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1. ABONO VERDE

O abono verde consiste en enterrar as plantas antes da súa floración para aboar o solo

hortícola. Iso é posible porque este tipo de vexetais ten un crecemento moi rápido. Esta

masa verde descomponse en moi pouco tempo (menos dun ano) e proporciona minerais

importantes para as prantas.

A utilización deste tipo de herbas tamén axuda ao control  de malezas grazas ao seu

contido  en  aceites  esenciais  sulfurados  con  propiedades  funxicidas,  e  inhibir  a

xerminación  doutras  sementes  (arvensis  e  outras  herbas  non  desexadas  en  cultivos

produtivos). As plantacións destinadas a abono verde non terán aproveitamento para o

consumo humano nin animal.

1. Abono con veza, avea e trevo vermello

No mes de abril deste ano 2014, comezou o proceso na parcela de 3.600 m 2. O primeiro

paso foi segar as herbas silvestres existentes cunha gadaña. Deixouse secar dous días e

pasouse  o  motocultor  con  fresas  verticais,  o  cal  non  mestura  os  perfís  (0.25  m.  de

profundidade). Ao rematar a labra esmiuzáronse os terróns gordos, anciñouse, nivelouse

e alisouse a terra. Logo sementouse veza mais avea e trevo vermello.

No mes de xuño, xusto antes da floración triturouse todo deixando unha capa superficial

de compost. Despois pasouse o motocultor cultivador para incorporar o compost ao solo.

Ao rematar a labra voltouse a repetir o proceso descrito ao final do párrafo anterior.

2. Abono con mostaza

En  outono  do  2014,  voltouse  a  segar  as  herbas.  Deixáronse  dous  días  para  secar.

Pasouse o motocultor con fresas verticais para mesturar os restos vexetativos. Ao rematar

a  labra  voltouse  a  repetir  o  proceso  descrito  ao  final  do  primeiro  párrafo.  Logo

sementouse  a  mostaza.  Ao  pasar  60  días,  antes  da  floración,  pasouse  o  motocultor

cultivador para incorporalas ao solo.

É importante subliñar aquí que a mostaza ten un importante efecto nematicida, factor que
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me fixo decantarme pola súa elección.

Sempre se traballlou a terra cando estaba en tempero. As sementeiras fixéronse cunha

densidade alta  na  terra para  conseguir  unha masa compacta de plantas.  Deste  xeito

conseguiremos un talo  fino e longo,  o  que impedirá que crezan outro tipo de herbas

adventicias.   As propiedades dos abonos siderais  son nutrir  a  terra de celulosa e de

nitróxeno,  mellorar as condicións físicas do terreo, proporcionando abono nitroxenado.

Deste xeito, a súa calidade será óptima no momento de facer a plantación das PAMC.
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2. PREPARACIÓN DO SOLO DO INVERNADOIRO

Regarase ben o solo do invernadoiro 2 coa mangueira. Logo traballarase coa forca de

dobre mango camiñando cara atrás (para non pisar o traballo feito) por toda a superficie.

Deste  xeito  faremos  unha  tarefa  en  profundidade,  sen  invertir  as  capas  do  solo.  Ao

rematar  o  laboreo,  esmiuzaremos  os  terróns  gordos,  angazaremos,  nivelaremos  e

alisaremos  o  solo.  Para  rematar,  esparexeremos  dous  quilos  de  compost  por  metro

cadrado e procederase a plantacións das stevias. Con iso achegamos abundante materia

orgánica, propiciamos os procesos bacterianos e bioquímicos do solo, e logramos deixala

amolecida e esponxosa. 
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3. DESEÑO DE CULTIVOS

Vista xeral das 75 líñas de cultivo (Terreo principal).

Vista xeral das 14 líñas de cultivo (Terreo plantas nais).
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As once variedades arriba indicadas serán plantadas ao longo de sete liñas cada unha,

excepto o pirixel e a alfábega, que terán cada unha seis liñas. A separación entre liñas

será de 0.80 m. A distancia entre prantas na súa fila correspondente será de 0.30 m,

menos o pirixel que terá 0.15 m, e a alfábega que terá 0.25 m.  Aínda que o espazo de

desenrolo de cada especie é variable, elexiuse esta distancia xeral por diferentes motivos:

1. Desenrolo do sistema radicular, xa que a pranta está distanciada do goteiro.

2. Reducir o crecemento de herbas silvestres, ao deixarlles menor espazo cando a

planta esté en pleno desenrolo.

3. Aumentar a densidade de prantación.
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Este espazo terá unha superficie de 300 m2 con 10 m de ancho por 30 m de longo. Cada

planta terá duas liñas de plantación facendo un total de 14 liñas. A separación entre liñas

será de 0.70 m. A distancia entre prantas na súa fila correspondente será de 0.35 m, agás

a herba de San Xoan o romeu e a sarxa que terán 0.40 m. O número total de especies

plantadas será o seguinte: 150 de herba de San Xoan, 170 de melisa, 170 de menta

piperita, 170 de milfollas, 170 de ourego, 150 de romeu, e 150 de sarxa. Todas as plantas

cultivadas neste terreo son perennes, co cal é máis doada a súa reprodución mediante

escallos. Éstes sacaranse deste espazo para ser cultivados na parcela principal.

Para  o maior  aproveitamento  do espazo co que contamos no invernadoiro,  decidiuse

presentar a produción de PAMC en tres tipos de maceta distribuidas no chan nos espazos

que figuran de cor laranxa. Cada un destes terá unha dimensión de 2 x 3 m. A capacidade

óptima no Invernadeiro 1, tendo en conta a superficie total da área laranxa, é de 2.800

macetas  aproximadamente.  Instalarase  unha  separación  entre  a  zona  de  venda  ao

público e a zona coas mesas de cultivo a través dunha cortina de tea.
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Ao fondo, haberá un espazo de almacenaxe onde se gardará material diverso. Diante

desta zona colocaranse dez taboleiros de madeira (1 m de ancho x 2 m de longo) enriba

de vinte cabaletes. Estes materiais serán agasallados polo meu curmán que é carpinteiro.

Este  invernadoiro  terá  un  carácter  experimental.  En  canto  rematen  as  obras  de

instalación, cultivaranse 26 liñas de stevia. A separación entre liñas será de 0.40 m e a

distancia entre plantas será de 0.40 m.

Segundo o balance de beneficios obtidos ao rematar o ano 2015, decidirase seguir coa

producción de stevia ou reducila. Se se dera o segundo caso, o espazo do cultivo da

stevia  mermaría  a  unha  soa  mitade  do  invernadoiro  e,  na  outra  metade  poñeríanse

cultivos hortícolas de primeira necesidade no mercado.

Para  prever  posibles  pragas,  asociarase  o  cultivo  de  stevia  con  plantas  PAMC,  que

favorezan o control biolóxico. A caléndula, por exemplo, atrae inimigos naturais do pulgón

e outras como a sarxa, o romeu ou o tomiño afastan as moscas as formigas e os pulgóns.

En cada líña de acelga plantarase seis PAMC, en total serán 132 PAMC.
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4. ROTACIÓN DE CULTIVOS

Na parcela exterior,  a meirande parte  das PAMC renovaránse cada tres anos agás a

alfábega, a camomila, a caléndula e o pirixel que serán anuais. Ó remate deste período,

en lugar de seguir plantando a mesma especie na súa liña correspondente, elixirase outra

dentro da nosa listaxe de produción.

Cada catro anos cambiarase o lugar adicado ao cultivo de plantas nais, dado que este é o

ciclo  de  vida  productivo  destas  especies.  Cambiarase  de  lugar  e  renovaranse  ditas

variedades para outro espazo na parcela. Co cal terase en conta o desenrolo do sistema

radicular de cada pranta, e os nutrintes que absorben ou depositan durante a fase de

crecemento. Con este método evitarase esgotar a riqueza do solo e, potenciarase a súa

rexeneración para que éste sexa rico en diferentes minerais e nutrintes.

Nova localización das plantas nais, (traslado de terreo).
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5. VARIEDADES EMPREGADAS

5.1       PARCELA EXTERIOR E TERREO PLANTAS NAIS

Alfábega. Albahaca. Ocimum basilicum L.

