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La gestió holística 
reverteix els processos 
de desertització

L’any 1911 John Widstoe escrivia el llibre Dry 
Farming (cultiu de secà)1. Hi podem llegir:
“Es diu que la sequera és l’enemic més important 
del dry-farming...Generalment es considera que 
és la providència la causant de la sequera que 
impedeix tirar endavant els cultius, però gairebé 
sempre el culpable és l’home. De tant en tant hi 
ha anys relativament molt secs, però gairebé mai 
prou secs com per fer perdre la collita si s’han 
aplicat mètodes de cultiu adequats. Hi ha quatre 
causes principals de la sequera: 1a. La preparació 
impròpia o sense cura del sòl. 2a. La incapacitat 
d’emmagatzemar en el sòl la precipitació natural. 
3a. La incapacitat d’aplicar mètodes apropiats per 
conservar la humitat en el sòl fins que les plantes 
la necessiten i 4a. La sembra excessiva de llavor 
per la humitat disponible en el sòl.”

Des de llavors ha plogut molt però sembla com 
si, encara, l’única solució per a l’agricultura de 
les zones de secà ‘extrem’ és fer-hi arribar l’aigua 
d’altres zones. Hi ha, però, propostes que perme-
ten repensar la manera d’abordar el tema.

En aquesta línia, durant l’any 2009 el permacul-
tor australià Darren Doherty va impartir alguns 
cursos a la península i també a les illes. Vam 
poder escoltar-lo a Bonastre (Tarragona) en el 
taller titulat “Finques a prova de sequera, aplica-
ció del disseny en línia clau”. Aquesta primavera 
Doherty ens ha tornat a visitar per animar, al 
Prat de Llobregat, un “Taller d’agricultura rege-
nerativa: aigua, fertilitat i biodiversitat en el dis-
seny agroecològic”. 

Darren Doherty està especialitzat en el disseny 
de finques rústiques grans. En el seu currículum 
hi figura el disseny de més de 1100 explotacions 
repartides per tot el món. La seva proposta neix 
de la confluència de tres eines que ell coneix bé: 
la permacultura, el disseny en línia clau i la ges-
tió holística.  La permacultura és als fonaments 
de la seva síntesi. Li proporciona una base ètica 
i eines de disseny d’espais. Del disseny en línia 
clau aplica tècniques per condicionar el terreny 
de manera que la major part de l’aigua provinent 

de la pluja quedi retinguda a la finca, ja sigui en 
petits embassaments o basses, o bé directament 
absorbida pel sòl. I finalment també aplica el 
concepte de gestió holística, que és el que pre-
sentarem en aquest article. 

La gestió holística2

És un model de presa de decisions que actual-
ment s’aplica en uns 30 milions d’hectàrees ar-
reu del món, la majoria en finques ramaderes. El 
model va sorgir de l’experiència del seu creador, 
Allan Savory, que fa dècades que va començar a 
treballar per mirar de revertir els processos de 
desertització iniciats en grans extensions del seu 
país, Rhodèsia (l’actual Zimbabwe). Traslladat 
més tard als Estats Units, va poder comprovar 
que no hi havia diferència entre els països empo-
brits i la nació més poderosa de la terra pel que 
fa a l’èxit a l’hora de parar aquests processos de 
desertització. El que aviat li va quedar clar és que 
la mesura que més sovint es prescriu quan es vol 
aturar la desertització, és a dir el descans (retirar 
els ramats i els pagesos), sovint té efectes contra-
produents. Aquests efectes contraris als esperats 
s’observen fins i tot en regions prou humides com 
per pensar que no haurien de mostrar aquesta 
tendència.

Zones amb pluges irregulars
Savory es va adonar que la classificació de les 
regions segons la seva precipitació anual no era 
suficient per determinar les tendències cap a la 
desertització: regions amb pluges anuals supe-
riors als 750 l/m2, que es classificarien com a 
regions humides, poden estar desertitzant-se. El 

ramaderia

Generar fertilitat en el secà

En el número 45 d’Agrocultura proposàvem un mètode per generar suficient 
compost en zones amb disponibilitat d’aigua. Però, i l’agricultura de les comarques 
seques, està condemnada a importar aigua i fertilitat? La gestió holística de les 
finques és un sistema que s’emmiralla en els moviments dels ramats salvatges i 
que ja s’està aplicant des de fa desenes d’anys arreu del món. En aquest article, 
l’autora n’explica les bases.

