
1 
 

Anexo 6: Material vexetal 

 

ELECCIÓN DO MATERIAL VEXETAL ............................................................................................. 2 

ESPECIES VEXETAIS:  

 Liquidámbar styraciflua ................................................................................................. 4 

 Taxus baccata ................................................................................................................ 5 

 Punica granatum ........................................................................................................... 6 

 Citrus x limon ................................................................................................................ 7 

 Prunus domestica  ......................................................................................................... 8 

 Ficus carica .................................................................................................................... 9 

 Malus doméstica ........................................................................................................... 10 

 Ligustrum vulgare .......................................................................................................... 11 

 Origanum vulgare .......................................................................................................... 12 

 Thymus vulgare ............................................................................................................. 13 

 Lavanda angustifolia...................................................................................................... 14 

 Salvia officinalis ............................................................................................................. 15 

 Mentha x piperita - Mentha x piperita `Citrata chocolate´ ........................................... 16 

 Rubus idaeus ................................................................................................................. 17 

 Physalis alkekengi .......................................................................................................... 18 

 Calendula officinalis ...................................................................................................... 19 

 Hebe buxifolia ............................................................................................................... 20 

 Berberis thunbergii ....................................................................................................... 21 

 Rosmarinus officinalis ................................................................................................... 22 

 Erica carnea ................................................................................................................... 23 

 Calluna vulgaris ............................................................................................................. 24 

 Blechnum spicant .......................................................................................................... 25 

 Cyathea cooperi ............................................................................................................ 26 

 Azalea japonica ............................................................................................................. 27 

 Pelargonium zonale ....................................................................................................... 28 

 Pelargonium peltatum .................................................................................................. 29 

  



2 
 

ELECCIÓN DO MATERIAL VEXETAL 
  
Para seleccionar as especies deste xardín buscouse a idoneidade respecto ó terreo, as 
condicións ambientais e a súa adaptación as necesidades propostas pola zonificación, sempre 
tendo en conta o gusto da promotora.  
  
As especies arbóreas implantadas serán colocadas en dúas zonas principais: na zona do 
escenario (detrás del e lindando coa zona relax) e a zona de froiteiras.  
 
Na primeira, elixiremos principalmente especies que teñan cores da gama dos vermellos, 
rosados ou granates, na súa floración, froito ou coloración outonal. Tamén debían ser especies 
de crecemento moderado en altura ou lento, xa que non queremos que solapen totalmente as 
vistas por esta zona.  
Combinaremos para detrás do escenario unha especie de folla caduca, Liquidambar 
styraciflua e outra de folla perenne, o Taxus Baccata. Deste modo, teremos unha conífera 
sempre foliada facendo contraste entre o Liquidambar e as dúas nogueiras que xa tiñamos 
plantadas. Cabe destacar ademais o carácter autóctono desta árbore e a súa vinculación co 
mundo espiritual para as culturas célticas; para o Feng Shui, é no Noroeste onde temos máis 
presente o arquetipo do legado ancestral e por tanto, parece o lugar idóneo para ter un Teixo.  
 
No linde coa zona relax, teremos un Granado (Punica granatum) preto do linde oeste, cunha 
floración e frutificación espectacular e un limoeiro (Citrus x limon) preto da pérgola, que tamén 
dará o contraste no inverno como especie perenne é terá un carácter práctico por estar 
próximo á cociña e a zona de churrasquería.      
 
Como froiteiras, plantaremos maceira (Malus domestica), ameixeira (Prunus domestica) e 
figueira (Ficus carica).   
  
No referente as especies arbustivas, escollemos Ligustrum vulgare para o peche vexetal, pola 
boa adaptación ó medio, a floración en cor branca e ser unha especie ideal para atraer as 
abellas, moi importante a nivel ecolóxico.   
 
Teremos ademais unha zona de aromáticas pegada ó peche da zona oeste, onde colocaremos 
Origanum vulgare, Thymus vulgare, Lavanda angustifolia, Salvia officinalis e Mentha sp 
(Mentha piperita e Mentha piperita 'Chocolate Peppermint'). Neste parterre incluiremos tamén 
exemplares de physalis (Physalis alkekengi ), framboeseiro (Rubus idaeus ) e caléndula 
(Calendula officinale) 
 
Na fachada este da vivenda escollemos colocar poucos elementos pero con presencia; 
poremos plantas en maceta grande, de porte cadrado e feitas de madeira, enmarcando o 
camiño de lousas a ambos lados da porta; plantaremos xeranios (Pelargonium zonale e 
Pelargonium peltatum) xa que son resistentes o clima, de folla perenne e teñen unha floración 
moi fermosa. Unha ten crecemento vertical e a outra colgante, creando o efecto de 
crecemento en todas as direccións e importante presenza floral.   
 
Bordeando a beirarrúa que rodea a vivenda, plantaremos nas caras sur, oeste e norte varias 
especies xogando coas texturas, cores e as condicións para o cultivo. 
O longo da fachada sur faremos unha combinación con Hebe buxifolio de flor branca e Berberis 
thunbergii de cor púrpura. Ambos arbustos combinan moi ben e aportarán cor e contraste nun 
lugar moi visible dende a entrada da parcela. Ademais o Hebe colocado neste lugar da finca 
terá certa sombra pola tarde, o que facilitará o seu cultivo. Irán separados 0,80cm (10 plantas). 
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Na cara oeste da vivenda escollemos romeu (Rosmarinus officinalis) para enmarcar a porta de 
atrás a ambos lados do camiño de entrada (1 exemplar a cada lado),  combinado con dous 
tipos de breixos que florecen en momentos diferentes e teñen fermosas cores que combinan 
moi ben coa cor turquesa da vivenda: Erica carnea e Calluna vulgaris. Irán colocados a ambos 
lados do romeu, de forma alterna e seguindo a liña da beirarrúa. Son especies moi resistentes 
ó sol forte que terán sobre todo no verán.  Coma no caso da fachada sur, irán separados 
0,80cm (10 plantas en total). 
Poremos algún exemplar de Erica carnea seguindo o círculo de pedras que enmarcan o 
castiñeiro, preto da churrasquería,  para dar presenza e cor a esta zona.  
 
