
Les tomaqueres són plantes vigoroses i rústegues que 

s'adapten a totes les terres i condicions, pertanyen a la família  Solanàcies, 

i necessiten aportació de nutrients pel seu correcte desenvolupament, són 

innombrables les varietats que podem cultivar i cada any en surten de 

noves, però les varietats locals són la millor opció, estan adaptades al 

territori i ens aporten la garantia de formar part del nostre patrimoni,  a 

més cultivar-les  ajuda  a  preservar-les. 

Preparem  la terra. 

Necessiten la terra fonda i solta, si tenim el tros sense cultivar, dos o tres 

mesos abans podem tirar fem per sobre la terra, i abans de plantar 

remenar amb la fanga de doble mànec, si no es possible, al plantar fem un 

forat on plantarem la tomaquera i tirem dues palades de compost madur, 

sota la planta. 

Muntar les canyes 

És aconsellable  deixar de 80 a 50 cm entre línies 

perquè les tomaqueres tinguin el suficient espai, 

ventilació, i les  podem manipular millor. 

Perquè sigui més senzill es fan “gàbies” de 4, 

entrellaçant 2 canyes d’una línia amb 2 de l’altre, 

ajuntem les 4 canyes i lliguem, si pot ser amb 

materials no plàstics. 

 

Plantar i Arrelar 

Cal enterrar la tija fins la meitat, enterrant les primeres fulles, aquesta  

tècnica en  ajuda a fer créixer més i millor les arrels. 

Quan posem la planta a terra farem 2 o 3 regs llargs per setmana durant 

dues setmanes, una  vegada la planta estigui arrelada, es deixa de regar, al 

no arribar aigua a la planta, fem que la planta la busqui, i millorem el 

sistema d’arrels. 

Quan tregui la primera flor, o tingui un marciment general perquè la terra 

estigui seca, després si cal regar amb  normalitat. 



Garrafes amb el cul tallat, sobre la planta, ens poden evitar que les ultimes 

gelades ens cremin la planta.  

Assegurem la planta  cada pam de tija aproximadament, es poden reciclar 

cordills i fils, però va molt bé per lligar llençols de cotó vells, tallats a tires 

d’un dit d’ample, i  30cm de llarg,  fem el nus i no cenyim massa la tija, a la 

canya 

Tija única,  tija doble i esporga  

Els  brots auxiliars, dits rebrots, cavallers, desullar, 

etc. són els brots que surten entre la tija central, i 

la fulla, és aconsellable  treure’ls, perquè aniran 

sortint a totes les aixelles, no podrem controlar el 

creixement, i els fruits aniran quedant més petits. 

En varietats de guardar, tipus Malacara, tomacó, mallorquí, república, 

deixem el primer rebrot  que surt per tenir dues tiges centrals, la resta les 

traiem, d’aquesta manera tindrem més producció. 

Maneig i malalties 

Després de collir els primers fruits, podem aportar un bon compost al peu 

de les tomaqueres això  ajudarà a créixer la planta, i els fruits mes tardans 

Protegir amb malla, pot prevenir de les temudes pedregades. 

A mesura que les plantes van creixent, poden patir una sèrie de malalties, 

algunes curables altres no. 

Míldiu es veu afavorit  per ambients humits i temperatures entre 10 i 25° 

C com preventiu va molt bé el coure, que és fungicida i bactericida, no 

cura si la planta està afectada, no en podem abusar del coure doncs 

l’excés  no es bo per la terra, ni les plantes. 

Oïdi o cendrosa, cal actuar de pressa al veure les primeres taques de 

borrissol cendrós, el  sofre polvoritzat sobre les fulles i tiges, ens 

controlarà la malaltia, s’ha de tenir en compte la temperatura a l’hora 

d’aplicar, a més de 28º cremarem la planta. 

 

VIRUS DEL BRONZEJAT 

Es manifesta amb uns punts o taques, que afecten fulles, pecíols i tiges, 

s’observa una reducció de creixement, i en el fruit apareixen taques 

irregulars, i una maduració irregular. 

 



 

VIRUS DE LA CULLERA  

Esgrogueïment , folíols arrodonits, fulles caragolades cap a l’anvers en 

forma de cullera, s’atura el creixement de la planta a partir del moment de 

la infecció. 

 

VIRUS DEL MOSAIC DEL COGOMBRE 

Presenta símptomes diversos en tota la planta, en funció de la varietat del 

virus, en general el fruit es queda petit, i es deforma. 
  

Pels virus no i ha cura, cal arrencar les plantes afectades de seguida, 

treure del hort, o enterrar en una zona que no cultivem. 

 

Aquestes línies volen intentar aportar coneixements a qui no ha cultivat 

mai cap tomaquera, o en coneix molt poc, seguint amb nostre compromís 

de recuperar, multiplicar i donar a conèixer les varietats tradicionals, bon 

profit. 

 

 