Text: Teresa Soler
Imatges:  Holistic Management International
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factor que sembla més determinant que la quan-
titat és la distribució d’aquestes pluges. Savory 
parla dels entorns DEH i entorns DCH. En els 
primers, la humitat es distribueix de forma er-
ràtica: poden passar mesos sense que caigui ni 
una gota. En els entorns DCH, en canvi, tenim 
una distribució confiable de la humitat. Potser 
no cauen tants litres però cauen ben repartits al 
llarg de l’any. Qualsevol regió es pot classificar 
dins d’una escala que va de 1 al 10 DEH. Com més 
erràtica sigui la distribució de la humitat més 
tendència a la desertització presentarà la zona. 
En els entorns DEH, un cop iniciats processos 
d’empobriment del sòl, es difícil que el descans 
restauri la fertilitat que s’està perdent.  

Abans de la intervenció de l’home, ¿què permetia 
que les extenses sabanes africanes o les praderi-
es nord-americanes, ambdues situades en zones 
DEH, mantinguessin any rere any una fertilitat 
elevada que els permetia allunyar-se de la ten-
dència a la desertització? Savory trobà la respos-
ta en la presència de gran ramats d’herbívors que 
es movien de manera compacta per protegir-se 
d’uns depredadors que caçaven en grup. El ra-
mats, en els seus desplaçaments, xafen els vells 
teixits vegetals (que, a falta d’humitat, més que 
descomposar-se s’oxiden) i els incorporen al sòl, 
en trenquen la crosta superficial, el fertilitzen 
amb les seves dejeccions i el compacten tot i afa-
vorint l’establiment de noves plantes. En canvi, 
els ramats guiats per l’home solen mantenir-se 
més temps en una mateixa parcel·la, pasturen 
sense cap pressió depredadora i, per tant, no 
pertorben de la mateixa manera el sòl. Moltes 
vegades els problemes de desertització s’atri-
bueixen a un excés de caps de bestiar, quan en 
realitat el que passa en aquestes zones és que 
hi ha sobrepastura i, alhora, manca d’animals. 
Com s’entén aquesta aparent contradicció? Hi ha 
sobrepastura perquè es permet que els animals 
passin i tornin a passar sovint per una mateixa 
zona de manera que les plantes no tenen temps 
de recuperar-se i la pastura es va empobrint. Hi 
ha manca d’animals perquè se’ls deixa pasturar 
“descompactats” de manera que no poden provo-
car l’efecte de ramat salvatge. El pas diari d’un 
ruc durant un any des de l’estable a l’abeurador 
crea un camí sense vegetació. El pas de 365 rucs 
fent aquest mateix recorregut un sol dia a l’any, 

seguit de 364 dies de recuperació, fa un efecte 
molt diferent. 

Els ramats domèstics
Ara bé, podem aprendre a gestionar els ramats 
domèstics de manera que aconseguim que exer-
ceixin sobre el sòl l’efecte dels ramats salvatges. 
Es tracta de mantenir-los en zones més reduïdes, 
canviar-los més sovint de zona i deixar passar el 
temps suficient3 perquè la pastura es recuperi 
abans de tornar-los a una parcel·la per on ja han 
passat.

Savory ha desenvolupat tot un seguit de tècni-
ques per gestionar les pastures en aquesta direc-
ció. Tècniques que ens ensenyen, per exemple, 
com avaluar la fertilitat i biodiversitat present al 
sòl en un moment determinat i la seva evolució. 
Tècniques per planificar la pastura de manera 
que assegurem que no hi hagi sobrepastura i que 
els animals estiguin ben alimentats. Tècniques 
per induir l’efecte de ramat salvatge en zones 
molt degradades que ens interessa recuperar. 
Tècniques totes elles que es basen en una obser-
vació molt atenta dels animals i de les condicions 
canviants del sòl i la vegetació al llarg de l’any 
per tal de determinar taxes de creixement de les 
plantes, contingut nutritiu, possibilitats de recu-
peració de la pastura,...

La meta holística
Però la gestió holística és més que un mètode per 
gestionar pastures. Ens permet abordar la pre-
sa de decisions des d’una perspectiva holística. 
Aquest darrer concepte, sorgit de la Teoria de 
Sistemes, ens diu que el tot és més que la suma de 
les parts. És en aquest tot en el que hem de pen-
sar a l’hora de prendre decisions. La primera cosa 
que farem serà fixar una meta holística. Aquesta 
meta ha de tenir en compte els factors socials, 
ambientals i econòmics i ha de deixar clar, en-
tre altres coses, quin tipus de medi ambient vo-
lem potenciar a la finca, a curt i a llarg termini. 
A l’hora de prendre decisions valorarem com 
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metodológico para la toma 

de decisiones. Traduït i 
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de Medio Ambiente y 
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més. Podeu trobar-lo junt 
amb d’altra informació a: 

http://holisticmanagement.org.

 3. El primer a
 descobrir la relació entre 
la sobrepastura i el temps 

va ser el francès André 
Voisin. El seu mètode 

de pasturatge racional 
funciona molt bé en els 
ambients DCH per als 

quals va ser pensat, però 
presenta problemes en els 

ambients més DEH.
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01. En Darren Doherty 
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02. Una finca de 
Wyoming, als Estats 

Units, gestionada sota els 
criteris de gestió holística. 