Os fieitos irán colocados na fachada norte da vivenda, no espazo que quedaría máis 
sombreado (e dicir na esquina NE), creando un recuncho especial preto da pérgola. Escollemos 
a Cyathea cooperi , un fieito arborescente de crecemento rápido e frondoso que tolera ben 
recibir sol directo algunhas horas (como será o caso, porque non é totalmente sombreado).  
Irá tamén nesta parte da finca un fieito de solo moi resistente e de carácter autóctono que 

tamén pode manterse ó sol: o Blechno (Blechnum spicant), ambos fieitos combinados con 

azaleas (Azalea japonica), xa que teñen necesidades de auga, luz e substrato similares e boa 

conexión estética. Neste caso, o marco de plantación entre azaleas será 0,80cm (cun total de 6 

plantas) e plantaremos dous exemplares de Cyathea cooperi na esquina NE, separadas entre si 

2m e 1m do grupo de azaleas. O blechno irá plantado ó chou na base dos arborescentes.    

 

  

Para o céspede, escollemos unha mestura tipo pradaría e resistente á pisada, baixo 

mantemento e mínimo crecemento, adaptable a calquera clima e chan e de máxima 

rusticidade. Ten necesidades mínimas en rega e segas.   

Composición: 15% Lolium perenne 45% Festuca rubra rubra 25% Festuca arundinacea 5% 

Cynodon dactylon 10% Trifolium repens.  Dose de sementeira: 15gr/m2 (29,25kg para os 

1950m2). 
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ESPECIES VEXETAIS 
 
Liquidambar, Árbol de ámbar, Estoraque, Ocozol.  
Liquidambar styraciflua L. 

 

                              
 

Fermosa arbore caducifolio que ofrecen unha das máis vistosas tonalidades outonais  

Nome científico: Liquidambar styraciflua L. 

Familia: Hamamelidaceae.  

Orixe: Sur de EE.UU., México e Guatemala. 

Altura: 10-40 m.   

Porte: piramidal ou cónico. De forma estreita e cónica nos primeiros anos; ensanchase  cando 

envellece. 

O seu tronco é moi característico, polas profundas fendeduras da cortiza. 

As follas adquiren no outono as cores amarelo, vermello e granate, sempre que reciban 

abundante sol. Tamén é preciso que baixe a temperatura diúrna e os solos sexan non calcarios.  

Floración: primavera. Sen importancia ornamental. Inflorescencias masculinas reunidas en 

ácimos terminais. Inflorescencias femininas globosas largamente pedunculadas. Flores 

femininas o hermafroditas, periantio simple, xineceo bicarpelar semiínfero, estilos alargados. 

Froitos capsulares que abren por 2 valvas e reunidos en grupos globosos. Sementes  

numerosas, comprimidas, con ala membranosa nun extremo. 

Teñen sobre 4cm de diámetro; con forma de esferas espiñosas marróns do tamaño dunha 

pelota de golf que colgan despois da caída das follas. 

Condicións para o cultivo: polo xeral non tolera ben a seca do clima e do chan, así como os 

solos pouco profundos e espazos limitados. É resistente ós fortes fríos. Precisa humidade no 

chan, prosperando moi ben en lugares onde a auga atopase a pouca profundidade. Prefire os 

terreos ácidos a los calcarios e é moi esixente en materia orgánica.  

Pragas e enfermidades: Non soe ter enfermidades ou parasitos salvo os chupadores de zume. 

Pode sufrir  ataques de araiñas, que causan queimaduras na punta das follas.  
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Teixo, Tejo 

Taxus baccata L.  

 

 
 

Especie moi apreciada paisaxística e tradicionalmente, caracterizada polo seu lento 
crecemento e a súa lonxevidade (máis de 1000 anos). Hai exemplares macho e femia.  
 
Nome científico: Taxus baccata L. 
Familia: Taxaceae. 
Orixe: Europa, oeste de Asia e norte de África. 
Altura: 4-20 m. As árbores xoves aumentan de 20-30cm cada ano e os vellos deixan de crecer 
en altura e grosor.  
Porte: copa cónica cando ten un só tronco ou estendese irregularmente cando ten varios 
troncos.  
Follas: aciculares, de 1-3cm de longo e 2-3mm de ancho, planas, brandas y de cor verde 
escuro, dispostas de dous en dous.  
Flores e froito: Danse nas axilas das follas. As masculinas son globulares, con numerosos 
estames. As femininas son ovadas, con forma de copa, verdes ao principio, de color vermello 
luminoso ó madurar. Florece en primavera, mentres que los froitos maduran no outono, con 
un tamaño de 8-10mm. 
As follas, ramas e madeira conteñen un alcaloide moi tóxico (taxina) que provoca convulsiones, 

hipotensión y finalmente a morte. Salvo a envoltura vermella que rodea ó froito todo é 

velenoso no teixo.  

Usos: ideal para formar sebes. Moi usado en ornamentación porque admite moi ben o recorte, 

como arbusto de xardín o para sebes. Admite todo tipo de podas.  

Ten unha madeira moi resistente á intemperie, habendo sido utilizada en la construción de 

cercas, arcos, zocas e chaves de barrís. 

Condicións para o cultivo: Indiferente a chans acedos ou calcarios. 

