NENDO-DANGO

Nendo Dango significa “bola d’argila” en japonès. Es tracta d’una tècnica de cultiu desenvolupada pel japonès Masanobu Fukuoka, que la va inventar com a mètode per lluitar contra la desforestació. El millor de tot és que és
barat, no necessiten ser plantades, ni requereixen cap tipus d’adob químic; es llencen les boles directament al terreny que vulguem , les primeres pluges intenses fan la resta de la feina.

OBJECTIUS
 Treballar un conreu ecològic de reforestació.
 Reproduir les condicions naturals tant com sigui possible de manera que el sol s’enriqueixi progressivament i
la qualitat dels aliments cultivats augmenti sense cap esforç afegit.

 Que els infants s’ho passin bé tot participant de l’activitat i ser conscients de la seva incidència al medi proper.

ACTIVITATS

L'activitat consisteix en encapsular llavors de plantes herbàcies en una barreja de compost i argila. L'argila
servirà per protegir les llavors dels depredadors i per donar-li la humitat necessària quan caiguin les primeres
pluges fortes.
El compost li donarà l'aliment necessari per créixer.
Amb aquesta barreja farem unes petites boles, les quals assecarem al sol i posteriorment llençarem als espais que volem re-vegetar. La humitat i la pluja desfaran la cuirassa de fang sec i les llavors s’escamparan
arreu.

MATERIALS


Argila, cistells, llavors, compost orgànic/terra jardineria i aigua
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VALORACIÓ
Per a la valoració d’aquesta activitat cal tenir present que pugui vincular-se aquesta activitat puntual dins d’un
projecte més a mig-llarg termini, com podria ser la custodia de part d’un territori, i veure així l’evolució de la
plantada i el resultat final de l’acció al medi, sense descartar altres tasques paral·leles ( neteja, etc... )

RECURSOS
Recursos i experiències que ens ajudarien a contextualitzar i dotar de més contingut aquest taller:
(destacar el projecte “Som Riu”, a Sant Joan Despí, amb els esplais Nus i Tricicle)






http://www.planetahuerto.es/revista/el-nendo-dango-cultivar-con-bolas-de-arcilla_00142
https://es.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
http://www.yamay.com.ar/images/MANUALPRACTICOnendodango.pdf
http://projectes.fundesplai.org/esplaismessostenibles/2015/02/02/esplai-nus-i-tricicle-a-som-riu-unprojecte-de-custodia-fluvial-a-sant-joan-despi/
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