Descrición

Planta herbácea, anual, de talos erectos e ramificados, alcanzan de 0.30 a 0.50 m de

altura. Posue follas opostas dun verde lustroso, ovais ou ovadas, dentadas e de textura

sedosa, que miden de 3 a 11 cm de lonxitude por 1 a 6 cm de anchura. Emite espigas

florais terminais, con flores tubulares de cor branca ou violácea.

Parte útil

Follas e sumidas floridas. 

Ecoloxía

Hábitat:  Orixinaria  de  Persia  e  Asia  Menor,  estendeuse  o  seu  cultivo  polas  rexións

temperadas, sobre todo polos países da conca mediterránea.

Altitude: De 0 a 1.000 m. 

Clima: Morno e temperado-cálido. Non resiste xeadas, nin temperaturas inferiores a -2 ºC.

Vexeta ben entre os 15 e 25 ºC.
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Solo: Rico en M.O. De mediana fertilidade, lixeiro, silíceo-arxiloso, franco ou humífero,

permeable, máis ben fresco.

Multiplicación

Sementeira en invernadoiro: En xaneiro e febreiro, transplántanse cando teñan seis follas

ou 0.10 m.

Sementeira directa: En abril  para evitar xeadas tardías. Se se repican deixarase unha

distancia de 0.25 m entre cada dúas plantas. Utilizaranse catro sementes cada 0.25 m.

A xerminación empeza aos dez ou doce días e repicanse cando teñen catro ou seis follas.

Espazado

A distancia é de 0.25 m entre plantas. 

Labores culturais

Son indispensables dous ou tres regas, como mínimo, en tempo seco, para asegurar a

xerminación da semente ou se se efectúa o repicado de plantas.

As binas (3) e sachas (1) sempre necesarias, increméntanse na sementeira directa. 

Pragas e enfermidades

Pulgóns e formigas. É preciso evitar o exceso de auga que favorece a podremia das

raíces. 

Recolección

Para herboristería ou culinaria, antes de abrir as flores, de xullo a setembro, segundo a

data de implantación dos cultivos. As sementeiras e plantacións precoces renden dúas

posibles colleitas no ano. A primeira faise a uns 0.15 m do chan para preservar as xemas

basais dos talos.

Propiedades e aplicacións

O aceite  esencial  de  alfábega é  rico  en estragol,  un  potente  anticanceríxeno.  Tónico

capilar. Repelente de mosquitos.

Como  especia  usase  para  sazonar  comidas  en  forma  de  follas  secas  trituradas  ou
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mesturada con outras  herbas.  Pódese tomar  fresca en ensaladas  ou  combinada con

outros alimentos 

Comercialización

Comercializarase en planta fresca, en envases de 15 g.

Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 60.000 pl/Ha.

En 240 m2 = 1.440 plantas.

En planta fresca: 10 tn/Ha.

En 240 m2. = 240 kg.

Réstaselle un 10 % de perdas na produción = 216 kg. Que dan 216.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.20 m.

A densidade de plantación é dunhas 75.000 pl/Ha.

En 240 m2 = 1.800 plantas.

En planta fresca: 12,5 tn/Ha.

En 240 m2. = 300 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 270 kg. Que dan 270.000 g.
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Caléndula. Calendula officinalis L.

Descrición

Planta herbácea, aromática, glandular, de anual a perenne, leñosa unicamente na base. O

talo de 0.20 a 0.55 m de altura, é erguido, ramificada e xeralmente con follas case ata o

extremo superior.  As  follas  son  alternas,  simples,  oblongas-lanceoladas As  flores  son

amarelas, cunha floración que dura practicamente todo o ano, pechándose de noite e

abríndose ao amencer. As inflorescencias en capítulos de 3-5 cm de ancha, dunha cor

amarela alaranxada. Os froitos son aquenios curvados.

Parte útil

As flores

Ecoloxía

Hábitat: Orixinaria de Exipto.

Altitude: Ata os 1.000 m. 

Clima: Morno pero resiste secas.

Solo: Pouco esixente respecto ao tipo de solo.

Multiplicación

Sementeira directa: No terreo de cultivo. A época axeitada é setembro-outubro nas zonas
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de inverno pouco rigoroso,  ou en marzo-abril  nas zonas de inverno moi  rigoroso.  No

primeiro  caso os  capítulos,  máis  grosos que neste  último,  florecen de maio-xuño;  no

segundo caso, os capítulos, máis pequenos, florecen en xullo-agosto. 

Espazado

A distancia entre plantas dunha fila é de 0.30 m.

Labores culturais

Despois  da  xerminación,  que  ten  lugar  uns  quince  días  despois  da  sementeira  de

primavera, é preciso dar polo menos dúas binas e algunha sacha. 

Pragas e enfermidades

Son frecuentes os ataques de pulgón. A finais de outono a planta pode ser atacada polo

oidium, cuxa presenza detéctase por que os talos e follas se recobren dunhas manchas

brancas. 

Recolección

Para o aproveitamento das sumidades floridas, a recolección debe facerse cando estas se

haxan en plena floración, de mediados de xuño a mediados de xullo, polo xeral.

Para o aproveitamento dos capítulos, estes córtanse, a medida que se abren de forma

graduada, ata mediados de outubro.

Propiedades e aplicacións

É  antiespasmódica,  sudorífica,  hipotensora,  antiinflamatoria,cicatrizante,  antibiótica,

antiséptica, antivelenosa (contra picaduras de insectos e mordedelas de coleópteros).

En alimentación emprégase como colorante natural de manteigas ou como sucedáneo do

azafrán, en arroces, etc. Tamén se usa como colorante en produtos cosméticos. 

Comercialización

Comercializarase en planta seca, en bolsas de 30 g.
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Rendementos

Primeiro ano

Unha densidade de plantación axeitada é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

Capítulos frescos: 11 tn/Ha.

En 288 m2 = 316 kg de capítulos frescos.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 284 kg. Que dan 284.000 g.

Capítulos secos: 2,3 tn/Ha.

En 288 m2 = 66 kg. Que dan 66.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

Unha densidade de plantación axeitada é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

Capítulos frescos: 13 tn/Ha.

En 288 m2 = 374 kg de capítulos frescos.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 336 kg. Que dan 336.000 g.

Capítulos secos: 2,8 tn/Ha.

En 288 m2 = 80 kg. Que dan 80.000 g.
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Camomila. Manzanilla. Chamomilla recutita L.

Descrición

É unha planta anual.  Herbácea, de talo cilíndrico,  ergueito,ramoso,  de ata 0.50 m de

altura. Presenta follas alternas,bipinnatisectas, cos folíolos. En posición terminal presenta

en verán unha inflorescencia en forma de capítulo paniculado. As flores radiais son uns 20

mm,  coa  lígula  branca,  mentres  que  os  do  disco  son  numerosos,  hermafroditas;  o

receptáculo é oco e carece de escamas. As flores son un pouco amargas e fragrantes.

Parte útil

Os capítulos florais, desecados.

Ecoloxía

Hábitat: É frecuente en España, e escasea na parte occidental.

Altitude. Ata os 1.500 m.

Clima: Morno, temperado-frío e húmido; resiste fortes xeadas.

Solo:  Pouco  esixente,  prefire  os  areosos-arxilosos,  os  humíferos,  e  os  francos,

especialmente se son permeables,  lixeiros e algo húmidos;  tamén os salgados;  o  pH

óptimo está entre 7 e 8.
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Multiplicación

Sementeira en invernadoiro: a principios da primavera.

Sementeira directa: A mellor época para sementar é durante o mes de febreiro, ou cando

a terra teña bo tempero. É unha das poucas sementes que ten necesidade da luz para

xerminar. A xerminación acontece nunhas tres semanas. 

Espazado

En filas, separadas uns 0.30 m.

Labores culturais

Daranse dúas binas e dúas sachas, entre marzo e xuño.

Pragas e enfermidades

As  plantas  de  macela  son  particularmente  resistentes,  non  están  sometidas  a

enfermidades de certo relevo.

Recoleccíon

Recoller  as flores no véran,  cando estean totalmente abertas.  Iníciase de primeiros a

mediados de xuño, segundo a zona.

As follas poden recollerse en calquera época do ano.

Propiedades e aplicacións

Antiinflamatoria,  tónica,  estimulante,  antiespasmódica,  sedante,  antialérxica,  vermífuga,

colorante capilar.

Das flores: En uso interno, en forma de: infusión, tintura, po, extracto, xarope en licorería.

En uso externo: cosmética, en cataplasmas, emolientes e en colirios. 