Pragas e enfermidades: Cochinilla é a praga máis común. 
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Granado, Balaustia, Magrano, Pomogranado 

Punica granatum 

 

 

 
Nome científico: Punica granatum 
Familia: Punicáceas. 
Hábitat: orixinario de Persia e cultivado nos países mediterráneos e no continente americano, 
dende California ata Arxentina e Chile. 
Altura: alcanza os 4 m de altura. 
Follas: ten follas pequenas, duns 2cm de largo e cor verde escuro 
Flores: son de cor vermello en tons que variables e brotan na primavera. Miden o redor de 1,5 
o 2cm.Crecen solas ou en grupos de dos ou tres no extremo de las ramas. Cada flor ten de 
cinco a oito pétalos e se polinizan a si mesmas ou con polinización cruzada por insectos.   
Froito: a granada. Mide ata 12cm y ten forma esférica, de cor vermello, ou amarelo-vermello. 
No seu interior atópanse numerosas sementes de color vermello-rosado.  
Condicións para o cultivo: debe colocarse onde reciba a luz solar directa; Soporta xeadas ata 
os -12 graos centígrados, por lo que no teremos que preocuparnos so frío.  
Resiste moi ben a seca pero para que de bo froito deberá regarse dous veces por semana ou 
tres no verán. Inda así, os froitos no noso clima as veces quedan demasiado secos. Neste caso 
non é importante, xa que no noso xardín terá carácter ornamental. 
Pragas e enfermidades: pode afectarlle a cochinilla e os pulgóns, ademais de coller botritis que 
faría podrecer o froito e cribado. 
Usos: ademais de como planta ornamental e culinaria, pode ter uso medicinal pois axuda a 
reducir as febres, frea a diarrea, alivia os cólicos e ten propiedades diuréticas e baixa a presión 
arterial. Tamén axuda a expulsar os vermes que parasitan o intestino humano.  
 
  

https://www.pisos.com/aldia/jardineria/tu-jardin/trucos-de-jardineria/decorar-con-ramas-de-almendros/
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Limoeiro, limonero, limón común  
Citrus x limon 
 
 

 
 

Nome científico: Citrus x limon 

Familia: Rutáceas 
Orixe: presuponse que ven do sureste asiático e que foi introducido polos árabes no 
mediterráneo na idade media.  
Arbore perenne de crecemento rápido e relativamente pequeno, de 3 a 7m de altura.  
Os seus brotes son vermellos e ten espinas duras.  
É o menos resistente de todos os cítricos.  
Folla: perennes, coriáceas, alternadas, unifoliadas, tirando a vermellas na xuventude e verde 
escuro na parte superior e verde claro no envés na madurez,  de oblongas a elíptico-ovadas.  
Punta corta, obtusa e aguda no extremo, marxes lixeiramente serrados.  
Flores: teñen aroma. Son solitarias ou agrupadas en pequenos ácimos que proveñen da axila 
foliar. Son monoicas, hermafroditas, con 5 sépalos cóncavos, cáliz verde e 5 pétalos brancos na 
súa parte superior e purpúreos na inferior. Numerosos estames prominentes (entre 20 e 40) 
con anteras cor amarelo intenso e un ovario superior. 
A floración presentase todo o ano inda que a maioría dos exemplares a fan entre primavera e 
verán.  
Froito: o limón. Ovalado, coa pel amarela e polpa sabor ácido.  
Condicións para o cultivo: desenrolase ben en climas temperados, tropicais e subtropicais. 
Crece moi ben a pleno sol inda que tamén na semisombra e pode estar tanto en zonas 
húmidas como secas, con solos limo-areosos, arxilosos, fértiles, profundos e ben drenados.  
É moi sensible ó frío e as súas follas poden experimentar danos severos, incluso ata a morte 
con temperaturas de -5o . Por debaixo de -6o pódese danar a madeira a menos que a árbore 
estea ben aclimatado. 
As flores e froitos xoves non poden soportar temperaturas por debaixo de -1,5o .  
Tampouco vai ben en terreos anegados nin alcalinos e en períodos de seca precisa certa 
humidade pois non tolera ben a seca.  
Pragas e enfermidades: menos susceptible á aparición de enfermidades que outros cítricos. 
Pode experimentar antracnosis, gomosis, verrogosis, mal seco ocasionado por Deuterophoma 
tracheiphila e a podredume  por phomopsis. A araña vermella pode infectar a árbore e 
ocasionarlle a morte. 
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Ameixeira, Ciruelo 
Prunus domestica 
 

  

 

Nome científico: Prunus domestica L. 

Familia: Rosáceas (Rosaceae).  

Orixe: Caucaso, Anatolia y Persia. 

Altura: Árbore de tamaño mediano que alcanza unha altura máxima de 5-6 m. Tronco de 

cortiza pardo-azulada, brillante, lisa ou agretada lonxitudinalmente. Produce ramas alternas, 

pequenas, delgadas, unas veces lisas, glabras e outras pubescentes. 

Follas: caducifolio de follas oblongas, serradas, de color verde, lisas na parte superior e 

pubescentes no envés. 

Flores: aparecen en pequenos ramos cortos de un ano de idade. Brancas, solitarias, con 

pedúnculos máis cortos que nas flores da cerdeira, pubescentes e con pequenas xemas de 

escamas ásperas. 

Froito: drupa redonda u oval recuberta por unha cera de cor amarelo, vermello ou violáceo, 

con pedúnculo mediano, piloso, con oso oblongo, comprimido, algo áspero e que por un lado 

presenta unha soa costela. 

Dentro do oso atópanse dúas sementes ou unha sola, por aborto da outra. Perden despois dun 

mes a súa capacidade xerminativa.  

A variedade concreta que plantaremos é a coñecida coloquialmente como “collón de frade”, 

moi típica da zona.    

