de 
l’estaca s’haurien de tocar, a fi que el càmbium 
dels dos es pugui unir.

Es ferma la unió amb ràfia d’empeltar i es 
desinfecten les ferides amb cera o pasta fungicida, 
que també evita l’excés d’humitat. 

1

3

2

4

Amb un ganivet d’empeltar, es fa una fenedura d’uns 
5 o 6 cm diametralment sobre el tall.

1 2 3 4

El regatge és molt important a causa que l’excessiva pèrdua d’humitat del sòl provoca que les llavors s’assequin. També s’ha d’anar 
en compte amb la pressió de l’aigua, ja que si aquesta és molt forta pot desenterrar les llavors i fer que quedin descobertes i 
s’assequin. Per altra banda, l’excés d’humitat també és perjudicial per a la germinació. És important recalcar que els regatges no 
s’han d’aplicar en hores de major incidència de la calor, ja que això augmenta considerablement l’evapotranspiració i provoca 
lesions en les plantes. 

Són fragments de plantes separats amb una finalitat reproductiva. Podem tallar fragments de la tija i introduir-los a la terra per 
produir arrels.

Passos que s’han de seguir per dur a terme una reproducció mitjançant esqueixos: 

És l’operació de fer un empelt; és a dir, ajuntar dues o més parts de plantes diferents de manera que el conjunt es comporti com 
una de sola. Les dues plantes s’anomenen bionts: un d’ells és l’empelt i l’altre el portaempelt o patró. El patró o portaempelt és la 
planta que té les arrels i sobre la qual s’uneix la varietat que es vol empeltar, que és la planta que s’aprofita.

L’empelt només és possible entre espècies més o menys estretament relacionades, ja que, d’una altra manera, els teixits resulten 
incompatibles i l’empelt acaba morint. De vegades, amb plantes del mateix gènere no prospera l’empelt i sí que ho fa entre espècies 
diferents (perera en codonyer). 

Tipus d’empelts utilitzats al viver Arbres d’Algendar:

a.1 - Tallar un tros tendre i viu de la planta progenitora. (foto 1 i 2) 

a.2 - Posar-lo en un recipient amb aigua fins que desenvolupi les arrels. Aquest pas es pot saltar i continuar amb  
 el següent, ja que hi ha plantes que es podreixen abans que els seus esqueixos treguin les arrels. 

a.3 -  Enterrar l’esqueix a la terra i regar-lo molt regularment, més del comú. (foto 3)

b.1 - L’empelt de pua o muda: s’utilitza per empeltar perera o pomera en codonyer i es fa els mesos de gener a 
 març, en l’època de menor activitat de la planta.

I si tot resulta, en pocs dies es produirà una nova planta clonada completament independent de la seva progenitora 
asexual. 

Al viver Arbres d’Algendar feim esqueixos de codonyer, que posteriorment utilitzarem per empeltar. (foto 4)

Estam creant una còpia exacta de la planta mare d’on hem obtingut l’esqueix, amb idèntics gens, és a dir clonam. Això és 
important quan es parteix d’individus amb unes característiques genètiques adequades a les condicions d’un lloc o que permeten 
un desenvolupament major del vegetal. La reproducció vegetativa es duu a terme espontàniament en moltes plantes.

I com feim un clon?
Podem fer un clon mitjançant un esqueix, un empelt, un bordall o una capficada.

d) Regatge: 

a) Els esqueixos 

b) Empeltar 

( 2 ) REPRODUCCIÓ ASEXUAL O VEGETATIVA

L’objectiu del trasplantament és augmentar l’espai vital entre les plantes joves, desenvolupar el sistema radicular, afavorir l’accés 
als elements nutritius, i possibilitar el transport fins al seu destí. El trasplantament es duu a terme ràpidament després de la 
germinació, quan es desenvolupen algunes fulles. 