Comercialización

Comercializarase en planta seca, en bolsas de 35 g.
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Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

1.561 kg/Ha de material fresco (flores). 

En 288 m2 = 44 kg de flor fresca.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 39 kg. Que dan: 39.000 g.

100 kg de flor fresca quedan reducidos a 22 kg de flor seca.

8 Kg de flor seca. Que dan 8.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

1.873 kg/Ha de material fresco (flores). 

En 288 m2 = 52 kg de flor fresca.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 46 kg. Que dan: 46.000 g.

100 kg de flor fresca quedan reducidos a 22 kg de flor seca.

11 Kg de flor seca. Que dan 11.000 g.
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Herba de San Xoan. Hipérico. Hypericum perforatum L.

Descrición

É un  arbusto  perenne  ou  semiperenne.  As  follas  son  de  cor  verde  escuro,  opostas,

enteiras e con pólas que colgan. As súas flores son de cor amarela con cinco pétalos e

estames que saen en ramallete,  coma se fose unha brocha.  Florece en pleno verán.

Require pouco mantemento. Pode vivir ata vintacinco anos nun mesmo lugar sen maiores

problemas. Acada 0.30 m. de altura.

Parte útil

Sumidades florais

Ecoloxía

Hábitat:  Medra de  forma  espontánea  en  terras  abertas  e  campos  non  cultivados  de

Europa. 

Altitude: Crece entre o nivel de mar ata os 2.000 metros de altitude.

Clima:  Resiste  ben o frío,  aínda que as xeadas poden danalo.  Nas zonas máis frías

comportase como caducifolio;pode decaer ata quedar totalmente murcho no inverno, se

ben renace na primavera. A maior exposición á luz, máis abundante a floración.

Solo:  Adáptase ben a case calquera solo e pH, aínda que os prefire  soltos,  básicos,

permeables e ricos en calcio.
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Multiplicación

Sementaeira en viveiro: en agosto-setembro. Transplántase na primavera seguinte. Aos

catorce días repícase despois do brote. O prazo de xerminación é de quinze días.

A finais do verán, principios de outono ou a principios de primavera pódese reproducir a

través de escallos ou por estaquillas.

En época de repouso vexetativo, é dicir de outubro a marzo, pódese realizar as divisións

das matas.

Espazado

A distancia entre as plantas na fileira e de: 0.30 m.

Labores culturais

Require de poucos coidados. A súa protección do frío invernal é aconsellable durante o

primeiro ano.

O hábito invasor pódese corrixir  mediante a poda de control,  cortando as puntas das

ramas despois da floración para provocar novos brotes e, ao finalizar o inverno, para

eliminar ramas secas e danadas.

As plantas adoitan durar varios anos (ata 25 nalgúns casos).

Pragas e enfermidades

Todos os resultados obtidos sobre as enfermidades máis comúns en campos de cultivo

foron negativos.

Recolección

Adóitase obter  de xuño a agosto,  a medida que florece.  Convén recollela  con tempo

soleado. A planta debe conservar en todo momento a súa cor orixinal.

Normalmente aproveitase as sumidades florais (0.20-0.30 m terminais da planta).

Propiedades e aplicacións

Úsase  principalmente  na  Fitoterapia  e  industrias  farmacéuticas.  As  sumidades  florais

conteñen  esencias  de  hipérico  (16%  de  tanino),  e  a  hipericina,  principio  activo  con

propiedades antidepresivas e soporíferas, o que fai desta substancia un remedio eficaz no
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tratamento de depresións leves e moderadas. Tamén mellora a calidade do sono e reduce

considerablemente o estrés e a ansiedade. 

É  activador  da  circulación  sanguínea  e  dos  intercambios  metabólicos.  Úsase  para:

queimaduras, reuma, feridas, trastornos dixestivos e do colon.

Comercialización

Comercializarase en planta seca, en bolsas de 30 g.

Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

O rendemento é aproximadamente de 1,6 toneladas por hectárea de sumidades florais. 

En 288 m2 = 46 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 41 kg. Que dan 41.000 g.

O secado reduce o peso das flores ao 50% do peso inicial.

En 288 m2 = 20 kg de flores secas. Que dan 20.000 g.

Segundo ano

O rendemento é de 3 tn/ Ha. 

En 288 m2 = 86 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 77 kg en fresco. Que dan 77.000 g.

En 288 m2 = 30 kg de flores secas. Que dan 30.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

O rendemento é de 1,9 tn/ Ha. 

En 288 m2 = 55 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 49 kg en fresco. Que dan 49.000 g.
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En 288 m2 = 24 kg de flores secas. Que dan 24.000 g.

Quinto ano

O rendemento é de 3,5 tn/ Ha. 

En 288 m2 = 100 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 90 kg en fresco. Que dan 90.000 g.

En 288 m2 = 35 kg de flores secas. Que dan 35.000 g.
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Melisa. Melissa officinalis L.

Descrición

É unha  planta  herbácea,  vivaz,  de  altura  entre  0.30  e  0.90  m.  Ten  talos  herbáceos

rastreiros,  lixeiramente  lignificados  na  base.  Presenta  follas  opostas,  claramente

pecioladas, co limbo ovalado e a marxe dentada, de cor verde intensa, coa superficie

pilosa.

Parte útil

Os talos foliados frescos e as follas secas; rara vez as sumidades floridas.

Ecoloxía

Hábitat: En España, aparece en case todo o país.

Altitude: De 0 a 1.000 m.

Clima:  Morno  ou  temperado-cálido;  teme  as  fortes  xeadas  e  prefire  a  exposición  a

mediodía.

Solo:  Non  é  moi  esixente  no  tipo  de  chan,  pero  prefire  os  de  consistencia  media,

profundos, frescos, permeables, así como os de aluvión, fértiles e con boa drenaxe. 

Multiplicación

Podense realizar as divisións por semente, que é o normal, ou por división de pés.

Por sementes: A sementeira en viveiro pode facerse nos meses de febreiro a marzo,

segundo as rexións. Débense utilizar as sementes do ano anterior.  A xerminación ten
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lugar ás dúas ou tres semanas. A plantación definitiva realízase en abril ou maio.

A sementeira directa no terreo é prohibitiva, polo prezo das sementes.

Por división de pés: Realízase en febreiro-marzo. Os talos novos recóllense arredor dos

pés  nais,  provistos  dalgunhas  raíces  e  plántanse  no  terreo  de  asento.  É  un  método

práctico, cando se dispón dunha vella plantación. Este método de multiplicación permite

unha implantación máis rápida do cultivo, cunha produción dende o primeiro ano.

Espazado

A distancia é de 0.30 m entre os pés dunha fila.

Labores culturais

É pouco esixente en binas e sachas.

Enfermidades

Nos viveiros, e ao inicio da vexetación, pode haber ataques de limacos.

Recolección

Debe efectuarse en tempo seco, co fin de evitar o ennegrecemento do material vexetal,

cando  se  seque.  Unicamente  recóllese  a  parte  aérea  da  planta,  un  pouco  antes  da

floración. O primeiro ano soamente se dá unha curta, en agosto. A partir do segundo ano

fanse dúas curtas, en maio-xuño e en setembro.

Propiedades e aplicacións

As follas e sumidades floridas son sedantes, algo somníferas,  cicatrizantes,  antivirais,

xermicidas, antioxidantes de alimentos. Úsanse en forma de infusión, extracto, decocción,

en herboristería e en licorería.

Comercialización

Comercializarase en planta seca, en bolsas de 35 g.

Anexo III Enxeñería do proceso             Páxina 26                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

O rendemento é de 2,9 tn de planta fresca por Ha. 

En 288 m2 = 83 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 75 quilos. Que dan 75.000 g.

Follas secas 0,9 tn/Ha.

En 288 m2  = 26 kg. Que dan 26.000 g.

Segundo ano

O rendemento é de 7,7 tn/Ha.

En 288 m2 = 221 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 198 kg. Que dan 198.000 g.

Follas secas 4,8 tn/Ha.

En 288 m2  = 138 kg. Que dan 138.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

O rendemento é de 3,4 tn de planta fresca por Ha. 

En 288 m2 = 98 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 88 quilos. Que dan 88.000 g.

Follas secas 1,1 tn/Ha.

En 288 m2  = 31 kg. Que dan 31.000 g.

Quinto ano

O rendemento é de 9 tn/Ha.

En 288 m2 = 258 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 232 kg. Que dan 232.000 g.

