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ANNEX 

1. ALGUNES ESPÈCIES D’INTERÈS COM A RESERVORI D’INSECTES 
DEPREDADORS DE PLAGUES 

 

Arbustives 

 
aladern, Rhamnus alaternus 
aranyoner Prunus spinosa 
arboç  Arbutus unedo   
arç blanc  Crataegus monogyna 
baladre Nerium oleander 
boix  Buxus sempervirens 
esbarzer Rubus sp 
evònim Evonymus europaeus 
ginestes Spartium ,Sarothamnus, Genista 
llentiscle Pistacia lentiscus  
marfull  Viburnum tinus 
olivereta Ligustrum vulgare 
sanguinyol Cornus sanguinea 
saüc,  Sambucus nigra 

 
Subarbustives 
 
 botja d’escombres Dorycnium pentaphyllium 
 farigola  Thymus vulgaris 
 lavandes  Lavandula sp.  
 romaní   Rosmarinus officinals  
 sàlvia   Salvia sp. 
 

Herbàcies 

Nom català  científic 
 
alfals   Medicago sativa 
anet   Anethum graveolens 
anís   Pinpinella anisum 
banya de cabra Lotus corniculatus 
blet   Amaranthus sp. 
blet blanc   Chenopodium album 
boixacs  Calendula officinalis 
borratja   Borago officinalis  
calèndula   Calendula arvensis 
camamilla  Matricaria chamomilla 
caps blancs  Alyssum maritimum  
civada   Avena sativa 
comí   Carum carvi 
consolda   Symphytum officinal 
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coriandre  Coriandrium sativa  
dent de lleó  Taraxacum officinale 
donzell   Artemisia absinthium 
equinàcia  Echinacea sp. 
facèlia   Phacelia tanatecifolia  
fajol   Fagopyrum esculentum  
faves   Vicia faba 
fonoll   Foeniculum vulgare  
gavó    Ononis natrix 
girasol   Helianthus annus 
llenties   Lens culinaris 
marduix  Mejorana hortensis 
margarida  Chrysantemum leucanthemum 
melgons  Melilotus officinalis, M. alba 
menta   Mentha piperita, M.Spicata 
milfulles  Achillea millefolium 
mostassa  Brassica juncea, B.nigra  
napicol   Brassica campestris 
napicol   Brassica campestris 
olivarda  Inula viscosa 
ordi   Hordeum vulgare 
orenga   Origanum vulgare 
passacamins  Polygonum sp. 
raigrass italià  Lolium multiflorum 
sègol   Secale cereale 
sorgo   Sorghum bicolor 
tanarida  Tanacetum vulgare 
trèvols   Trifolium  sp. 
veces   Vicia sativa , V. villosa 
xirivia   Pastinica sativa 
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2. AGRUPACIÓ D’ HORTALISSES PER TAL DE REALITZAR ROTACIONS 

Agrupació segons les famílies botàniques: 

 
Solanàcies 

 
tomàquet 

pebrot 
albergínia 

patata 
 

Cucurbitàcies 
 

carbassa 
carbassó 
cogombre 

meló 
síndria 

Lleguminoses o fabàcies 
 

mongeta 
pèsol 
fava 
cigró 
llentia 

Crucíferes o brassicàcies 
 

col 
coliflor 
bròquil 
rave 
nap 
ruca 

Liliàcies 
 

ceba 
all 

porro 
espàrrec  

Compostes o asteràcies 
 

enciam 
escarola 
carxofa 

Umbel·líferes o apiàcies 
 

pastanaga 
api 

fonoll 
julivert 
xirivia 

Gramínies 
 

blat de moro 
 

Quenopodiàcies 
 

bledes 
espinac 

remolatxa 

Rosàcies 
 

maduixa 
 
 
 
 

 

Agrupació segons la profunditat d’arrelament: 

Superficials (45-60 cm) Intermèdies  (90-120 cm) Profundes (+120 cm) 
all 

ceba 
api 

bròquil 
col 

coliflor 

enciam 
espinac 

blat de moro 
patata 
porro 
rave 

albergínia 
pèsol 

mongeta 
meló 
nap 

 

cogombre 
pebrot 

remolatxa 
pastanaga 

fava 

carxofa 
carbassa 
carbassó 

 
 

espàrrec 
moniato 
síndria 

tomàquet 
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Agrupació segons la part aprofitable de la planta: 