c) Trasplantament:
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4

ALZINA

ULLASTRE

LLENTISCLE O MATA 

1

3

2

b.3 - El bordall és un rebrot de l’arbre que es pot separar i plantar amb una finalitat reproductiva. Aquesta  
 tècnica de reproducció asexual s’empra sobretot en caquier, magraner, prunera, etc.

b.4 - La capficada és una branca que hom encorba i enterra, sense tallar-la de la vella soca d’on prové, a fi  
 que arreli i adquireixi vida independent. Quan arrela, ja es pot separar de la planta mare. Es  
 diferencia de l’estaca en el fet que la formació d’arrels passa abans i no després de la separació. Aquesta  
 tècnica de reproducció asexual s’empra sobretot en vinya.

b.2 - L’empelt d’escudet l’utilitzam per empeltar melicotoner, prunera i els cítrics sobre peus d’ametller, als  
 mesos de juliol a setembre, l’època de màxima activitat de la planta. 

 Sobre l’escorça del patró es fa un tall (normalment en forma de T), on s’acobla la gemma tallada (amb un  
 ull). S’introdueix entre la pell i la fusta del peu i es lliga ben fort. 

L’empelt és una tècnica delicada que ha de ser efectuada per gent amb traça i experiència a l’hora d’escollir el 
moment idoni i de fer els talls amb cura. Es fa necessari l’ús d’un ganivet molt ben esmolat i tisores d’esporgar, 
preferiblement que només s’utilitzin per empeltar, per tal d’assegurar unes fulles de tall perfectes.

Quines espècies forestals es produeixen al 

viver Arbres d’Algendar?

Alzina (Quercus ilex): Arbre mediterrani, de substrat calcari i silícic. No tolera 
sòls massa compactes, pantanosos, ni salins. Aguanta fortes sequeres. Les fulles, 
l’escorça i els fruits tenen propietats medicinals. 

Ullastre (Olea europaea var. sylvestris): Arbre mediterrani verd tot l’any. 
Acompanya el llentiscle i margalló en les zones més càlides. Adaptat a la sequera 
i a la insolació. Tolera molt bé la poda i es pot utilitzar en jardineria per fer 
para-sols.

Llentiscle o mata (Pistacia lentiscus): Arbust o arbre baix, de fulles perennes. 
S’estén per matolls i boscos aclarits. Flors porpra intens i fruit de forma arrodonida, 
vermell i després negre. Podat, pot servir en jardineria per fer para-sols. Tant les 
fulles com els fruits tenen propietats medicinals.

S’agafa la muda amb només un ull. Sobre l’escorça del patró es fa un tall en forma de T 
i s’obre l’escorça com si fossin dues finestres.

S’hi acobla la gemma tallada. Se segella amb cinta aïllant o qualsevol material 
segellador perquè es fixin bé les parts.
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ALADERN DE FULLA ESTRETA

VIDIELLA O VIDRIOL

ESTEPA BLANCA

ESTEPA NEGRA

MURTA O MURTRA

Aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia): Arbust compacte, verd tot 
l’any. Acompanya l’alzina, la màquia d’ullastre i olivella i les brolles. Indiferent 
al sòl, però prefereix llocs secs i assolellats. Es pot emprar en jardins secs, per 
fer tancaments.

Vidiella o vidriol (Clematis flammula): Espècie mediterrània que acompanya 
l’alzinar, la bardissa de terra baixa i la màquia litoral d’ullastre i margalló. 
Propietats medicinals (antigament les seves fulles s’usaven contra la lepra i la 
sarna).

Estepa blanca (Cistus albidus): Arbust mediterrani, de fulles blanquinoses i 
flors roses i grosses. Prefereix sòls calcaris. 

(Prunus domestica)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: a mitjan juliol

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
carn i exterior de color groc, carn de consistència fluixa de gust dolç.

(Prunus domestica)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: a finals de juliol

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
carn de color groc i exterior de color negre; carn de consistència fluixa de gust 
dolç.