Condicións para o cultivo: Resiste ben as baixas temperaturas e as xeadas (inda que florece 

cedo, as flores son bastante resistentes a elas). Prefire os climas temperados, pero desenrola 

ben en climas relativamente fríos. Sofre coa falta de auga no verán.  

En cuanto ó solo, aguanta ben os calcarios, a humidade e os terreos compactos. Por ter o  

sistema radicular superficial, pode vivir en terreos pouco profundos mellor que outras 

froiteiras.  

Pragas e enfermidades:  é sensible a pulgóns, cochinilla (perniciosa e piollo de San Xosé) e 

mosca da froita entre outros, e pode padecer danos por cribado, monilia, roia, gomosis e 

chancro do melocotoeiro.  

 



9 
 

Figueira, Higuera, Brevera, Cabrahigo 
Ficus carica 

 
 

Nome científico: Ficus carica 

Familia: Moraceae (Moráceas).  

Orixe: Asia menor e rexión Mediterránea.  

Caducifolio, moi coñecido polos seus froitos. Cortiza lisa e de cor gris. 

Altura: Árbore pequena de ata 5 ou 6 m. O tronco é es gris cinza e liso, como a pata dun 
elefante e moitas veces presentase tortuoso.  
Follas: Rugosas e palmadas, de cor verde escuro na cara superior e de tonalidade verde máis 
cara na inferior. Son simples, alternas, ásperas ó tacto e palmeadas, con 3 a 5 lóbulos, 
normalmente irregulares, o que as fai asimétricas. O seu contorno pode ser liso ou dentado. 
Ademais teñen látex, que se observa ó romper o pe da folla.  
Flores e froito: Existen tanto variedades dioicas (que producen flores de un único sexo en cada 
individuo) como monoicas (producen flores masculinas e femininas na mesma arbore) e a 
floración da especie é bastante complexa.  
Existen exemplares con flores masculinas non funcionais, e que actúan como femias con gran 
produción de froito; outros de flores femininas non funcionais y que actúan como individuos 
machos que non producen figos; hainas que producen figos sen polinización (de forma 
asexual). Sexa dun modo ou de outro, normalmente son polinizadas gracias a un himenóptero, 
a Blastophaga psenes.  
O froito é o figo ou breva (según a época de nacemento e o tamaño). Mide ata 8cm de 
lonxitude, é globoso ou piriforme, de color verde, verde-amarelento ou morado, con apreciado 
interior carnoso e doce. 
Condicións para o cultivo: prefire os chans secos, profundos e soleados, sempre que no lle 
falte humidade no subsolo. A podemos encontrar en gretas de rochas e nos muros de antigas 
construcións. 
Pode sufrir coas xeadas fortes.  

Pragas: Cochinilla, Araña vermella, Mosca branca. 

Enfermidades: Manchas nas follas, especialmente antracnosis e alternaria. 
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Maceira. Manzano  
Malus domestica 
 

 
 
 
Nome científico: Malus domestica 
Familia: Rosáceas.  
Altura: É unha árbore mediana nos patróns que atopamos enxertados no mercado habitual, 
pero sementada desde semente chega a ser unha árbore de certo porte (10 metros) e unha 
ampla copa, aberta e con numerosas polas que saen case horizontalmente. O tronco ten a 
cortiza agretada que se desprende en placas.  
Follas: son caducas, ovaladas, acuminadas ou obtusas, xeralmente de bordes de serra, de cor 
verde e pubescentes polo envés.  
Flores: as inflorescencias son hermafroditas de ovario ínfero, sendo a central a primeira en 
formarse en posición terminal, resultando a máis desenvolvida e dará os froitos de maior 
calidade.  
Florece en primavera (marzo-abril) antes da aparición das follas. Polinización entomófila.  
Froito: a mazá, é un pomo, globoso, con restos do cáliz no ápice, e pode ser de diversas cores, 
verde, amarelo, avermellado e mestura deles.  
Escollemos para o noso axardinamento a variedade “sangue de toro” por ser autóctona e cun  
sabor moi apreciado.  
Condicións para o cultivo: precisa solos de certa profundidade, con certa humidade na estiaxe 
e nun lugar non moi exposto ós fortes ventos. As flores son sensibles as xeadas tardías de 
primavera. Para unha correcta frutificación ten que acumular unhas 1000 horas de frío no 
outono-inverno (<4ºC).  
Pragas e enfermidades: é bastante sensible a diferentes pragas e enfermidades. Exemplos de 
pragas son: o gurgullo da flor da maceira, pulgón lanífero da maceira, zeuzera, araña vermella, 
avermellado de maceiras, cochinilla perniciosa e mosca da froita.  
E como enfermidades comúns o oídio, roña, chancro da maceira, monilia e virosis do mosaico.  
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Ligustro, Alfaneiro, Alheña, Aligustre, Matahombres, Matahombre, Malmadurillo 
Ligustrum vulgare 
 
 

 
 
 
Nome científico: Ligustrum vulgare 
Familia: Oleaceae. 
Orixe: dende Asia a Norte de África e Europa, excepto zonas frías. 
Altura: busto caducifolio o a veces persistente, de ata 3 m de altura. 
Follas: opostas lanceoladas ou elípticas de 3-6cm, enteiras, algo coriáceas, de cor verde 
escuro. 
Flores: brancas, olorosas, agrupadas en panículas terminais y levantadas. 
Froito: froito en baia, de color negro lustroso, do tamaño dun chícharo. Son tóxicos. 
Condicións para o cultivo: en pleno sol ou semisombra; as veces tamén en lugares sombríos.  
O substrato debe ser fresco e ben drenado; ácido, neutro ou alcalino; nivel de nutrientes 
medio. O rego debe ser regular, sen que o terreo seque excesivamente. 
Pragas: é atacado con certa frecuencia por pulgóns e cochinillas. 
 