A l’esquerra, abans; a la 
dreta, després.

La distribució de la 
pluja en el temps és 
més determinant que 
la quantitat

http://holisticmanagement.org
http://www.lafageda.com
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poden afectar les possibles opcions a la nostra 
meta. L’agricultura i la ramaderia que practica-
rem s’hauran d’ajustar a aquesta visió de futur. 

L’agricultura
Savory aposta per una agricultura que tendeixi a 
imitar la natura. Recomana:
- Apartar-se de la rotació de monocultius per anar 
introduint cultius a franges i intercultius de ma-
nera que es pugui arribar a policultius més com-
plexes. Reduir les mides de les parcel·les i crear 
franges de vegetació natural que les separin. 
D’aquesta manera promourem la biodiversitat.

- Incorporar bestiar a la gestió dels camps de cul-
tiu. Procurar que aquest bestiar estigui el menys 
temps possible estabulat. D’aquesta manera els 
animals tindran més salut, ens estalviarem de 
traginar fems, i no perdrem els nutrients contin-
guts a l’orina.
- Crear pastures perennes en les terres marginals 
i les zones amb sòls propensos a l’erosió. Mini-
mitzar el reg, sobretot en les zones molt caloro-
ses, per tal d’evitar problemes de salinització. 
Treballar per tal d’assegurar-nos que tota la pluja 
rebuda es quedi a la finca i sigui absorbida pel sòl.

Planificació de la pastura
Ja hem vist que es tracta de crear més divisions 
a les pastures de manera que els animals es con-
centrin més en el temps i en l’espai. A més plani-
ficarem a l’avançada els moviments dels animals 
de divisió a divisió. Aquesta planificació anirà 
molt més enllà d’un pla de rotacions que digui, 
per exemple, tindrem 50 parcel·les i els animals 
estaran set dies a cada parcel·la. S’intenta evitar 
la sobrepastura i assegurar una bona alimentació 
per al bestiar però també: reservar les parcel·les 
millors per als períodes crítics (èpoques de part, 
desmamat,... i també les vacances d’alguna per-
sona ‘essencial’), integrar el bestiar en la seqüèn-
cia de cultius, evitar problemes a la fauna silves-
tre, crear franges tallafoc, evitar de crear zones 
de degradació i millorar les zones ja degradades. 

Començarem assignant les millors divisions als 
períodes crítics i també reservant les parcel·les 
cultivades per a les dates idònies de presència 
animal (per aprofitar les restes de la collita o se-
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guir el farratge cultivat). A l’hora de delimitar 
les divisions podem fer servir tanques fixes, tan-
ques mòbils o pastors, però caldrà planificar les 
rutes i els punts d’aigua per tal que no hi hagi 
espais sobrepasturats o massa xafats. Evitarem 
d’aquesta manera la creació de noves zones de-
gradades.

La planificació a l’avançada dels canvis de divi-
sió permet tenir en compte totes les necessitats 
de la fauna silvestre (nius, hàbitats, etc.) de ma-
nera que el bestiar no pertorbi determinades 
àrees en els moments crítics. La concentració 
de ramats implica que la majoria de pastures 
no tenen presència de bestiar durant el 90% del 
temps. El 10 % del temps restant es pot progra-
mar perquè no creï problemes a la fauna o a la 
gent.

Planificarem per tal que en el moment adequat el 
ramat pugui rebaixar la càrrega de combustible 
de les zones que ens interessa que funcionin de 
tallafocs. 

Podem millorar les zones ja degradades triant els 
moments adequats per concentrar-hi el bestiar 
de manera que es produeixi una concentració 
de fems i petjades que imiti l’efecte dels ramats 
salvatges.

Un cop considerats els prerequisits anteriors 
podem planificar el moviment del bestiar per 
a la resta de les divisions. Planificarem en dos 
moments. La primera planificació anirà des 
que s’inicia l’etapa de creixement de les plan-
tes fins que aquest creixement s’atura. Serà 
una planificació oberta perquè no sabem en 
quin moment es produirà l’aturada. La sego-

na planificació inclourà des del moment que 
s’aturi el creixement fins que es torni a iniciar. 
Serà una planificació tancada en el sentit que 
sabem amb quin farratge comptem i podem 
estimar, per l’experiència, fins quan ens ha de 
durar. Planificarem com si la data més pessi-
mista d’inici de nou creixement es pogués en-
darrerir un mes més a causa de la sequera. La 
planificació ens donarà uns dies d’estada del 
ramat a cada divisió (que dependrà del tipus i 
la mida d’aquesta divisió). 