Follas secas 5,6 tn/Ha.

En 288 m2  = 161 kg. Que dan 161.000 g.
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Menta piperita. Mentha piperita L.

Descrición

M. piperita é o resultado dunha tripla hibridación natural. É unha planta herbácea, vivaz,

de talos erectos cuadrangulares, moi ramificados, que poden acadar os 0.80 m de altura.

As follas son opostas, pecioladas, lanceoladas ou agudas, con bordos serrados, de cor

verde escuro na cara superior e máis clara no inferior. As flores están agrupadas en tirsos

densos, de cor púrpura. Os estolons de sección cuadrangular, crecen baixo e sobre a

superficie do chan, en todas direccións.

Toda a planta ten un olor  caractéristico,  forte  e agradable e un sabor  canforáceo,  ao

principio picante, despois refrescante. 

Parte útil

Sumidades floridas, frescas e follas desecadas.

Ecoloxía

Hábitat: Europa e África do norte.

Altitude: Ata os 1.500 m.

Clima: É unha planta que se da en zonas de clima morno, con elevada luminosidade.

Solo: Desenrólase ben en gran variedade de solo, pero sonlle favorables os lixeiros, areo-

arxilosos, francos, humíferos ou de aluvión.
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Multiplicación

A reprodución, unicamente vexetativa, pode facerse por anacos de estolóns ou brotes,

división de pés. O primeiro procedemento é ou máis práctico. Retiránse os escallos en

marzo-abril.

Espazado

Se é preciso facer unha entresaca,  ou se a plantación se fai  por división de pés,  ou

escallos, a separación entre eles será de 0.30 m.

A plantación: Farase a finais de inverno ou principios de primavera, segundo as zonas,

aproveitando un bo tempero.

Labores culturais

É pouco esixente en binas e sachas. 

Enfermidades

O pulgón verde, que provoca un lixeiro enrolamento das follas.

Recolección

Son posibles dous cortes anuais, antes da floración ou ao iniciarse está, a finais de xuño

ou principios, e en setembro respectivamente.

A menta de dous anos florece antes, polo que o corte pode adiantarse.

Propiedades e aplicacións

A infusión de follas secas e a esencia teñen propiedades antiespasmódicas, antifúnxicas,

antivirais.

En  uso  externo,  en  forma  de  infusión,  alcoholatura,  xarope,  etc.,  nos  trastornos

estomacais, espasmos dixestivos e abdominais e o meteorismo. 

Comercialización

Comercializarase en planta fresca, en envases de 15 g.
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Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

No primeiro corte ó rendemento en planta e follas é de 7 tn/Ha.

En 288 m2 = 200 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 180 kg. Que dan 180.000 g.

No segundo corte ó rendemento en planta e follas é de 4 tn/Ha.

En 288 m2 = 115 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 104 kg. Que dan 104.000 g.

En total obtense 284 kg. Que dan 284.000 g.

Segundo ano

No primeiro corte ó rendemento en planta e follas é de 8 tn/Ha.

En 288 m2 = 260 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 234 kg. Que dan 234.000 g.

No segundo corte ó rendemento en planta e follas é de 5 tn/Ha.

En 288 m2 = 144 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 130 kg. Que dan 130.000 g.

En total obtense 364 kg. Que dan 364.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

No primeiro corte ó rendemento en planta e follas é de 8,3 tn/Ha.

En 288 m2 = 239 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 215 kg. Que dan 215.000 g.

No segundo corte ó rendemento en planta e follas é de 4,8 tn/Ha.

En 288 m2 = 138 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 124 kg. Que dan 124.000 g.

En total obtense 377 kg. Que dan 377.000 g.
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Quinto ano

No primeiro corte ó rendemento en planta e follas é de 9,5 tn/Ha.

En 288 m2 = 308 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 277 kg. Que dan 277.000 g.

No segundo corte ó rendemento en planta e follas é de 11 tn/Ha.

En 288 m2 = 316 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 285 kg. Que dan 285.000 g.

En total obtense 562 kg. Que dan 562.000 g.
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Milfollas. Milenrama. Achillea millefolium L.

Descrición

Planta herbácea, vivaz con talo subterranéo, ou rizomas, delgado e fibroso. O talo aéreo é

simple, erecto, algo peludo e dunha altura de 0.50 a 0.80 m. As follas son dentadas,

dobremente divididas e foliolos lineais, que á súa vez se dividen noutro plano, dando á

follaxe un aspecto rizado. A inflorescencia e un corimbo de capítulos formado por flores de

cor branca ou rosada. Os froitos son aquenios. A planta ten un olor canforáceo. 

Parte útil

Sumidades floridas, follas e sementes.

Ecoloxía

Hábitat: En España, dende a meseta castelá ata o norte.

Altitude: Ata os 2.000 m.

Clima: O ideal é o morno, tolera o clima frío, dada a súa resistencia ás xeadas. 

Solo: En xeral adaptase ben a todo tipo de solos, sempre que estean ben drenados.

Multiplicación

Pódese facer por semente, división de estolóns ou rizomas.

A sementeira  faise  a  principios  de  marzo  e  nace  regularmente  aos  quince  días.  O
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transplante ao terreo de asento realízase a primeiros de maio.

Por división de estolóns ou rizomas: É o mellor sistema, as épocas máis axeitadas son en

outubro ou a finais de inverno. 

Espazado

A separación entre as plantas dunha fila será de 0.30 m.

Labores culturais

Durante o período vexetativo daranse dúas binas e dúas sachas.

Enfermidades

Non se coñecen pragas nin enfermidades desta especie.

Recoleción

Realízase cando a planta está en plena floración. No primeiro ano de cultivo ten lugar no

mes de xuño. Nos anos seguintes adiántase nun mes e prolóngase aquela ata setembro.

O primeiro ano soamente se pode dar un corte, se a plantación se fixo en primavera e

dous cortes, se se realizou no outono precedente. A partir  do segundo ano de cultivo

pódense facer dous cortes, en maio e en setembro. En ámbolos dous casos séganse as

sumidades floridas e posteriormente o resto da planta, a uns 0.20 m do chan, para facilitar

o seu rebrote.

Propiedades e aplicacións

É antiinflamatoria, cicatrizante, astrinxente, tónica e vermífuga. Utilízase no tratamento de

queimaduras,  úlceras,  hemorroides.  En  licorería  como amargo  aromático.  Nos  países

nórdicos é frecuente utilizala como sucedáneo de lúpulo, na fabricación da cervexa.

Comercialización

Comercializarase en planta seca, en bolsas de 35 g.

Anexo III Enxeñería do proceso             Páxina 33                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

O rendemento da planta fresca é de 2,5 tn/Ha.

En 288 m2 = 72 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 65 kg. Que dan 65.000 g.

En seco: 41 kg. Que dan 41.000 g.

Segundo ano

O rendemento é de 14,6 tn/Ha.

En 288 m2 = 417 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 375 kg. Que dan 375.000 g.

En seco: 134 kg. Que dan 134.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

O rendemento da planta fresca é de 3 tn/Ha.

En 288 m2 = 86 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 77 kg. Que dan 77.000 g.

En seco: 48 kg. Que dan 48.000 g.

Quinto ano

O rendemento é de 17,5 tn/Ha.

En 288 m2 = 504 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 453 kg. Que dan 453.000 g.

En seco: 161 kg. Que dan 161.000 g.
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Ourego. Orégano. Origanum vulgare L.

Descrición

A planta forma un pequeno arbusto achaparrado duns 0.45 m de alto. Os talos, que a

miúdo adquiren unha tonalidade avermellada, ramifícanse na parte superior e tenden a

esfollarse nas partes máis inferiores. As follas xorden opostas, ovais e anchas de entre 2-

5 cm, con bordos enteiros ou lixeiramente dentados e con peluxe no feixe. As diminutas

flores, de cor branca ou vermella, que nacen en apertadas inflorescencias terminais moi

ramificadas están protexidas por diminutas folliñas de cor avermellada.

Florece de xullo a outubro.

Parte útil

As follas e sumidades floridas.

Ecoloxía

Hábitat: En toda Europa.

Altitude: De 0 a 3000 m.

Clima: Morno e clima de montaña. Resiste ben as xeadas.

Solo: Vexeta ben en todo tipo de solos ricos en materia orgánica, soltos, silíceo arxilosos,

francos, humíferos, calcáreos, arxiloso-areentos e mesmo en lugares áridos. 
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Multiplicación

Pode facerse por sementes ou, vexetativamente, por división de pés.

