
Anexo 1:
A historia de Marisa



Marisa é  unha labrega que ten unha horta enorme. Nela cultiva patacas, 
cebolas, cabaciños, tomates... (pedir ao grupo que nomeen produtos da 
horta).

Pero Marisa sempre está preocupada.

Unha semana estaba preocupada polas leitugas pois pensaba: “Como ve-
ñan os caracois a miña horta, vanse comer as miñas leitugas e vanme 
deixar sen ningunha. E cómo farei as ensaladas? E qué leitugas levarei ao 
mercado para vender? Vou ter que poñer un pouco de veleno (preguntar 
se saben o que é) nas leitugas para que os caracois que se acheguen a 
comelas morran e non me deixen sen leitugas.” Así que puxo veleno nas 
leitugas.

Á seguinte semana, estaba de novo preocupada, esta vez polas tomatei-
ras, e pensaba: “Como veñan os pulgóns (explicar qué son os pulgóns) e 
empecen a poñer ovos, e nazan máis pulgóns, e poñan máis ovos e nazan 
máis pulgóns, as tomateiras vanse encher de miles de pulgóns e van mo-
rrer, porque os pulgóns estragan as tomateiras e outras moitas plantas. 
Vou ter que poñer un pouco de veleno para os pulgóns nas tomateiras.” 
E así fixo.

Pero á semana seguinte estaba Marisa outra vez preocupada. Agora polas 
patacas, porque hai un verme que se chama “verme da pataca” ao que lle 
gustan moitísimo as patacas. Se entra na pataqueira, cando Marisa vaia 
sacar as patacas da terra, vai atopalas todas comidas polo verme da pata-
ca. Así que Marisa puxo veleno no campo das patacas para que, se algún 
verme da pataca, entraba alí morrera e no as estragara.

E así todas as semanas. Marisa sempre estaba preocupada por algo e 
sempre remataba poñendo velenos. E iso non lle gustaba. Non lle gus-
taba ter a horta chea de veleno: nas hortalizas, nas verduras, na terra 
da horto... E nos produtos da horta que levaba a casa para comer ou ao 
mercado para vender, moitas veces quedaban algunhas pingas pequenas 
do veleno. Eran pingas  moi pequenas, ninguén ia morrer pola súa causa, 
pero non lle sentan ben á saúde das persoas. Así que Marisa non estaba 
nada contenta.

Un día decidiu que tiña que buscar outra solución. Chamou a dous amigos 
labregos, Alberto e Ramón, e estiveron pensando cómo facer unha horta 
sen velenos, e ao final tiveron unha idea xenial: farían unha HORTO ECO-
LÓXICA. NADA DE VELENOS. Nin unha pinga.



Entón un señor moi maior que vivía na vila preguntoulle a Marisa:

- Pero Marisa, iso da horta ecolóxica... ¿Cómo pode ser? ¿Qué vas facer 
cando os caracois entren á túa horta a comerse as leitugas?

E Marisa díxolle:

- Teño un TRUCO DA HORTA ECOLÓXICA: plantei árbores arredor da hor-
ta, e neles puxen casiñas para paxaros, paxaros dos que comen caracois. 
Os paxaros que veñan vivir a esas árbores vanme axudar a coidar as leitu-
gas porque van comer cada caracol que entre na horta.

- ¡Vaites! Ese é un bo truco, Marisa –díxolle o señor-. Pero, dime Marisa, 
¿Qué vas facer cando cheguen os pulgóns? Se estragan as tomateiras, non 
poderás colleitar ningún tomate. ¡Menuda faena!

E Marisa respondeulle: “Teño outro TRUCO DA HORTA ECOLÓXICA para 
os pulgóns: vou traer un montón de xoaniñas á miña horto para que vi-
van nel. Como non ten velenos,  van poder vivir nel, e encargaranse dos 
pulgóns” (preguntar ao grupo se saben qué fan as xoaniñas cos pulgóns). 
“Como as xoaniñas comen aos pulgóns e os seus ovos, vanme axudar a 
coidar as tomateiras e non deixarán que ningún pulgón as estrague”.

- ¡Vaia! Ese tamén é un bo truco. Pero Marisa, isto non é tan doado: ¿Qué 
farás co verme da pataca?

- Para o verme da pataca teño outro TRUCO DA HORTA ECOLÓXICA: re-
sulta que odia o cheiro dunha planta (preguntar se coñecen a salsa de 
mostaza, e explicar que se elabora coa sementa dunha planta do mesmo 
nome): a mostaza. Vou sementar plantas de mostaza arredor da pataquei-
ra, e cando veña o verme da pataca, pensará: “Qué cheirume hai aquí!! Isto 
é insoportable!! Puaj, qué noxo!! Eu marcho de aquí e busco outra horto, 
que aquí non se pode vivir”. E marchará a outro lugar.

Y deste xeito Marisa, Ramón e Alberto tiveron as súas hortas ecolóxicas, e 
todo o que obtiñan delas chámase “ecolóxico”: patacas ecolóxicas, ceno-
rias ecolóxicas, leitugas ecolóxicas, brócoli ecolóxico, coliflores ecolóxicas, 
chícharos ecolóxicos, cabazas ecolóxicas, etc.
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