Arrels i tubercles Flors, fruits o llavors Fulles           Bulbs i tiges 
patata 

pastanaga 
remolatxa 
rave nap 

 tomàquet 
albergínia 

pebrot 
pèsol 

mongeta 
fava 

carbassa 
carbassó  

cogombre 
meló 

síndria 
blat de moro 

bròquil 
coliflor  
carxofa 

enciam 
escarola 

col 
bleda 

espinac 
api 

ceba 
all  

porro  
espàrrec 

 
 
Agrupació segons necessitats d’adobat: 

 
Exigents  Mitjanament exigents  Poc exigents  Millorants  

patates,  
carbasses, 
carbassons, 
tomàquets,  
pebrots,  
albergínies,  
melons,  
cogombres,  
síndries,  
cols,  
col-i-flors,  
blat de moro  
espinacs  
bledes  

enciams,  
escaroles,  
porros,  
pastanagues, 
remolatxes,  
naps,  
xirivies  

alls,  
cebes 
raves  

mongetes  
faves  
pèsols  
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Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=2f880c08d9c31310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

3. ASSOCIACIÓ DE CONREUS: TAULA DE COMPATIBILITATS DE CONREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=2f880c08d9c31310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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4. PROVEÏDORS DE LLAVORS DE VARIETATS TRADICIONALS 

- Associació L’Era (Espai de Recursos Agroecològics). Amb el projecte Esporus 
(Centre de conservació de la biodiversitat cultivada) realitzen tasques de revalorització, 
divulgació i recerca de nous usos de varietats locals. 

El catàleg de varietats es pot consultar a les webs: 

http://www.esporus.org/inici/directori/10.php?id_pagina=10&e=&f=&v= 

http://www.associaciolera.org/botiga/8-llavors.html 

 

- Fundació Miquel Agustí: 

http://www.fundaciomiquelagusti.com/ 

 

- L’hort urbà:  

Té a disposició algunes llavors tradicionals. 

http://horturba.com/plana.php?ID=28 

 

-  Consorci SIGMA: 

 Consorci de Medi ambient i salut pública de la Garrotxa: fundat pel Consell Comarcal de la 
Garrotxa i pel ajuntament d’Olot. Un dels projectes que porta a terme és el banc de llavors de 
cultius tradicionals de la Garrotxa. 

http://www.consorcisigma.org/ 

 

-Bancs de la xarxa de graners de Catalunya: es tracta de bancs de llavors gestionats 
per associacions o particulars. 

(Alt Penedès) La caseta llavors ecològiques: henk.fonville@hotmail.es 

(Alta Ribagorça) Banc de llavors Pirineus de Lleida: 

agropauenaccion@yahoo.es 

 (Bages) Les Refardes: lesrefardes@gmail.com 

 (Bages) Esporus: esporus@associaciolera.org 

 (Baix Empordà) Arboreco. Varietats tradicionals de fruiters ecològics: 

info@arboreco.net 

http://www.esporus.org/inici/directori/10.php?id_pagina=10&e=&f=&v
http://www.esporus.org/inici/directori/10.php?id_pagina=10&e=&f=&v
http://www.esporus.org/inici/directori/10.php?id_pagina=10&e=&f=&v
http://www.associaciolera.org/botiga/8-llavors.html
http://www.associaciolera.org/botiga/8-llavors.html
http://www.associaciolera.org/botiga/8-llavors.html
http://www.fundaciomiquelagusti.com/
http://www.fundaciomiquelagusti.com/
http://www.fundaciomiquelagusti.com/
http://horturba.com/plana.php?ID=28
http://horturba.com/plana.php?ID=28
http://horturba.com/plana.php?ID=28
http://www.consorcisigma.org/
http://www.consorcisigma.org/
mailto:henk.fonville@hotmail.es
mailto:henk.fonville@hotmail.es
mailto:henk.fonville@hotmail.es
mailto:agropauenaccion@yahoo.es
mailto:lesrefardes@gmail.com
mailto:esporus@associaciolera.org
mailto:esporus@associaciolera.org
mailto:esporus@associaciolera.org
mailto:info@arboreco.net
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 (Barcelonès) Banc de Llavors de Collserola: masiacalmando@gmail.com 

 (Empordà) Cereals panificables: hojadesal@yahoo.com 

 (Garrotxa) Viverista de varietats tradicionals arborieswww:guillemarribas.net 

 (Garrotxa) Ecollavors: ecollavors@gmail.com. 