Formación de sebe: para formar un sebe, debemos plantar os exemplares en fila cunha 
separación de uns 60cm, e aproveitaremos a liña existente de malla metálica separada con 
postes de cemento para plantalo o seu carón.  
Precisaremos 288 exemplares que serán distribuídos da seguinte forma: 
 

 Linde norte: 80 exemplares para cubrir os 48m 

 Linde este: 62 exemplares para cubrir os 37,5m 

 Linde sur: 62 exemplares para cubrir os 37m 

 Linde oeste: 84 exemplares para cubrir os 50m 
 
Serán podados para manter como peche vexetal as seguintes alturas:  
 

 Linde norte: 2m 

 Linde este: 1,70m (en baixada ata o 1,50cm) 

 Linde sur: 1,70m (en baixada ata o 1,50cm) 

 Linde oeste: 1,50m 
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Ourego, Orégano, Mejorana silvestre, Orenga 
Origanum vulgare 
 
 

 
 
Nome científico: Origanum vulgare 
Familia: Lamiaceae 
Orixe: Oriente Medio. Estendeuse como unha das plantas máis usadas na cociña de todo o 
mediterráneo, cun aroma forte e moi saboroso. Tamén ten usos medicinais, para problemas 
dixestivos e respiratorios.  
Altura:  de uns 40-60cm de altura, ata 1m. Os talos son cuadrangulares, as veces cun matiz 
vermello e só ramifica na parte superior. 
Follas: son pecioladas, ovais e con punta. Son pequenas, cor verde escuro, con pelo nos bordes 
e moi perfumadas. Nacen de dous en dous en cada nó, enfrontadas. 
Flores: son de cor rosado ou púrpura e dispostas en ácimos frondosos. Florece en verán. Pode 
vivir ata 5 anos. 
Condicións para o cultivo: Crece espontaneamente en todo ó continente euroasiático. Os 
mellores resultados en cantidade e calidade da planta obtéñense en zonas cálidas do sur, xa 
que prefire lugares moi soleados. Inda así, resiste moito as xeadas.  
En canto o chan, precisa un chan ben drenado, pero tamén crece en terra pobre e pedregosa.  

As plantas van en filas de 30x20cm entre plantas.  

Pragas e enfermidades: a Araña vermella (Tetranychus urticae) pode atacar ós órganos verdes 

da planta. A succión dos contidos celulares por parte do ácaro provoca la seca das mesmas 

inducindo un aspecto como manchado á cara superior das follas. 

Unha das máis importantes enfermidades do ourego é debida a Colletotrichum spp causante 

de necroses foliares que deprecian a calidade da produción en verde. 

Os síntomas que se observan primeiro son pequenas manchas pardas sobre as follas e os talos, 

que caen finalmente. 

Outros axentes causantes de enfermidades de orixe fúnxico son Botrytis cinerea y unha roia, 

Puccinia rubsaameni. Ambos causan podredumbres. 
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Tomiño, Tomillo, Tremoncillo 
Thymus vulgaris 

 

 
 

Nome científico: Thymus vulgaris 

Familia: Labiatae 

Orixe: Rexión mediterránea. Estendeuse como un importante condimento na cociña, sobre 

todo para guisos e carnes, e tamén como expectorante, vermífugo e en aroma terapia.  

Altura: Arbusto baixo, de 15 a 40cm de altura. 

Follas: son moi pequenas, de uns 6 mm de lonxitude, dependendo da variedade poden ser 

verdes, verdes-gris, amarelas ou xaspeadas.  

Flores: aparecen dende mediados de primavera ata ben entrada la época estival, en ácimos 

terminais que soen ser de cor violeta ou púrpura, inda que poden ser brancas. Despide un 

intenso aroma, que incrementa có roce. Atrae a avespas y abellas. 

Condicións para o cultivo: crece espontaneamente en toda la cunca mediterránea, 

especialmente nos terreos áridos e pouco fértiles, necesitando unha magnífica drenaxe.  

Vexetará mellor sempre que se atope en lugares moi soleados e en climas fríos pode precisar a 

protección para as xeadas.  

Rego escaso, o exceso de humidade faille dano, inda que nas épocas de máis calor precisa 

auga. Aguanta ben a seca. Con demasiado nitróxeno non resiste ben as xeadas, xa que as 

plantas teñen crecemento forzado e tenro.  
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Lavanda, Alhucema, Espigolina, Lavándula 
Lavandula angustifolia 

 

 
 

Nome científico: Lavandula angustifolia 
Familia: Lamiaceae. 
Orixe: Rexión mediterránea. 
Arbusto de ata 1 m de altura. 
Talos:  grosos e leñosos. Enténdense se non se podan. 
Follas: longas (de uns 7,5cm), con forma de punta e moi finas. Teñen unha cor gris tomentoso 
ó principio, que se va volvendo verde. 
Flores: agrúpanse en espigas terminais azuladas. 
Florece en verano. 
Ten moitos usos: culinarios, tisanas, como aceite esencial, aromatizante para a saúde 
(relaxante), o coidado da pel, no fogar, en licores, tés....  
Condicións para o cultivo: emprazamento soleado e cálido. As plantas prefiren un solo seco e 
ben drenado, preferiblemente pedregoso e en terreo calcáreo, inda que tamén crece en solos 
máis ácidos, mellor se están ben abonados.  
As plantas poden vivir 6 años. 
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Salvia, Salvia de Aragón, Salvia real 
Salvia officinalis 

 
 

Nome científico: Salvia officinalis 

Familia: Lamiaceae (Labiadas) 

Orixe: Sur de Europa. Planta aromática en forma de mata, que se utiliza en cociña e tamén 

como planta medicinal como cicatrizante, para baixar a febre, equilibrador hormonal nas 

mulleres e para mellorar o ben estar do organismo en xeral.  