Sementeira:  En  viveiro,  baixo  cuberta  a  finais  de  inverno,  ao  aire  libre  en  primavera

avanzada. O repicado faise dous ou tres meses despois da sementeira.

División de pés: Faise en outono ou a principios da primavera. Este método permite unha

vexetación máis abundante dende o primeiro ano. 

Espazado

A distancia entre os pés dunha fila terá uns 0.30 m.

Labores culturais

A vida útil do cultivo é de cinco a seis anos, polo que o solo ten tendencia a compactarse,

o que evitaremos mediante as binas e as sachas necesarias. 

Enfermidades

Non se coñecen ataques de parasitos dignos de mención.

Recolección

O primeiro ano de vexetación soamente é posible unha curta; a partir do segundo ano

poden facerse dúas recoleccións anuais, en xullo e en outubro. Recolleranse no momento

da floración, antes de que se abran todas as flores.

Propiedades e aplicacións

Das  follas  e  sumidades:  Son  estimulantes,  expectorantes,  diuréticas,  sudoríficas,

cicatrizantes, condimentarias.

Úsase en forma de infusión para os trastornos dixestivos e malas dixestións. Úsase como

conservante e saborizante de alimentos, carnes, embutidos, salsas, ensaladas, así como

en licorería. 

Comercialización

Comercializarase en planta fresca, en envases de 15 g.
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Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

O rendemento da planta fresca é de 3,5 tn/Ha.

En 288 m2 = 100 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 90 kg. Que dan 90.000 g.

En seco: 13,5 kg. Que dan 13.500 g.

Segundo ano

O rendemento é de 14 tn/Ha.

En 288 m2 = 403 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 363 kg. Que dan 363.000 g.

En seco: 60 kg. Que dan 60.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

O rendemento da planta fresca é de 4,2 tn/Ha.

En 288 m2 = 121 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 109 kg. Que dan 109.000 g.

En seco: 16,2 kg. Que dan 16.200 g.

Quinto ano

O rendemento é de 16,8 tn/Ha.

En 288 m2 = 483 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 435 kg. Que dan 435.000 g.

En seco: 64 kg. Que dan 64.000 g.
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Pirixel. Perejil. Petroselinum crispum M.

Descrición

Planta bianual, glabra, de cor verde escuro e brillante. Talo breve durante o primeiro ano,

que se alonga ata 0.50-0.80 m de altura e ramifica a partir do segundo. Follas compostas,

con pecíolos que na súa parte basal forman unha vaíña, os das follas inferiores mais

longos que os das superiores. Flores distribuídas en umbelas compostas con numerosos

involucelos partidos. Froito diaquenio duns 2 mm de longo.

Parte útil

Consúmense as súas follas frescas ou deshidratadas. Destácase polo seu contido en

ferro e vitaminas A e C.

Ecoloxía

Hábitat: Atópase en marxes de camiños, muros, cultivos, etc. de toda Europa.

Altitude: De 0 a 1500 m.

Clima:  Aínda que prefire os climas cálidos, resiste ben o frío. En consecuencia, pódese

cultivar, practicamente en todo tipo de climas. 

Solo:  Se ben os chans humíferos son os mais indicados, adáptase a calquera tipo de

terreo. Prefire os profundos, soltos, frescos e provistos de materia orgánica.
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Multiplicación

O cultivo iníciase por sementes en sementeiras directas, podendo efectuarse a finais de

verán e outono; e a finais do inverno e principio da primavera para a produción de follas.

Espazado

A distancia entre os pés dunha fila terá uns 0.15 m.

Labores culturais

A medida que crecen os talos florais convén eliminalos porque doutro xeito a planta xa

non producirá novos talos. 

O desherbe é a principal tarefa a realizar.

Enfermidades

Polo xeral, non se lle coñecen pragas específicas.

Recoleción

A colleita  de  follas  pode  realizarse  en  forma  manual,  o  primeiro  corte  realízase  aos

setenta días a partir da sementeira. Cortes posteriores poden realizarse cada quince-vinte

días.

Propiedades e aplicacións

Unha das propiedades máis importantes do pirixel é o feito de actuar como diurético, é

dicir, favorece a eliminación de líquidos e evita que estes se reteñan no noso organismo.

Tamén  destaca  a  nivel  dixestivo,  xa  que  o  pirixel  funciona  como  antiflatulento  e

carminativo, axudando a expulsar os gases.

Esta planta é rica en minerais como o fósforo, calcio, ferro e xofre e tamén destaca a súa

grande achega de vitamina C.

A infusión  pódese usar como diurético. Os indios Cherokee úsano como medicamento

tónico para mellorar o rendemento da vexiga urinaria.

Comercialización

Comercializarase en planta fresca, en envases de 15 g.
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Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 100.000 pl/Ha.

En 240 m2 = 2.400 plantas.

O rendemento pódese cifrar nun cultivo normal en: 1 kg/m2.

En 240 m2 = 240 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 216 kg. Que dan 216.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.10 m.

A densidade de plantación é dunhas 150.000 pl/Ha.

En 240 m2 = 3.600 plantas.

O rendemento pódese cifrar nun cultivo normal en: 1 kg/m2.

En 240 m2 = 360 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 324 kg. Que dan 324.000 g.
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Romeu. Romero. Rosmarinus officinalis L.

Descrición

É  un  arbusto  aromático,  leñoso,  de  follas  perennes,  moi  ramificado,  ocasionalmente

achaparrado e que pode chegar a medir dous metros de altura. Os talos novos están

cubertos de peluxe -que desaparece ao crecer.

Florece dende febreiro ata novembro.

Parte útil

As sumidades floridas e follas desecadas.

Ecoloxía

Hábitat: En case toda España, pero escasea, ata desaparecer no norte e noroeste, dende

Galicia ao País Vasco.

Altitude: De 0 a 1.400 m en lugares abrigados.

Clima: Morno, temperado-cálido. Especie termófila; exposición ao mediodía.

Solo: Aínda que é unha especie moi  plástica, que vive en diferentes tipos de terreos,

prefire os calcáreos, lixeiros, permeables, areo-arxilosos. 

Multiplicación

Pode facerse por semente e vexetativamente, mediante escallos e división de pés.

Por semente: A sementeira realízase en viveiro, en primavera temperá, ou máis tarde,
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cando maduraron as sementes na planta nai.

Por  escallos:  É  o  medio  máis  rápido  e  seguro  de  reprodución.  Duns  0.15  m  ben

desenrolados, entérranse a media altura, en marzo.

Espazado

A distancia recomendable e de 0.30 m entre ás plantas dunha liña. 

Labores culturais

As sachas realizaranse cando sexan precisas. As binas serán dúas como mínimo, antes e

despois da sega, sendo axeitada outra en outono.

Enfermidades

O peor inimigo e o frío.

Recolección

Recóllense as  follas  en  pequenas cantidades durante  todo o  ano,  pero  o  seu mellor

momento é antes da floración. Realízase a unha altura mínima do chan de 0.30 m. 

Propiedades e aplicacións

As follas son diuréticas, tónicas, sedantes, antioxidantes e condimentarias.

En uso interno, en forma de infusión e extracto fluído, como estomacal, na insuficiencia

hepática, como antiespasmódico e tónico.

En uso externo, como cicatrizante, desinfectante e en friccións antirreumáticas.

O romeiro é unha das plantas aromáticas máis valoradas en cociña polo seu agradable

olor e o sabor que achega aos alimentos. Utilízase tanto fresco coma en seco.

Comercialización

Comercializarase en planta fresca, en envases de 15 g.
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Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

O rendemento en sumidades frescas: 16.637 kg/Ha.

En 288 m2 = 479 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 431 kg. Que dan 431.000 g.

Segundo ano

O rendemento en sumidades frescas: 18.000 kg/Ha.

En 288 m2 = 518 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 467 kg. Que dan 467.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

O rendemento en sumidades frescas: 19.964 kg/Ha.

En 288 m2 = 575 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 518 kg. Que dan 518.000 g.

Quinto ano

O rendemento en sumidades frescas: 21.599 kg/Ha.

En 288 m2 = 622 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 559 kg. Que dan 559.000 g.

Anexo III Enxeñería do proceso             Páxina 43                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

Sarxa. Salvia. Salvia officinalis L.