 (Garrotxa) Triticatum: triticatum@gmail.com 

 (La Noguera) Cultures trobades: trobades.slowlleida@gmail.com 

 (Pallars)Panter de Gerri: plantergerri@gmail.com 

 (Tarragonès) Almaixera: almaixera@mundoalternativo.org 

 (Vallès Oriental) Associació Agroecològica de Gallecs info@aegallecs.cat 

 (Vallès Oriental) Llavors Orientals: Miquel Àngel: llavorsorientals@gmail.com 

 

5. FERTILITZACIÓ 

Dosis de referència  amb adobs orgànics (fems i compost) 

Les quantitats indicades són orientatives. Els fems presenten molta variabilitat pel que 
fa al seu contingut en nutrients i densitat,  fins i tot en el cas de fems del mateix tipus.  
Caldria fer una analítica de la font d’ adob orgànic que és vol utilitzar i del sòl on es vol 
aplicar per tal  de ajustar les dosis d’adobat .  

 

Tipus de  
adob orgànic  

Densitat (*) 

(Tn/m3) 

Dosis  

(pes fresc)  

Dosi 

(volum) 

Ovella  0.8 5-20 Tn/ha 
(0,5-2 kg/m2) 

6,25-25 m3/ha

Cabra  0.8 5-20 Tn/ha 
(0,5-2 kg/m2) 

6,25-25 m3/ha

Vaca  0.8 10-50 Tn/ha 
(1-5 kg/m2) 

12,50-62,50 
m3/ha 

Cavall  0.8 10-50 Tn/ha 
(1-5 kg/m2) 

12,50-62,50 
m3/ha 

Gallina  0.9 0,5-3 Tn/ha 
(50 a 300 gr/m2) 

0,56-3,33 
m3/ha 

mailto:masiacalmando@gmail.com
mailto:hojadesal@yahoo.com
mailto:ecollavors@gmail.com
mailto:triticatum@gmail.com
mailto:trobades.slowlleida@gmail.com
mailto:plantergerri@gmail.com
mailto:almaixera@mundoalternativo.org
mailto:info@aegallecs.cat
mailto:llavorsorientals@gmail.com
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Conill  0.75 1-4 Tn/ha 
(100 a 400 gr/m2) 

1,33-5,33 
m3/ha 

Compost  0.65 10-60 Tn/ha 
(1-6 kg/m2) 

15,38-92,31 
m3/ha 

Adobs minerals naturals  

Nutrient Foma d’utilització Contingut (%) /Observacions 
Silvina (sal potàssica en brut) 
 
 

Riquesa en K2O del 16 al 28% 
 

Carnalita 
 

no utilitzar en sols àcids i pobres 
en calç  

Kainita 
 

no utilitzar en sols àcids i pobres 
en calç 

Patenkali  
 

28% de K2O, un 8% de magnesi i 
un 18% de sofre. 
 

Potassi 

Sulfat de potassi  
Epsonita 1 6% d’òxid de magnesi  

 
Kieserita 24% d’òxid de magnesi 

 
Patenkali 6 a 10 % 
Calcàries dolomítiques 18 % 

Magnesi 

Magnesita 60 % 
Fosfat natural 26 al 32% de P2O5 

 
Fosfat aluminocàlcic o phospal  

Fòsfor 

Escòries de desfosforació 
(Thomas) 

< 12%deP2O5 
 

Sofre elemental  Sofre 
Productes a base de sulfats: 
- Patenkali 
- Epsonita 
- Sulfat de potassi 
- etc. 
 