Altura: desde 40cm ata 1m. 

Follas: aromáticas de color verde cinza.  

Flores: Florece en ácimos de flores azules (malvas) a partir de finais de primavera, 

permanecendo así durante a maior parte do verán. 

Condicións para o cultivo: exposición directa ó sol. No verán, nas horas de máis calor pode ser 

convinte mantela lixeiramente a cuberto.  

Prexudícanlle os fríos extremos.  

Acepta ben os chans secos, lixeiros e calcarios. Ten que estar ben drenado, xa que lle prexudica 

o exceso de humidade na terra. O rego debe ser escaso.  

Pragas e enfermidades: Pode ser atacada por fungos se reten demasiada auga. 

Tamén por caracois, babosas, pulgóns e ácaros.  
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Menta, Menta Piperita, Menta inglesa, Menta negra 
Mentha piperita 

Mentha x piperita `Citrata chocolate´  

 

 

 
 

Nome científico: Mentha piperita 

Familia: Lamiaceae. 

Orixe: rexións  asiáticas como la antiga Mesopotamia e Exipto. E unha planta de crecemento 

rápido moi utilizada tanto como condimento alimenticio como solución médica a problemas 

estomacais e dixestivos. 

Altura: planta perenne, de 30-50cm, ocasionalmente peluda o gris-tomentosa. 

Follas: teñen de 4-8cm, son oval-lanceoladas, largamente pecioladas y xeralmente con borde 

serrado. 

Teñen raíces e talos robustos e vigorosos, e estolóns que crecen baixo no chan e orixinan 

novas plantas. 

Flores: pequenas y de color lila azulado, que abren no final de verán; aparecen agrupadas en 

espigas cilíndricas. Florece no verán.  

Condicións para o cultivo: vive en lugares próximos á auga. Require atención constante no 

rego, que deberá ser abundante (polo menos una vez cada dous días) co fin de manter 

constantemente o substrato húmido. Crece ben en terreos ricos en humus. Plantase en filas de 

40x30cm.  
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Framboeseiro, Frambuesa, Frambuesas, Frambueso, Sangüeso 
Rubus idaeus 
 

 
 

Nome científico: Rubus idaeus 

Familia: Rosáceas (Rosaceae). 

Orixe: O framboeseiro vermello europeo procede do monte Ida, en Grecia, de onde se 

estendeu a Italia, os Países Baixos, a Inglaterra y logo a América del Norte. 

Altura: Arbusto de 40 a 60cm de altura que crece nos lugares pedregosos das montañas, en 

terreo granítico. 

Ten un talo subterráneo, corto, que emite cada año ramas aéreas. Desenrólanse durante o 

primeiro año e no segundo florecen e dan froito, para logo morrer e ser substituídos por 

outros vástagos.  

Follas: imparipinadas o ternadas, (se a planta é máis ou menos vigorosa); foliolos máis ou 

menos variables en tamaño e forma, ovales, alargadas, acuminadas, serradas, verdes pola 

parte superior e brancas aterciopeladas polo envés. Raquis espiñoso. 

Flores: escasas, en ácimo terminal sinxelo, pequenas, branco verdosas o tinguidas de  rosa, 

levadas por un pedúnculo bastante largo e espiñoso. Cáliz con cinco sépalos largos y 

persistentes; cinco pétalos caducos. 

Froito: framboesa. Formado por moitas drupas convexas, deprimidas, rugosas, aproximadas en 

piña. Polpa moi aromática e de sabor agridoce. 

Condicións para o cultivo: É bastante resistente ás baixas temperaturas invernais e os fortes 

calores estivais. Se o verán é cálido, a planta crece normalmente pero o froito é de peor 

calidade. Precisa entre 700 y 900mm anuais de choiva, inda que pode sufrir tamén co exceso 

de auga e coas xeadas fortes, sobre todo na floración.   

Precisa un chan rico en humus, profundo, fresco pero ben drenado, solto, equilibrado na 

proporción area-arxila e con ph neutro ou lixeiramente ácido. 

Pragas e enfermidades: pulgóns, gaias do talo, vermes dos froitos (coleópteros Byturus 

tomentosus y Byturus fumatus). Pode afectarlle o chancro do talo (fungo Didymella 

applanata), roia, verticilosis (Verticillium albo-atrum), Botrytis cinerea e chancro das raíces 

(Agrobacterium tumefaciens) 
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Physalis, Farolillo chino, Corazoncillo, Alquequenje 
Physalis alkekengi  

 

 
 

 

Nome científico: Physalis alkekengi 

Familia: Solanaceae  

Orixe: Xapón. 

Altura: herbácea perenne de ata 1m de altura. 

Follas: simples pecioladas, pareadas con pecíolo corto e bordes ondulados, cáliz pequeno e 

verdoso. 

Flores: axilares tirando ó branco con corola en forma de tubo corto de bordes ondulados e 

rizoma subterráneo rastreiro. 

Froito: O cáliz, pequeno e verdoso, inchase  envolvendo o froito, que ten o tamaño dunha 

cereixa e vai tomando un ton vermello vivo cando madura no seu interior. 

A beleza da planta reside precisamente nestes últimos polo seu intenso color vermello, a súa 

forma de corazón e o contraste coas follas verdes. 

A floración vai dende xuño a finais de verán; a partir de aquí, aparecen os froitos que 

permanecen na planta durante o inverno.  

Condiciones para o cultivo: a pleno sol nos climas temperados e en semisombra nos climas 

cálidos. 

Prefire invernos suaves. Comportase como perenne e se reproduce moi ben, estendéndose 

polos arredores (polo que hai que ter coidado de que non invada e controlalo coa poda). Sen 

embargo, nos climas fríos, comportase como anual.  