Descrición

É unha planta perenne aromática de ata 0.70 m de altura. Talos erectos e pubescentes.

Follas pecioladas, oblongas e ovais, coa nervadura ben marcada. Flores branco-violáceas

en acios,  con corola  de ata 0.03 m, cuxo labio superior é case recto; o  cáliz  é máis

pequeno que a corola con tonalidades purpúreas.

Florece dende finais de maio.

Parte útil

As follas desecadas e as sumidades floridas.

Ecoloxía

Hábitat: Orixinaria dos países do Mediterráneo oriental.

Altitude: De 0 ata 1.800 m.

Clima: Morno e temperado-cálido; resiste as secas e algo as xeadas, que lle afectan se

son persistentes ou intensas.

Solo: Como planta rústica adáptase a gran variedade de solos, ácedos e básicos, cunha

escala moi ampla do seu pH, de 5 a 9. Pero prefire os solos de consistencia media, algo

lixeiros e calcáreos e de exposición sur.
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Multiplicación

Pode facerse por sementes ou vexetativamente, mediante escallos, enxertos ou división

de pés. A reprodución por sementes en viveiro, é o método máis frecuente e económico.

A sementeira en viveiro pode facerse dende febreiro ou marzo, seguido dun repicado, a

finais de maio ou primeiros de xuño. 

A sementeira directa pode facerse en abril-maio. A xerminación ten lugar aos vinte días.

O escallo pode facerse en marzo, duns 0.12 m que teñan polo menos catro xemas.

Os enxertos enraizados, que medran arredor da planta nai, córtanse e transplántanse ao

terreo de asento, a finais do inverno.

A división de pés precisa dunha plantación, adulta e sa. Farase a finais de inverno.

Espazado

A separación entre as plantas dunha fila, será de 0.30 m.

Labores culturais

Adoitan darse dúas binas e dúas sachas antes do primeiro corte e outra despois deste.

Enfermidades

Unicamente algún ataque de insectos, sen importancia.

Recolección

A curta debe facerse a uns 0.15 m do chan para evitar a desaparición dos pés; en caso de

recolección manual, é preciso evitar que se mova a planta, pois provocaríase a súa morte.

A época de curta é en función do destino da planta. Para o aproveitamento da folla, o

primeiro ano darase un só corte e dous nos anos seguintes, antes da floración, en xuño e

setembro. 

Propiedades e aplicacións

Das follas: Son tónicas, antisudorales, astrixentes, cicatrizantes, antioxidantes.

En uso interno, en forma de infusión, para combater as suores nocturnas, asma, catarros,

como estimulante e tónico.

En uso externo, a infusión en gargarismos, contra as anxinas e en cicatrización de feridas.
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En culinaria, como condimentos de carnes, sopas, salsa, etc.

Comercialización

Comercializarase en planta seca, en bolsas de 35 g.

Rendementos

Primeiro ano

A densidade de plantación é dunhas 48.611 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.400 plantas.

O rendemento de planta fresca por corte: 7.289 kg/Ha.

En 288 m2 = 209 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 188 kg. Que dan 188.000 g.

En seco: 45 kg. Que dan 45.000 g.

Segundo ano

O rendemento das dúas cortas é de: 430 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 387 kg. Que dan 387.000 g.

En seco: 112 kg. Que dan 112.000 g.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.25 m.

A densidade de plantación é dunhas 58.333 pl/Ha.

En 288 m2 = 1.680 plantas.

O rendemento de planta fresca por corte: 8.746 kg/Ha.

En 288 m2 = 252 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 227 kg. Que dan 227.000 g.

En seco: 65 kg. Que dan 65.000 g.

Quinto ano

O rendemento das dúas cortas é de: 518 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 466 kg. Que dan 466.000 g.

En seco: 133 kg. Que dan 133.000 g.
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5.2       INVERNADOIRO 1

Aneto. Eneldo. Anethum graveolens L.

Descrición

É unha  planta  herbácea  anual.  Ten  unha  altura  entre  0.25  e  0.50  m,  pero  os  talos

ramificados poden chegar a 1 m. O talo verde, oco e liso, ramifícase na punta e sostén un

gran número de umbelas planas de brillantes flores amarelas que saen a mediados do

verán. As follas son extremadamente finas, de cor verde escuro. Os froitos, de 5-6 mm,

son de cor marrón escura. As sementes posúen un gusto algo amargo.

Propiedades e aplicacións

Estimula as secrecións dixestivas e úsase contra flatulencias e dispepsias.

Atenúa espasmos uterinos e dores da menstruación. É utilizado como dixestivo.

Iimpa e desinfecta as feridas, queimaduras e ulceracións dérmicas. 

Usos culinarios

As follas frescas úsanse en ensaladas, pratos de peixe e en salsas para acompañar o

peixe. Emprégase en adobos, como conservante da col fermentada. As súas sementes

empréganse  principalmente  para  aromatizar  o  vinagre  de  cogombros  novos  e  tamén

poden engadirse a pasteis, pan, peixe e pratos de arroz.
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Asente. Ajenjo. Artemisia absinthium L.

Descrición

É unha planta perenne herbácea, cun rizoma leñoso e duro. Os talos son rectos. Crece

entre 0.80 a 1.20 m, e é de coloración verde prateada. As follas,  dispostas de forma

espiralada, son de cor verde agrisada polo feixe e brancas no envés, cubertas de pelillos

branco  prateados.  A floración  dáse  de  principios  de  verán  a  principios  de  outono;  a

polinización é anemófila.  O froito  é  un pequeno aquenio de 0,5 mm, máis ou menos

cilíndrico, algo curvado, con nervios escuros.

Propiedades e aplicacións

Utilízase como planta medicinal, e a propiedade máis importante é a aperitiva. Utilízase

como  tónico  estomacal  (contrarresta  a  indixestión  e  a  dor  gástrica),  vermífugo  e

antiséptico.

Aplicado correctamente, o asente ten unhas interesantes propiedades mediciñais, como:

Tónico gástrico: como todas as plantas amargas desenvolve un efecto tónico sobre o

estómago, aumentando o apetito e estimulando a secreción de xugos gástricos. Resulta

apropiado nos casos de insuficiencia hepática, e na fase de convalecencia das hepatites

víricas.
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Coandro. Cilantro. Coriandrum sativum L.

Descrición

É unha planta anual, herbácea, de talos erectos, lisos, cilíndricos, ramificados na parte

superior, que alcanzan unha altura de 0.40 a 0.60 m. As follas inferiores son pecioladas,

pinnadas, con segmentos ovais, en forma de cuña; as superiores son case sentadas bi-

tripinnadas,  con segmentos agudos.  As flores son pequenas,  brancas ou lixeiramente

rosadas, dispostas en umbelas terminais. As raíces son delgadas e moi ramificadas. 

A planta florece dende o mes de maio en diante. Os seus froitos maduran en xuño e xullo.

Propiedades e aplicacións

Todas as partes da planta son comestibles,  non obstante,  son as follas frescas e as

sementes secas as de uso culinario máis frecuente.

En herboloxía utilízanse os preparados de coandro polas súas propiedades estimulantes,

antiespasmódicas e estomacais.

Debido  ás  súas  propiedades  bactericidas  utilízase  para  combater  o  mal  alento,

mastigando as follas. Tamén evita o mal olor das axilas aplicando o xugo extraido das

partes brandas da planta sobre elas.

Anexo III Enxeñería do proceso             Páxina 49                                                                



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

Estragón. Artemisia dracunculus L.

Descrición

É unha herba perenne, de entre 0.60 e 0.80 m de altura, raras veces se atopa de xeito

silvestre na natureza. Está formada por rizomas curtos, que forman matas densas e con

numerosos talos herbáceos. Os talos son delgados, ergueitos ata 0.40 m, ramosos. Follas

lanceoladas,  de cor verde escuro que desprenden un forte olor.  A inflorescencia é un

capítulo floral globoso, onde se dispoñen as pequenas flores. O froito e un aquenio.

Propiedades e aplicacións

Úsase en dixestións pesadas, regulación dos períodos menstruais, e en meteorismo.

A raíz  tamén foi  utilizada de forma tópica en mordedelas de cans e serpes. As follas

frescas  teñen  uso  en  dores  artríticos.  Atópase  en  diferentes  preparados,  para  a  súa

administración  en  forma  de  cataplasmas,  baños  para  pés  e  mans  en  dor  artríticos,

rodeado de gasas para dor de moas, e en infusións.

