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1.  PROGRAMACIÓN

1.1       PROGRAMACIÓN DA EXECUCIÓN DAS INSTALACIÓNS

A execución  das  instalacións  comezará  no  mes  de  febreiro  pola  construción  dos

invernadoiros. Montaranse  nunha  semana,  sempre  dependendo  das  condicións

climatolóxicas. 

En canto a instalación de rega e a instalación eléctrica, comezarán unha vez rematada

a colocación dos invernadoiros, na segunda metade do mes de febreiro.

    1.2       PROGRAMACIÓN DA FASE PRODUCTIVA.

ANO 2014

En marzo mercaranse as plántulas en ecolóxico cun ano de idade e seguidamente

serán  plantadas  no  terreo  de  plantas  nais.  Farase  a  sementeira  das  PAMC  no

invernadoiro 1.

En abril comeza o proceso do abono verde con veza, avea e trevo vermello no terreo

principal.  Traeranse plantas de stevia  dende un invernadoiro dos propietarios,  que se

atopa na comarca de Valdoviño (A Coruña).  Plantaranse no invernadoiro 2,  unha vez

colocado o mulch, para seguir co seu desenrolo e poder comercializalas en canto haxa

demanda de mercado. Algúns escallos serán postos en macetas para a súa posterior

venda no invernadoiro 1.

En  maio  pasamos  o  motocultor  na  parcela  principal.  En  xuño  farase  a  primeira

recoleción  de  plantas  stevia.  En  canto  ao  abono  verde,  en  outubro  sementarase  a

mostaza na parcela principal. Neste tempo pasarase o motocultor para mesturar os restos

vexetais e enterralos na finca.

ANO 2015

No mes de febreiro farase o pase de motocultor no terreo principal.

Entre marzo e abril, procederase a realizar a plantación e a sementeira de PAMC.
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A sementeira farase ó inicio da primavera cando as temperaturas tornan mais mornas. 

En maio faranse as primeiras escardas e binas.

De xuño a setembro o traballo centrarase na recoleción e comercialización das PAMC.

Durante todo este período, o traballo descrito completarase coa búsqueda de novos

compradores, comercialización dos productos que se van obtendo, participación en feiras

e, sobre todo, atenderase ao mantemento de toda a instalación e o coidado dos cultivos.

NOTA

O  esparexemento  de  humus  realizarase  cada  ano  antes  do  inicio  da  sementeira  e

plantación das PAMC no terreo principal. 

Tanto  a  sementeira  como a  plantación  farase  de  xeito  graduado  de  maneira  que  as

sementes de cada especie, en lugar de ser depositadas na terra todas nunha vez, irán

sementándose ao longo dunha semana. Deste xeito recolectaremos a pranta en varios

días e teremos material fresco durante un período maior.

A escarda e a bina realizaranse cando sexa preciso, segundo as condicións climatolóxicas

e as temperaturas, as cales influirán no menor ou maior desenrolo das herbas silvestres.

Non obstante, estas actividades son importantes no inicio do desenrolo das PAMC.

O envasado das plantas farase sempre xusto despois da corta.
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2.  CADROS DE PROGRAMACIÓN

    2.1       CADROS ANUAIS

ANO 2014

Xan Estudo de mercado, enquisa.

Feb Análise do estudo de mercado e negociacións con compradores. 
Invernadoiros:  montaxe,  instalación  eléctrica  e  mesas  de  cultivo.  Instalación  do
sistema de rega.

Mar Compra das plántulas en ecolóxico para o terreo das plantas nais.  Sementeira no
invernadoiro 1.

Abr Inicio do proceso de abono verde con veza, avea e trevo vermello.
Colocación de mulch no invernadoiro 2.
Traslado de plántulas de stevia para o invernadoiro 2.
Primeiros do mes, preparación de escallos de stevia para venda.
Finais do mes, traslado das macetas de stevia para o espazo de venda.

Mai Pase de motocultor na parcela principal.

Xuñ Recoleción de stevia.
Posta a venda das plantas sementadas en marzo.

Xull

Ago

Set Recoleción de stevia

Out Proceso de abono verde de mostaza.

Nov

Dec

ANO 2015

Xan

Feb Pase de motocultor no terreo principal.

Mar Colocación do mulch no terreo principal. 

Sementeira e plantación de PAMC.

Escallos de plantas nais para macetas (invernadoiro 1)

Abr Sementeira e plantación de PAMC.

Mai Primeiras escardas e binas.

Xuñ Recoleción de PAMC.

Xull Recoleción de PAMC.

Ago Recoleción de PAMC.

Set Recoleción de PAMC.

Out Recoleción de PAMC.

Nov

Dec
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    2.2       CADRO DE ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN

PARCELA PRINCIPAL

Especie Sementeira Plantación Colleita

Alfábega invernadoiro: febreiro
2015

marzo xullo a setembro

Camomila invernadoiro: marzo
2015

abril xuño-xullo

Caléndula sementeira directa:
marzo 2015

xuño-xullo

Herba de San Xoan marzo xuño a agosto

Melisa marzo agosto

Menta piperita marzo xuño e setembro

Milfollas finais de inverno xuño

Ourego principios da primavera xuño

Pirixel invernadoiro: febreiro
2015

abril no verán

Romeu marzo xuño-setembro

Sarxa marzo xuño e setembro

Stevia abril xuño e setembro

INVERNADOIRO 1

Especie Sementeira Maceta Venda

Alfábega marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Aneto marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Asente marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Camomilla marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Caléndula marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Coandro marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Estragón marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Herbaboa marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Herbaluisa marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Herba de San Xoan marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Maiorana marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Melisa marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Menta piperita marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Milfollas marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014
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Lavanda marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Ourego común marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Pirixel común marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Pirixel rizado marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Romeu marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Ruda marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Sarxa marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Stevia - abril. 2014 abril. 2014

Tomiño marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Valeriana marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

Verbena marzo. 2014 abril. 2014 abril. 2014

As especies sementaranse ao inicio do mes de marzo. A principios do mes de abril,

transplantaranse para macetas de 8 cm. Poñeranse a venda a partires de mediados do

mes de abril. Durante a mitade do mes de maio as que non se vendan transplantaranse

para  macetas  de  11  cm.  Durante  o  mes  de  xuño,  as  que  sigan  sen  venderse

cambiaranse para macetas de 13 cm.

Dende o inicio da sementeira, moitas plantas quedarán na zona de mesas de cultivo e

levaranse para a zona de venda, xa nas macetas definitivas de tamaños 8-11-13 cm.

Invernadoiro 2

Especie Sementeira Plantación Colleita

Stevia - abril do2014 xuño e setembro 2014
Marzo, xuño e
setembro 2015
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