O chan debe estar ben drenado, con rega moderado nos climas húmidos e copioso en los 

climas cálidos y secos. 
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Caléndula, Marigold, Maravilla, Corona de rey, Gauchas, Flamenquilla 
Calendula officinalis 

 

 
 

Nome científico: Calendula officinalis 
Familia: Asteraceae. 
Orixe: rexións  mediterráneas. 
Cultivase como anual (rexeitase despois de florecer). 
Forma matas pequenas de 40 ó 50cm de altura. 
As follas son lanceoladas, de un color verde forte. Ten follaxe aromático.  
As flores forman cabezas grandes con relación ó tamaño da planta, de colores amarelo, 
laranxa, albaricoque e mestura das anteriores. 
A floración dura case todo o ano, dependendo de cando se semente, pero sobre todo en 
verano.  
Os pétalos teñen aplicacións culinarias e medicinais xa que teñen moitas propiedades: anti 
inflamatorias, antisépticas, calmantes, antibióticas...tamén usábase na cociña como azafrán do  
pobre (da color y sabor). 
Condicións para o cultivo: a pleno sol. Tolera a semisombra. É resistente ó frío ata -3°C. 
Precisa regas regulares durante o verán ata que deixe de florecer. Evitar lugares húmidos. 
O solo gústalle ben drenado. Susceptible ó exceso de humidade. 
Pragas e enfermidades: Distintos fungos como Cercospora, Colletotrichum, Alternaria, Oídio.... 
é moi atacada por pulgóns; de feito, é usada como planta trampa porque é moi atractiva para 
eles, que prefiren á planta en lugar de atacar a outros cultivos de horta. Outras pragas típicas 
son mosca branca, larvas minadoras, trips e cochinillas.  
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Hebe 
Hebe buxifolia 

 
 
Nome científico: Hebe buxifolia 
Familia: Scrophulariaceae. 
Orixe: Nova Zelanda. 
Arbusto de baixa altura. 
Follaxe perenne, densamente poboado de pequenas follas de cor verde claro.  
Flores: No verán aparece a floración branca en pequenos ácimos terminais.  
Florece a comezos de verán ou outono, segundo a variedade, en cores branco, violeta ou 
vermello.  
Moi apreciado polo seu follaxe para pequenos xardíns. 
Condicións para o cultivo: Exposición semisombra. Cultivar nun lugar moi luminoso evitando o 
sol directo nas horas centrais do día. No inverno debe recibir bastante luz xa que é perenne.  
Non soporta ben o frío intenso.  
Acepta solos pobres ou medianamente fértiles. 
Deben ser lixeiramente húmidos pero ben drenados. Regar periodicamente no período de 
desenrolo, pero é vital evitar o anegamento. No inverno, manter a terra lixeiramente húmida 
xa que non leva ben as xeadas.  
Pragas e enfermidades: posibles problemas por pulgón e o fungo oídio.   
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Agracejo rojo, Agracejo púrpura, Berberis 
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 

 

 
 

Nome científico: Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 
Familia: Berberidaceae. 
Orixe: nativo de Xapón. 
Altura: ata 2 metros, sendo habitual de 0,5-1m. 
Forma redondeada. Moi espiñoso. 
Ten unha vexetación moi densa con follas pequenas de cor vermello púrpura.  
Follas: pequenas, ovaladas de color púrpura, o que lle da un gran valor ornamental.  
Flores: amarelas, pálidas e tinguidas de vermello, aparecen na primavera e dan lugar a froitos 
vermellos no outono. Florece en primavera.  
Utilizase para grupos, bordes, sebes baixos, con formas especificas o libres. 
Condicións para o cultivo: É moi sinxelo por ser un arbusto de gran resistencia a calquera tipo 
de solo e situación climatolóxica.  
Exposición a pleno sol ou semisombra. 
Admite todo tipo de solos preferentemente os calcarios, ambientes frescos e pouco calorosos 
no verán. 
Necesidades de auga moderadas. 
Pragas e enfermidades: as pragas máis comúns son larvas do himenóptero Ardis berberidis e 
pulgóns. Como enfermidades temos a roya, antracnosis, bacteriosis, marchitez parasítica e 
virus do mosaico.  
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Romeu, Romero 
Rosmarinus officinalis 

 
 

Nome científico: Rosmarinus officinalis 

Familia: Lamiaceae. 

Orixe: orixinaria da rexión mediterránea, sobre todo en áreas onde o chan é especialmente 

seco, areoso ou rochoso. É moi aromático e unha importante planta melífera, con gran 

número de aplicacións medicinais, culinarias e cosméticas. 

O epíteto "officinalis" aplícase por ser considerada medicinal.  

Altura: arbusto perenne de hasta 2 metros. 

Follas: follas firmes, verde escuras por la parte superior e brancas polo envés, provistas de 

abundantes glándulas de esencia. 

Flores: de color azul ou violáceo, pálidas, con estames máis longos que os pétalos e o labio 

superior da corola curvado. 

Froito: seco con sementes pequenas.  

Condicións para o cultivo: úsase para formar grupos e tamén para bordes e sebes baixo. É 

unha especie termófila, alcanzando o seu desenrolo óptimo en sitios secos e soleados e sobre 

calquera chan, especialmente de calcario.  

Precisa un mínimo de 6 horas de exposición á luz solar diarias. 

O chan no que mellor vai crecer é areoso, inda que adaptase moi ben a outros tipos ou chans 

pobres, excepto arxilosos.  

O marco normal de plantación é 50cm entre planta e planta. 

