
SEGONA SEMBRA DE NENDODANGOS A MALLORCA.  

Agost-octubre 2000 

 

Durant l’any es van anar recollint algunes llavors, i com que també en guardàvem de l’any 

anterior, no se’n van haver de comprar pràcticament gens. A part, aquesta vegada es van 

fer boles d’aquelles plantes que germinen fàcilment, utilitzant menys varietats que l’any 

anterior. 

 

VARIETATS ACONSEGUIDES: Varietats diferents Kg sembrats 

Arbres forestals, arbusts i altres plantes 14 1,36 

Arbres fruiters 2 0,8 

Lleguminoses 5 13,325 

Cereals 3 1,5 

Hortalisses 8 9,81 

TOTALS 32 26,795 

 

Pràcticament només es van fer boles amb formigonera, perfeccionant aquest mètode.  

 
MÈTODE DE FER BOLES D’ARGILA AMB FORMIGONERA  

 

1. Es mullen les llavors en una barreja 

d’argila en pols i aigua (amb una 

consistència força espessa).  

 

 

 

 

 

 

2. Un cop estan ben ”enfangades” es 

posen amb argila seca i es remenen 

perquè es vagin envoltant i separant 

entre elles. 

 



 

 

 

3. Es passen per un sedàs, per tal de 

treure l’argila sobrant. 

 

 

 

 

 

4. Es posen a la formigonera i comença el 

procés. Es deixen rodar una mica, i quan veiem 

que ja treuen la mica d’humitat que tenen dins, 

s’hi polvoritza aigua. Després d’unes voltes s’hi 

posa argila seca, i es deixa que l’absorbeixin. A 

partir d’aquí cal anar controlant l’equilibri aigua-

argila fins que tinguin una mida adequada 

(aproximadament el doble de la llavor). 

 

 

LA SEGONA SEMBRA 

Aquest any es va sembrar en dues finques, a mitjans d’octubre del 2001.  

SA PEDRISSA 

Aquest seria el cas de la utilització de l’Agricultura Natural per revegetació. A la finca hi 

ha unes quantes oliveres, i algun altre arbre, però el què més hi ha són pedres.  

En aquesta finca és on es va fer la primera experiència (tardor del 1999), sembrant-hi uns 

42 Kg de llavors, en unes 8 hectàrees. Aquest any s’han sembrat uns 12 Kg en unes 4 ha, 

part del què estava sembrat. 

 

CAN FLAUTA 

És una finca agrícola, amb pistatxers, ametllers, i algunes oliveres. Des de l’octubre del 

1999 ja no s’ha llaurat més. Es va fer una primera sembra de trèvol subterrani en una 



superfície d’uns 15.000 m2., i es va deixar que aquest cobrís el sòl. Aquest any s’hi han 

sembrat uns 14 Kg de llavors, amb boles d’argila.  

 
SEGUIMENT DE LES BOLES SEMBRADES 
 
A principis de desembre, i després d’unes pluges més abundants que l’any anterior, s’han 

vist algunes llavors germinant. Sobretot veces, daikons, remolatxes, trèvols, bledes, cols, 

alguna gramínia...  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A finals de febrer ja hi havia moltes plantes crescudes.  

A Can Flauta, en ser un camp agrícola hi van créixer moltes adventícies, i això va fer que hi 

hagués molta humitat sota, on hi havia les boles. 

A Sa Pedrissa l’herba no va créixer tant, i es podien veure més resultats. Tant boles 

senceres, llavors que havien germinat, o les plantes que 

havien crescut a partir de boles. 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                           



 

 

 
 

 

 

 

 

 

A principis d’abril, i després d’una tardor plujosa, va tornar la sequera.  

Moltes plantes van desaparèixer. S’havien assecat, i algunes d’elles encara amb la bola 

d’argila.  

 

 

 

 

 

S’hi trobaven algunes boles senceres amb una esquerda, però sense llavor a dins (menjada 

per animals, podrida o potser que havia germinat, però després s’havia assecat). 



Encara no es poden treure conclusions. De moment es repetirà l’experiència un any més, 

amb més varietat de llavors, per veure si més d’una espècie aconsegueix sobreviure a les 

condicions climàtiques que l’illa té darrerament.  


