
Asociación Galega de Horticultura Urbana

Horticultura Urbana
Fundamentos, técnicas e valores.



¿Qué e a horticultura urbana?

É a agricultura enfocada cara os 
produtos da horta, circunscrita nun 
ámbito urbano, e limitada e 
condicionada polo seu entorno.

Posibles cultivos:

•Testos e xardineiras.
•Mesas de cultivo.
•Xardíns comunitarios.
•Solares urbanos.
•Fincas dentro ou preto da cidade.



Cultivo en testos e xardineiras

Beneficios

•Mellor aproveitamento do espazo
•Maior mobilidade
•Alternativa económica

Contras:

•Limitación de litros de terra
•Limitación de especies a cultivar
•Regadío manual ou sistemas 
complexos de regadío



Mesas de cultivo

Beneficios

•Maior cantidade de terra
•Maior versatilidade de especies
•Maior produción
•Máis comodidade e accesibilidade
•Mellor aillamento do cultivo

Contras:

•Maior necesidade de espazo
•Unha inversión máis elevada
•Maior necesidade de auga (verán)



Xardíns comunitarios

Beneficios

•Maior cantidade de superficie
•Máis interacción social
•Posibilidade de intercambios
•Proximidade aos fogares

Contras:

•Necesitase:
•Lugar para ferramentas
•Toma de auga para regar
•Protección contra animais, 
vándalos, cacos, etc.



Solares urbanos

Beneficios

•Acceso a todos os membros 
dunha comunidade
•Traballo para xubilados e 
desempregados
•Acceso a produtos locais e 
ecolóxicos para os arredores

Contras:

•Colaboración das administracións
•Xestión interna exhaustiva
•Vixilancia e control



Fincas dentro ou preto da cidade

Beneficios

•Maior liberdade de cultivo
•Maior soberanía alimentaria
•Sitio de recreo e actividades
•Unha gran inversión de futuro

Contras:

•Maior inversión
•Maior dedicación



Técnicas de cultivo en entorno urbano

•Limitacións do entorno urbano

•Cultivo ecolóxico

•Substratos e composteiros

•Cultivos en sucesión

•Exemplos de táboas de especies

•Pragas e enfermidades



Limitacións do entorno urbano

Dificultades físicas:
•Falta de espazo nos pisos
•Falta de espazos comunitarios
•Falta de zonas verdes

Dificultades humanas:
•Difícil consenso nas comunidades
•Falta de apoio da administración

Dificultades loxísticas:
•Onde gardar as ferramentas
•Protección contra animais
•Acceso a corrente e auga de rego



Cultivo ecolóxico

•Sen insecticidas

•Sen abonos químicos

•Sen transxénicos

•Sen conservantes

•Sen cámaras de frío

•Sen longas viaxes



Substratos e composteiros

•Substratos comprados
•Sen metais pesados
•Ecolóxicos
•De proximidade xeográfica

•Substrato propio
•Compostaxe orgánico
•Mezcla de corteza, serrín, 
esterco animal, etc.

•Composteiros:
•Vermicompostaxe
•Compostaxe Microbiolóxico



Cultivos en sucesión

•Puntos a ter en conta:

•Compatibilidade entre 
especies nun mesmo tallón

•Litros de sustrato necesarios

•Ciclos de crecemento

•Necesidades de auga

•Colleitas sincronizadas



Exemplos de táboas de especies
Semente o aire libre

Semente protexida

Transplante

Colleita

Especie Litros Sustrato Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Acelga 25

Allo 3

Albahaca 5

Apio 10

Berenxena 30

Boniato 10

Calabacín 30



Exemplos de táboas de especies
Muy beneficiosa Beneficiosa Indiferente Incompatible
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Pragas e enfermidades

•Previr con unha boa planificación

•A biodiversidade como defensa

•Vixilancia e limpeza periódica

•Coidar do nivel de nutrintes

•Observar e diagnosticar

•Tratamentos ecolóxicos



Valores da horticultura urbana

•O cultivo e alimentación ecolóxica

•A produción para o autoconsumo

•Un modelo de vida sostible

•A seguridade alimentar das urbes

•A influencia da permacultura

•Un modelo de vida “paseniño”

•Unha vida en contacto coa vida



Valores da horticultura urbana

•“Permítanme non ser normal, 
quero ser sensato”.

•“Cultívate de dentro cara fora, e 
cultiva de fora cara dentro”.

•“A felicidade non e unha opción 
do exterior, e unha decisión 
interior”.

•“Vivir doutra maneira é máis que 
posible, é unha realidade”.

•“Cultiva unha nova terra”.



Para máis información

•Asociación Galega de Horticultura Urbana  
www.hortaurbana.info

•Hortas na cidade dos barrios (A Coruña)
hortasnacidade.wordpress.com

•City Farmer News Blog (Internacional)
www.cityfarmer.info

•Cityhuerto (Mesas de cultivo)
www.cityhuerto.es

•Baixo o asfalto está a horta (BAH)
bah.ourproject.org