El seguiment del pla
Mourem el ramat de divisió en divisió mirant 
d’evitar la sobrepastura. Tenim com a referència 
la planificació que hem fet a l’avançada, que en 
principi ha de poder garantir que cada divisió tin-
gui un temps suficient de recuperació (un temps 
sense bestiar). Si decidim alterar aquesta plani-
ficació hem de tenir en compte que cada vegada 
que movem el ramat abans del previst estem es-
curçant els temps de recuperació de les divisions 
i tant o més important que el temps de pastura 
és el temps de recuperació. 

Podem dir que una planta està sobrepastura-
da si es veu obligada a créixer a expenses de 
les arrels (l’energia emmagatzemada) enlloc de 
fer-ho directament de l’energia que proporcio-
na la llum solar. Es pot produir sobrepastura si 
tenim el ramat massa temps en una mateixa 
zona, de manera que les plantes tornen a ser 
mossegades mentre estan intentant de rebro-
tar. Però també hi ha sobrepastura si tornem 
els animals massa aviat a la zona ja pasturada, 
de manera que s’alimenten de plantes que en-
cara deuen estar creixent a base de sacrificar 
part de les arrels. Es pot tornar a pasturar sobre 
la mateixa planta sense perill quan totes les ar-
rels s’han restablert. 

El temps real, és a dir l’estada del ramat a 
cada divisió, dependrà de la taxa de creixe-
ment diari que estan experimentant les plan-
tes de les parcel·les ja pasturades. A l’hora de 
decidir canvis en el que marca la planificació, 
aquest és un criteri més eficient que l’estat 
de la pastura de la divisió que s’està pastu-
rant.  Si les condicions són favorables i hi ha 
un creixement ràpid de les plantes pastura-
des, escurçarem les estades de ramat a cada 
divisió (perquè les plantes s’estan recuperant 
de pressa i no passarà res si reduïm el temps 
de recuperació). Si, en canvi, el creixement és 
lent, alentirem els canvis de divisió per donar 
temps a les plantes de les altres divisions a re-
cuperar-se. D’aquesta manera l’èmfasi es situa 
en els temps de recuperació més que no pas en 
el temps de pastura. Si aplicant aquests cri-
teris ens trobem que hi ha diverses divisions 
que es queden sense pastura abans d’acabar 
el període assignat, probablement és perquè 
tenim més animals dels que podem mantenir.
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californiana sota gestió 
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abans; a la dreta, després.

Parcel·les més 
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restaurar ambients 
degradats
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Estar al cas de la taxa de creixement diari de les 
plantes no és tan important si treballes amb un 
mínim de 100 divisions. Això voldrà dir que, amb 
temps d’estada a cada pastura no superiors a 
tres dies, els períodes de recuperació seran molt 
llargs, suficients per a la recuperació de les arrels 
sigui quina sigui la taxa de creixement. Ara bé, 
si es treballen amb menys de 100 divisions, els 
períodes de pastura són superiors i ens cal estar 
atents a les taxes diàries de creixement durant 
tota la temporada de creixement de les plantes. 
Planificarem sempre per a un creixement més o 

menys lent, però hem de saber reaccionar quan 
el creixement s’accelera i escurçar els períodes i, 
sobretot, allargar els temps quan el creixement 
s’alenteix més del compte. El moviments massa 
ràpids són bons per al bestiar però poden ser fa-
tals per a la pastura perquè escurcem el temps 
de recuperació.

El paisatge agrari europeu
A Bonastre, Doherty ens deia que una de les coses 
que hom troba a faltar en el paisatge agrari eu-
ropeu i nord-americà és la presència d’animals. 
Està clar que els animals hi són (en granges) però 
no formen part del sistema. Són paisatges vege-
tarians per disseny i això és un problema. En els 
sistemes ben dissenyats la interacció plantes - 
animals és present a totes les escales, des de la 
més petita del sòl fins la més gran a la superfície. 
Perquè els animals són els agents que poden ac-
tuar com a restauradors en ambients degradats. 
Augmentar la producció animal a nivell de sòl 
ens permet augmentar la producció animal en 
superfície perquè un sòl més viu ens donarà més 
farratge. També a l’inrevés: l’augment de la pro-
ducció animal en superfície ens permet augmen-
tar la producció animal en el sòl perquè tindrem 
més aportació de fems i podem aprofitar el seu 
impacte. 

Clar que per tenir bestiar ens cal un mínim d’ai-
gua. Aquí és on entra en joc el disseny en línia 
clau com a eina que ha de permetre aprofitar la 
pluja de manera que, mica en mica, puguem ge-
nerar fertilitat en els secans degradats. Mirarem 
de parlar-ne en un proper article. y
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05. La tanca separa dues 
finques: la de la dreta 

sota gestió holística, la de 
l’esquerra, no.
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