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PLANTACIÓ DE MADUIXOT PLANTA FRESCA
En el cultiu del maduixot es distingixen principalment dos modalitats de plantació, una amb
planta frigo en època estival, utilitzant estolons emmagatzemats en cambres frigorífiques de -1
ºC a -2 ºC, i una altra de tardorenca amb planta fresca (procedent directament de vivers d’altura).
En estos moments estem en la temporada de fer les plantacions de maduixot en la modalitat de
planta fresca en aquelles zones productores on es busque la precocitat com a característica
principal del cultiu. La data de plantació òptima varia en funció de la varietat, però la més
àmpliament utilitzada és la que es fa entre el 15 i el 30 d’octubre.

Entre el 20 i el 25 de setembre sol començar l’arrancada de les plantes de maduixot en els vivers
d’altura, situats fonamentalment en les províncies d’Àvila i Segòvia. Tenint en compte que el
procés d’arrancada, manipulació i transport ha de fer-se en el mínim temps possible per a evitar
posteriors marres, les primeres plantacions es fan cap a finals de setembre amb varietats
precoces, com ara San Andreas, Splendor, Sabrina, Sahara, Benicia, Fortuna, Ventana, etc.
Des de mitjan octubre fins a principis de novembre, es planta el gros de la superfície de cultiu
amb varietats com Primoris, Candonga, Antilla, Festival, etc.

Una bona preparació del terreny és molt important, i és recomanable fer primer una
passada de subsolador seguit d’una altra passada de rotovàtor, per a deixar el terreny
en condicions òptimes per a l’acavallonament.
El marc de plantació utilitzat és similar a l’utilitzat en la modalitat de planta frigo, amb
una separació entre línies d’1 a 1,2 metres, sobre les quals es col·loquen dos fileres de
plantes disposades a portell i distants entre si uns 20 o 25 cm, tal com es mostra en la
figura.
Distància entre bancs
(1 – 1,2 metres)

Distància entre plantes
(0,20 - 0,25 metres)

Els cavallons s’han d’aplanar per la banda superior, deixant un espai pla de 25 cm
aproximadament, per a facilitar la instal·lació del reg i la plantació posterior.
Eixa mateixa disposició és vàlida per a la modalitat de reg per solcs.
A continuació s’ha de col·locar i comprovar el sistema de reg localitzat a fi d’assegurar
que els goters funcionen correctament. Fent-ho d’esta manera, podem fer un reg
lleuger que humitejarà parcialment el cavalló i assentarà la terra. En el cas que es faça
reg a manta, s’ha de regar prèviament la plantació perquè el terreny s’assente.

En el cultiu del maduixot s’utilitza sovint la tècnica de l’encoixinament, a fi d’evitar
sobretot que els fruits s’embruten de terra o de fang. Generalment s’usen làmines de
polietilé d’un gruix aproximat de 300 galgues, d’1,5 a 2 metres d’ample i de color
negre, per a evitar el creixement de males herbes, cosa que té també una incidència
positiva en la precocitat. L’encoixinament del terreny pot ser parcial o total, tal com es
mostra en les imatges, i a més pot vindre de fàbrica perforat o sense perforar; en este
últim cas, els forats s’han de fer manualment per a col·locar-hi les plantes de maduixot.

La plantació s’ha de fer estacant la planta en la terra fins a quasi el nivell del coll, i hem
d’assegurar-nos que tot el que hàgem deixat del sistema radicular estiga baix terra i no
deixar-la excessivament solta, perquè si no es dessecarien les arrels i es dificultaria un
bon arrelament.