 

 

Oligoelements En forma de sals  
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6. ALGUNES ESPÈCIES I BARREGES QUE ES PODEN UTILITZAR PER A 
SEMBRAR  ADOBS VERDS 

 Sembra Durada Dosi (gr/m2) 
CRUCÍFERES    
Rave farratger (Raphanus 
sativus) 

feb-abr 1,5 - 2 mesos 2 

Mostassa blanca (Sinapsis 
alba) 

feb-abr 1 - 1,5 mesos 1,5 

Nap farratger 
(Brassica napus) 

set-oct 3 - 4 mesos 0,8 

HIDROFIL·LÀCIES    
Facèlia (Phacelia tanacetifolia) 
 

mar.-jun. Menys de 2 
mesos 

1,5 

LLEGUMINOSES    
Pèsol farratger 
(Pisum sativum) 

Oct-gen 4 - 5 mesos 20 

Favó 
(Vicia faba) 

Oct-gen 4 - 5 mesos 20 

veça + pèsol farratger Feb-abr 2-4 mesos 7,5+6 
LLEGUMINOSES+GRAMÍNIES    
Veça + civada 
(Vicia sativa, Avena sativa) 

Set-gen 4 - 5 mesos 7,5+7,5 

Erb + blat segoler 
(Vicia erbilia, X. triticosecale) 

mar  3 mesos 6,5+10 

Erb + mostassa groga 
(V.erbilia, Brassica juncea) 

mar 3 mesos 6,5+0,5 

Veça + pèsol farratger + civada 
(Vicia sativa, Pisum sativum, 
Avena sativa) 

feb-abr 2-4 mesos 6+7+6 
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7. LLISTAT DELS PRODUCTES FITOSANITARIS PERMESOS  

Aquesta llista de substancies actives no recull totes les substancies permeses en 
agricultura ecològica sinó les que s’utilitzen més habitualment. 

 Els productes enumerats són substancies actives. Els productes comercials formulats 
a partir d’aquestes substancies tenen noms molt diversos i depenen de les diferents 
cases comercials que els fabriquen. Els noms comercials del productes es poden 
consultar a la base de dades  de la web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.dab7ed51d66492edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=01
157750bd2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=01157750bd2a5110VgnVCM1000008
d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0c4a63d9dbcd1310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

Aquesta base de dades s'actualitza periòdicament, pel fet que progressivament retiren 
substàncies actives, alhora que se n'autoritzen altres noves o es modifiquen les 
condicions d'utilització. Així doncs, cal tenir en compte que el seu contingut pot haver 
experimentat variacions que no apareixeran recollides fins a la següent actualització. 

• sofre (fungicida, acaricida, repel·lent) 
• bicarbonat de potassi (fungicida) 
• òxid cuprós (fungicida) 
• oxiclorur de coure (fungicida) 
• sulfat tribàsic de coure (fungicida) 
• sulfat cuprocàlcic (fungicida) 
• hidròxid cúpric (fungicida) 
• octanoat de coure (fungicida) 

(els compostos amb coure tenen un límit d’aplicació de 6 kg de coure/ha i any 
• sorra de quars (repel·lent) 
• fosfat fèrric  (mol·lusquicida) 
• hidròxid de calci (fungicida) 
• olis vegetals (insecticida, acaricida, fungicida, inhibidor de germinacions) 
• oli de parafina (olis d’estiu; insecticida, acaricida) 
• olis minerals (insecticida, fungicida; només arbres fruiters)) 
• sals potàssiques d'àcids grassos vegetals (sabó de potassa; insecticida) 
• espinosad (insecticida) 
• Microorganismes, bacteris i fongs: 

 Bacillus thuringiensis kurstaki (insecticida) 
 Bacillus thuringiensis israelensis (insecticida) 
 Bacillus thuringiensis aizawai (insecticida) 
 Beauveria bassiana (insecticida) 
 Tricoderma harzianum (fungicida) 

 
• azadiractin  de Azadirachta indica (oli de nim; insecticida) 
• piretrines de Chrysantemun cinerariaefolium (insecticida) 
• quasia de Quassia amara (insecticida i repel·lent) 
• lecitina (insecticida) 
• Fosfat fèrric (molusquicida) 
• Lecitina (fungicida) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.dab7ed51d66492edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=01157750bd2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=01157750bd2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0c4a63d9dbcd1310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.dab7ed51d66492edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=01157750bd2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=01157750bd2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0c4a63d9dbcd1310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.dab7ed51d66492edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=01157750bd2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=01157750bd2a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0c4a63d9dbcd1310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
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• gelatina (insecticida) 
• proteïnes hidrolitzades (atraients per a trampes d’insectes) 
• fosfat diamònic (atraient) 
• feromones (atraients) 

 