Usos culinarios

Emprégase como aromatizador, sendo preferible utilizar as follas frescas, se ben tamén é

frecuente o uso do estragón seco.

O aroma do estragón é lixeiramente anisado e ten tons doces e picantes.
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Herba Luisa. Hierba luisa. Aloysia citrodora.

Descrición

Arbusto caducifolio, de entre 3 a 7 m de altura, con talos subleñosos ou leñosos na parte

superior. Presenta follas verticiladas de ata 0.07 m, de forma lanceolada, apicada, coa

marxe lisa ou dentada e o pecíolo moi curto, son de cor verde claro polo feixe, co envés

marcado por  glándulas  oleosas ben  visibles.  Despiden unha  forte  fragrancia  a  limón.

Flores pequenas esbrancuxadas, agrupadas en espigas. tamén ten flores de cor rosa.

Florece no verán, formando inflorescencias en espigas laxas, de ata 0.01 m de longo. O

froito é unha drupa que se divide en dous núculas monoseminadas.

Propiedades e aplicacións

En herboristería as follas e talos do cedrón son ricos nun aceite esencial.

Os extractos son ricos en  fenilpropanoides, especialmente  verbascósido, que presentan

actividade biolóxica como antioxidantes.

A súa infusión utilízase como dixestivo, para casos de dores de estómago. Consúmese

tamén como sedante lixeiro. Posúe unha importante cantidade de melatonina, substancia

que se usa como relaxante natural e que favorece o sono nocturno.

Usos culinarios

As follas secas e picadas empréganse en mariñadas,  aderezos e salsas para dar un

toque de aroma cítrico. Elabórase con ela tamén un sorbete aromático.
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Maiorana. Mejorana. Origanum majorana L.

Descrición

É un arbusto de folla perenne e moi fragrante. Está recuberta por unha especie de peluxe

branca que fai que as súas ramas teñan un aspecto esbrancuxado; Pode chegar a medir

ata medio metro e ten un madeiro moi leñoso. As súas follas que tamén están cubertas

por estes pelillos, son lixeiramente brancas ou grises. As súas flores crecen en acios e

adoitan ser de cor branca ou rosa, abrense na época estival. As súas sementes son de

cor marrón e moi pequenas. Toda a pranta despide un cheiro amargo. 

Propiedades e aplicacións

Enfermidades do sistema respiratorio, nerviosismos, gases estomacais: Tomar en infusión

dous ou tres cuncas ao día. Pode ser un sedante efectivo. 

Uso culinario

Esta herba aromática utilízase como ingrediente para aromatizar distintas elaboracións

culinarias,  soa  ou  en  combinación  con  outras  herbas  ou  especias.  Pódese  consumir

fresca ou seca e o seu uso está moi estendido no ámbito do Mediterráneo. 
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Lavanda. Lavandula angustifolia M.

Descrición

Presenta follas opostas, simples, enteiras e pinnatífidas. Posúe inflorescencias de tipo

verticilastro dispostas en pisos separados ao longo do eixe florífero, axilados por brácteas

"florais", e unha coroa de brácteas que aparecen ao alto da inflorescencia, cuxa función é

atraer os insectos polinizadores. As flores son de cor azul-violáceo, pequenas, cun cáliz

tubular. A corola é bilabiada, co labio superior recto, ergueito, formado por dous lóbulos. O

froito preséntase en tetranúcula.

Propiedades e aplicacións

Metese en bolsiñas de tea para poñer nos armarios ou para mobles zapateiros. Fanse

caixas de perfumes coas flores ou almofadas de herbas (mesturando con outras especies

de aromáticas). Contra as picaduras dos insectos. En emplasto, xunto co tomiño e romeu,

aliva as escordaduras.

Para facer infusións: 8 g por litro para o insomnio e 20 g para febre. 

Úsanse  dende  antigo  como  ornamental  e  para  a  obtención  de  esencias,  así  como

medicinal, aromatizante e condimentaria. 
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Ruda. Ruta graveolens L.

Descrición

Arbusto moi ramificado que pode vivir varios anos, debido a esta lonxevidade o talo pode

volverse leñoso. Acada alturas de entre 0.70 a 1 m. As follas semi-perennes, de cor verde

glauca, son alternas compostas por varios segmentos dos cales os laterais son alongados

e o terminal ovalado ou esbrancuxado, de consistencia algo carnosa. As flores, forman

ramalletes e teñen entre catro e cinco pétalos, sendo dunha cor amarela viva. O froito é

unha especie de cápsula con cinco lóbulos. A planta enteira ten un aroma característico

difícil de confundir con outros.

Propiedades e aplicacións

Débense empregar desta planta as follas frescas (recén cortadas); as secas son un pobre

substituto.  A ruda  é  unha  planta  con  gran  contido  de  vitamina  C  e  por  esta  razón

considérase antiescorbútica.  Adóitase empregar  en  infusión  como emenagoga,  é  dicir

para provocar ou para deter a menstruación.

Esta planta débese usar en pequenas cantidades debido á súa toxicidade.

Uso culinario

A ruda emprégase na cociña debido ao seu lixeiro toque entre picante e amargo, aínda

que o seu aroma é empregado en diferentes salsas ou mesturas alcohólicas.
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Tomiño. Tomillo. Thymus vulgaris L.

Descrición

É unha especie vivaz, pequena, subarbustiva, moi ramificada, que acada polo común uns

0.30 m de altura. Talos ascendentes, cuadrangulares, de cor agrisada ou parda purpúrea.

Follas opostas, entre 4 e 8 mm, lineais ou lineal lanceoladas.

As  flores  son  rosadas  e  brancas.  A parte  útil  da  planta  son  as  follas  e  sumidades

florecidas. É unha especie melífera de primeira orde, moi visitada polas abellas.

Thymus  vulgaris  é  unha  especie  moi  variable,  tanto  na  súa  fenoloxía  como  na

composición química do seu aceite esencial, despois de ser detectados sete quimiotipos.

Propiedades e aplicacións

É un dos condimentos fundamentais da cociña mediterránea grazas a súa versatilidade.

Cando  se  frega  as  súas  follas  despiden  un  perfume  intenso,  fragrante  e  levemente

terroso. O seu sabor picante, incorpora notas de cravo de olor, alcanfor e menta.

Pódese empregar fresco durante todo o ano, xa que é unha planta de folla perenne.

A flor de Tomillo emprégase das máis variadas formas na cociña actual, formando parte

de ensaladas, aromatizando viños e licores.

Tamén é unha planta interesante para o sector  medicinal.  As follas e sumidades son

estimulantes, antiespasmódicas, balsámicas, antisépticas, cicatrizantes e antioxidantes.
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Valeriana. Valeriana officinalis L.

Descrición

É unha planta perenne moi variable co talo simple que acada os 0.20-1.20 m de altura. Os

rizomas son ovoides ou cilíndricos de 3-5 cm, cor gris-amarelento, cubertos por moitas

raíces de pequeno diámetro, case cilíndricas e da mesma cor que o rizoma. As follas son

pinnadas con foliolos dentados. As flores son pequenas de cor rosa pálida, xorden nun

denso corimbo terminal en primavera e verán.

Propiedades e aplicacións

É un dos grandes fármacos para  o  equilibrio  nervioso.  Úsase moito  como sedante e

calmante  no  histerismo,  manifestacións  neurasténicas  (insomnio,  neurose,  cambras

abdominais (cólicos),hiperexcitabilidade, etc.), nas alteracións menopáusicas.

O extracto fermentado de valeriana ou a súa infusión aplícanse fumigados en agricultura

ecolóxica para protexer ás plantas das xeadas tardías.
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Verbena. Verbena officinalis L.

Descrición

É unha planta herbácea perenne, que crece ata os 1 m ou máis de altura. O seu talo é

erecto,  obtuso,  cuadrangular  e  moi  ramificado,  e  está  marcado  por  dous  surcos

lonxitudinais.  As  follas  son  opostas,  pecioladas,  rudas,  pinnadas,  lanceoladas  e  con

lóbulos  profundos  de  cor  azul  púrpura  ou  lila  clara,sesiles,  e  agrúpanse  en  espigas

paniculosas axilares e terminais. A corola ten forma de embude. O froito é unha cápsula

con catro sementes.