(Pyrus communis)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: a l’octubre

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
carn de color blanquinós i exterior verd; carn de consistència forta i gust dolç.

Estepa negra (Cistus monspeliensis): Arbust mediterrani, de fulles estretes i 
llefiscoses i flors blanques i petites. Resisteix la insolació. Prefereix terrenys 
silícics. Creix a la brolla d’estepes i brucs. 

Murta (Myrtus communis): Arbust aromàtic verd tot l’any. Flors blanques i fruits 
morats, aromàtics i comestibles. Requereix molta humitat i mitja ombra. És molt 
decoratiu. Tant les fulles com els murtons tenen propietats diürètiques.

Quines varietats de fruiters es produeixen al 

viver Arbres d’Algendar?

Des del moment en què l’home comença un procés de selecció d’espècies silvestres es provoca en les espècies originals canvis 
substancials en diferents aspectes: forma de creixement, característiques físiques, mida i qualitat del fruit, temps de maduració, 
etc. La fixació d’aquests canvis mitjançant la clonació (reproducció asexual) és el que origina les varietats de cultiu. 

La varietat és una categoria taxonòmica inferior a l’espècie i a la subespècie (totes les pruneres, que pertanyen a la mateixa 
espècie, tenen per tant el mateix nom científic: Prunus domestica, tot i que siguin de varietats diferents).

Només a Menorca podem trobar-hi unes cent cinquanta varietats tradicionals d’arbres de fruita. No vol dir que totes siguin 
exclusives de l’illa, ni fer-hi prop; però sí que moltes d’elles presenten una gran adaptació al clima i, per tant, són més fàcils de 
cultivar i tenen millors resultats que les varietats vingudes de fora.

Algunes de les varietats tradicionals d’arbres de fruita que produïm al viver Arbres d’Algendar, mitjançant la clonació, i que 
posteriorment portam a engreixar al barranc d’Algendar són:

PRUNA DE PORC BLANC

PRUNA DE PORC NEGRE 

PERA CATALANA 
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Imatge: Cartell d’Arbres d’Algendar

Foto: Etiqueta col.·locada a la planta

Imatge: Anvers de l’etiqueta Arbres d’Algendar

(Pyrus communis)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: per Sant Martí (a mitjans juliol)

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
carn de color blanc i exterior groguenc; carn de consistència fina i gust dolç.

(Malus domestica)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: al setembre

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
carn de color blanquinós i exterior vermell viu; carn de consistència forta i gust 
dolç.

(Malus domestica)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: als mesos de setembre-octubre

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
carn de color blanquinós i exterior vermell viu; carn de consistència forta i gust 
dolç.

(Ficus carica)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: tardana (a finals d’agost-setembre)

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
color verd groguenc, textura fina, bona resistència al badament i fàcil de pelar. 
Consum en fresc: interessants qualitats comercials i molt preuada per al consum 
de taula.

(Ficus carica)

ÈPOCA DE MADURACIÓ: als mesos d’agost-setembre

CARACTERÍSTIQUES DE LA FRUITA:
color morat amb verd, poca facilitat de pelada. Ús en fresc i seca com a pasta 
(pa de figa). Bones qualitats organolèptiques. Molt preuada com a figa de taula. 
Es bada fàcilment.

PERA DE SANT MARTÍ

POMA XICONI 

POMA XECA

FIGA DE COLL DE DAMA BLANCA 

FIGA PARETJAL 

Distribució i venda

Els productes Arbres d’Algendar es poden comprar a les botigues de Mestral, així com en alguns centres de jardineria i cooperatives 
agrícoles de l’illa.

Cada planta s’etiqueta. L’etiqueta duu, a l’anvers, el nom científic, el nom comú, les 
característiques generals i l’ecologia de la planta. En el cas dels arbres fruiters, l’etiqueta 
duu una foto de la fruita. Al revers, hi apareixen l’adreça i els telèfons de contacte. 
Es col·loca a la planta al voltant de la tija. Així, el comprador sempre pot saber el que 
està adquirint.