Propiedades e aplicacións

Utilizase a planta enteira desecada, sobre todo a flor e en menor importancia a raíz. O

principio activo da verbena ten carácter estimulante do sistema nervioso parasimpático.

Pola súa actividade sedante utilízase para combater o insomnio provocado por estados de

nerviosismo  que  non  permiten  conciliar  o  sono.  Remata  coas  xaquecas  pola  súa

actividade antineurálxica e sedante. Neuroprotector: o extracto acuoso mostrou efectos

neuro protectores fronte á enfermidade de Alzheimer. 

Astrixente:  os  taninos  frean  as  diarreas  e  son  hemostáticos  locais  favorecendo  a

coagulación das feridas.

Antiinflamatoria: diminúe as inflamacións ademais relaxa, suaviza e protexe a pel.

Enfermidades infecciosas: recomendouse para a convalecencia de enfermidades agudas. 
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5.3       INVERNADOIRO 2

Stevia. Stevia rebaudiana. 

Descrición

É unha herba subleñosa perenne que acada ata 0.80 m de altura. 

As súas follas, lanceoladas ou elípticas e dentadas, son alternas, simples, de cor verde

escuro brillante e superficie rugosa, ás veces algo peludas, de ata 0.05 m de longo por

0.02  m de  ancho.  Os  seus  talos,  pubescentes  e  rectos,  só  se  ramifican  despois  do

primeiro  ciclo  vexetativo,  con  tendencia  a  inclinarse.  As  raíces  son  maiormente

superficiais, aínda que unha sección engrosada afundese a maior profundidade. Os froitos

son aquenios dotados dun vilano peludo que facilita o seu transporte polo vento. O seu

principal principio activo é un glicósido diterpeno.

Parte útil

Follas

Ecoloxía

Hábitat: Nativa da rexión tropical de Sudamérica.

Altitude: Dende o nivel do mar ata os 1.500 metros de altura.

Clima: A temperatura óptima para o seu crecemento é de 15 a 30 °C. Os límites térmicos

extremos son de -6 °C e 43 °C. Tolera xeadas de baixa intensidade e duración curta.
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Solo: Son óptimos os profundos, permeables, fértiles, de baixa ou nula salinidade, con

axeitado  contido  de  materia  orgánica,  de  textura  franco  areenta  a  franco,  con  boa

permeabilidade  e  drenaxe,  que  lles  permitan  un  bo  desenvolvemento,  e  lixeiramente

ácidos (pH de 5,5 a 6,5).

Multiplicación

Reprodúcese por escallos a partir da primavera e case ata mediados de agosto.

Espazado

A unha distancia entre plantas de 0.40 m.

Labores culturais

Binados: Deberanse realizar polo menos dous binados, para favorecer o prendemento.

Pragas e enfermidades

É unha planta moi resistente aos insectos e os fungos, se non se abusa da rega. En caso

que  se  observe  algún  pulgón  ou  mosca  branca,  recoméndase  facer  tratamentos  con

extractos  de  allo,  aceites  de  Neem  ou  outros  produtos  autorizados  pola  Agricultura

Ecolóxica.

Recolección

Marzo a setembro máis ou menos cada tres meses, procedese a cortar con tesoira a

planta a unha altura de 0.07 - 0.10 m do chan. As ramas frescas recén obtidas deberán

recollerse en canastras evitando premer ou axitalas en exceso.

En canto  á  produción  en si,  a  colleita  realízase no momento  anterior  á  floración,  co

obxectivo de manter a máxima concentración posible de edulcorante nas follas.

Propiedades e aplicacións

Pode ter un papel relevante en todos os sectores de mercado mencionados. Respecto

aos seus beneficios para a saúde, regula o azucre no sangue, reduce a presión arterial,

regula  o  aparato  dixestivo  en  xeral,  actúa  favorablemente  en  moitas  persoas  con

ansiedade, reduce a graxa en persoas obesas e diurética.
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Entre outros usos é utilizada como aditivo aos chans agrícolas:

Revitaliza  os  microorganismos  benéficos  do  chan  e  permite  recuperar  a  fertilidade.

Mellora o enraizamento das plantas estimulando o crecemento radicular. 

Purifica o chan contaminado por agroquímicos e outras substancias químicas.

Aumenta a resistencia das plantas fronte ao ataque de pragas e enfermidades.

Mellora o estado sanitario do cultivo e, polo tanto, aumenta o seu rendemento.

Comercialización

A) Comercializarase en planta seca, en bolsas de 40 g (3,00 € /kg.).

B) Venda en fresco en sacos de 25 kg. Prezo dun saco = 1.000 € (1,60 € /kg.).

C) Venda de plantas en macetas.

Rendementos

Primeiro ano

Unha densidade de plantación dunhas 63.250 pl/Ha.

En 240 m2 = 1.650 plantas.

1650 – 132 PAMC = 1.518 plantas.

En planta fresca: 4,3 tn/Ha.

En 240 m2 = 103 kg.

A) Usaranse 500 plantas para vender en seco.

En 72 m2 = 500 plantas. 

En 72 m2 = 34 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 30 kg. Que dan 30.000 g.

1 kg en seco = 5 kg en fresco

Obtense 6 kg. Que dan 6.000 g.

B) Mandaranse 800 plantas frescas para un laboratorio de Pontevedra. Usarán os 

principios activos das plantas para facer produtos de stevia: extracto líquido, cápsulas, 

comprimidos, etc. 

En 120 m2 = 800 plantas. 
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En 120 m2 = 54 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 50 kg. Que dan 50.000 g.

C).Usaranse 218 escallos para facer plantas en macetas, e logo vendelas.

Segundo ano

En 240 m2 = 3.168 plantas.

3168 – 132 PAMC = 3.036 plantas.

En planta fresca: 8,6 tn/Ha.

En 240 m2 = 206 kg.

A) Usaranse 1.000 plantas para vender en seco.

En 72 m2 = 1.000 plantas. 

En 72 m2 = 68 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 60 kg. Que dan 60.000 g.

1 kg en seco = 5 kg en fresco

Obtense 12 kg. Que dan 12.000 g.

B) Mandaranse 1.600 plantas frescas para un laboratorio de Pontevedra. Usarán os 

principios activos das plantas para facer produtos de stevia: extracto líquido, cápsulas, 

comprimidos, etc. 

En 120 m2 = 1.600 plantas. 

En 120 m2 = 108 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 100 kg. Que dan 100.000 g.

C).Usaranse 436 escallos para facer plantas en macetas, e logo vendelas.

Cuarto ano

Espazado: a distancia entre plantas é de 0.35 m.

Unha densidade de plantación dunhas 99.250 pl/Ha.

En 240 m2 = 2.514 plantas.

2.514 – 132 PAMC = 2.382 plantas.
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En planta fresca: 6,7 tn/Ha.

En 240 m2 = 160 kg.

A) Usaranse 334 plantas para vender en seco.

En 72 m2 = 334 plantas. 

En 72 m2 = 23 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 21 kg. Que dan 21.000 g.

1 kg en seco = 5 kg en fresco

Obtense 4 kg. Que dan 4.000 g.

B) Mandaranse 2.048 plantas frescas para un laboratorio de Pontevedra. Usarán os 

principios activos das plantas para facer produtos de stevia: extracto líquido, cápsulas, 

comprimidos, etc. 

En 120 m2 = 2.048 plantas. 

En 120 m2 = 137,5 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 125 kg. Que dan 125.000 g.

C).Usaranse 361 escallos para facer plantas en macetas, e logo vendelas.

Quinto ano

En 240 m2 = 4.896 plantas.

3168 – 132 PAMC = 4.764 plantas.

En planta fresca: 13,4 tn/Ha.

En 240 m2 = 320 kg.

A) Usaranse 1.570 plantas para vender en seco.

En 72 m2 = 1.570 plantas. 

En 72 m2 = 108 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 97 kg. Que dan 97.000 g.

1 kg en seco = 5 kg en fresco.

Obtense 19,4 kg. Que dan 19.400 g.
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B) Mandaranse 2.562 plantas frescas para un laboratorio de Pontevedra. Usarán os 

principios activos das plantas para facer produtos de stevia: extracto líquido, cápsulas, 

comprimidos, etc. 

En 120 m2 = 2.562 plantas. 

En 120 m2 = 172 kg.

Réstaselle un 10% de perdas na produción = 154 kg. Que dan 154.000 g.

C).Usaranse 632 escallos para facer plantas en macetas, e logo vendelas.
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