La planta se serveix tant en safata de sembra multipot com en test, segons de la demanda del client. Les plantes amb safata es 
venen en un nombre elevat d’exemplars, i s’utilitzen per a reforestacions, per trasplantar-les directament al sòl. La planta en test 
la solen adquirir particulars, que la utilitzen majoritàriament en jardineria. La mida dels testos pot ser d’11 a 14 cm de diàmetre. 
Els treballadors del viver Arbres d’Algendar són els encarregats de distribuir la planta als diferents punts de venda. 

Nom comú 
Nom científic                     logotip

“Arbres d’Algendar”

codi de
barres

Característiques generals
i ecologia de la planta 
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Recollida 
llavors
(aglans,
murtons,
olivó)

Recollida 
estaques
(codonyers)

Recollida 
llavors
(ametllers)

Recollida 
estaques
(saúquer,
vimera)

Safates forestals

Testos

Testos

TestosSafata

Empeltat
(varietats de 

fruiters)

Empeltat
(varietats de 

fruiters)

Comercialització
(safates)

Comercialització

Comercialització

Comercialització
(testos)

Comercialització
(testos)

MEDI MEDI MEDIEXTE-
RIOR

PLANTA FORESTAL ARBRES FRUITERS

MEDIHIVERNACLE HIVERNACLE HIVERNACLE EXTERIOR
BARRANC

ESQUEMA DEL PROCÉS: 

Esquema per a la planta forestal Esquema per als arbres fruiters

repoblacions forestals

horts i jardins

horts i jardins

horts i jardins

horts i jardins

estiu

hivern

transplantament

sembra
plantació

sembra

transpl.

1-2 anys

1,5 anys

1,5 anys

creixement
1 any

plantació

1-2 anys

1-2 anys

transplantament

transplantament

transplantament

transplantament

mudes de fruiter
(melicotoner,
prunera, cítrics)

mudes de fruiter
(perera, pomera)
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Joc: Uniu amb fletxes els mots de la columna de l’esquerra amb la 
definició corresponent 

Dissenya el teu propi viver. Fes-ne un croquis tenint en compte la 
ubicació, els materials, l’organització de l’espai, les espècies, 
l’organització de les tasques, etc. Justifica les decisions que has 
pres.

Varietat

Empelt

Estepa negra

Drenatge

Càmbium

Germinació

Esqueix

Geotèxtil

Trasplantar

Clon

Taxonomia

Estepa blanca

Dit del producte tèxtil utilitzat en enginyeria civil per al recobriment de marges i 
murs de contenció, d’embassaments, canals i pòlders, etc... així com en jardineria

Conjunt d’organismes originats per multiplicació asexual a partir d’un de sol.

Part de la biologia que classifica els éssers vius en grups o tàxons de diferent 
categoria sense especificar les causes de la classificació. 

Arbust mediterrani del gènere Cistus, de fulles estretes i flors blanques i 
petites.   

Teixit meristemàtic al qual és degut el creixement secundari en gruix de les tiges 
i les arrels dels vegetals que en posseeixen.

Planta resultant de la unió de dues o més parts de plantes diferents. 

Operació de llevar d’un terreny humit l’excés d’aigua fent que s’escorri per 
canals, canonades, etc.

Mudar una planta, un arbrell, etc., del lloc on és plantat a un altre, traient-lo 
de terra amb les arrels. 

Categoria taxonòmica inferior a l’espècie i a la subespècie i superior a la forma.

Fragment de tija o de branca que hom introdueix a la terra perquè hi arreli. 

Pas de la llavor a planta adulta. 

Arbust mediterrani del gènere Cistus, de fulles blanquinoses i flors roses i 
grosses. 
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