O rego será moderado, non necesitando moita atención neste sentido.  
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Breixo, Brezo vizcaíno 
Erica carnea 

 

 
 

Nome científico: Erica carnea 

Os breixos son unhas das perennes nanas máis populares debido a súa tendencia cubrinte do 

solo, a súa capacidade de adaptación e por dar cor ó xardín cando a maioría das plantas están 

inactivas.  

Familia: Ericaceae 

Altura: Alcanza uns 30cm de altura y 60cm de envergadura. 

Follas: diminutas, de uns 10mm de lonxitude, perennes, de color verde escuro.  

Flores: poden ser de cor rosa, crema ou branco e crecen dispostas boca arriba ou boca abaixo. 

Florecen en inverno e principios de primavera.  

Condicións para o cultivo: crece mellor ó sol, inda que pode facelo tendo sombra parcial.  

A maioría dos breixos e brecinas prefiren un chan acedo, pero esta especie de floración 

invernal e primaveral é tolerante á cal, inda que non debe colocarse nun chan calcario 

profundo. 

Quere terreo solto e poroso. 

A falta de auga provocará a caída das follas, mentres que o exceso creará podremia nas raíces. 

Pragas e enfermidades: coidado con cochinillas e ácaros. 

 

 
  



24 
 

Brecina, Argaña, Biercol, Mogariza 
Calluna vulgaris 

 

 

 
 

Nome científico: Calluna vulgaris 

Familia: Ericaceae. 

Orixe: Europa, Gran Bretaña. 

Altura: Arbusto perennifolio, erecto, de hasta 1,5m de altura. Ramas de cor alaranxado ou 

pardo-vermello. 

Follas: follas moi pequenas, opostas, aciculares ou lineais, sen pecíolo, con dúas falsas follas 

pequenas ou estolóns na base. 

Flores: saen espigadas ó longo da terminación de las ramas, son de color lila más o menos 

intenso e aparecen dende verán ata principios de outono 

Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras. Inflorescencia racemosa, terminal. Cáliz con 

sépalos coloreados, libres, maiores que os pétalos. Corola con pétalos case libres. Estames 8, 

anteras apendiculadas. 

Froito: en cápsula. 

Condicións para o cultivo: Localización natural en zonas húmidas e umbrías das serras. 

Prefiren terras con ph ácido ou neutro. Non lle gusta a cal. Densifica se é podada en primavera.  
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Blechno, Doradilla de monte, Helecho de monte, Lonchite 

Blechnum spicant 

 

 
 

Nome científico: Blechnum spicant  
Familia: Blechnaceae  
Orixe: orixinal de Europa, África del Norte, Xapón e Oeste de América do Norte 
Altura: pode alcanzar 30cm de altura e 30cm de anchura.  
Frondes perennes, de cor verde intenso en forma de espiñas de pescado. 

Condicións para o cultivo: 
Desenrolase mellor en chans de ph ácido ou neutro.   
A súa parte subterránea crecerá con vigor en chans con textura areosa, franca ou arxilosa, 
mantendo o substrato con humidade suficiente.  
Non tolera ben os anegamentos polo que a zona de plantación debe estar ben drenada.  
En canto as necesidades de luz, non é nada esixente e pode estar en lugares sombríos ou en 
semisombra, pero incluso a pleno sol crecería ben.  
É un fento autóctono que se usa moito en xardinería tanto interior como exterior. 
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Árbol helecho australiano, Árbol helecho de encaje, Árbol helecho escamoso, Helecho de 
Cooper 
Cyathea cooperi  
 
 

 
 
Nome científico: Cyathea cooperi 
Familia: Cyatheaceae 
Orixe: nativo de Nova Gales do sur e Queensland (Australia).  
Altura: este fieito crece ata 15 m de altura cun tronco de 30cm de ancho.  
Estrutura: A parte superior do tronco e os báculos despregados son particularmente 
atractivos, cubertos con largas escamas cospicuas, sedosas y de color louro. A copa está 
amplamente estendida e as frondes verde claro poden alcanzar 4–6 m de lonxitude.  
Condicións para o cultivo: É un dos fieitos arborescentes máis usados en xardíns e paisaxismo 
comercial, pola súa resistencia e rápido crecemento comparado con outros arborescentes 
como Dicksonia antarctica.  
Resiste ben as xeadas. As fortes, poden matar as frondes pero a planta recupera rapidamente. 
Prefiren condiciones húmidas sombreadas e protexidas pero tamén poden ser cultivadas en 
áreas soleadas, inda que non crecen de forma óptima e deben estar ben regados.  
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Azalea 
Azalea japonica, Azalea indica, Azalea hybrida 
 

 
 
Nome científico: Azalea japonica, Azalea indica, Azalea hybrida. 
Familia: Ericaeae. 
Orixe: China. Existen cerca de 700 variedades de azalea en florería.  
Arbusto de follaxe persistente, semipersistente ou caduco moi ramificado de 1-1,5 metros de 
altura. Crecemento lento. 
Follas: elípticas, tomentosas na cara inferior.  
Flores: 5-7cm de diámetro solitarias ou agrupadas na extremidade das ramificacións, de cor 
branco, rosado, xaspeado ou violáceo. 
Florecen de modo natural ó inicio da primavera. En invernadoiros poden obterse flores 
durante o inverno.  
Condicións para o cultivo: A súa temperatura ideal de inverno é 13ºC. Nun lugar con 
temperatura superior as follas se secan. Resiste ó frío ata -3°C. 
O ph da terra máis apropiado é o que sexa lixeiramente ácido (5,5), que filtre ben e estea  
abonado. Non tolera ben a alcalinidade nin na auga nin no solo.  
Pragas e enfermidades: son invadidos con frecuencia polos Trips, sobre todo en invernadoiros. 

Se hai pouca humidade, pode ser atacada pola araña vermella.  

Na época húmida e tamén no verán poden aparecer fungos e bacterias manchando as follas.  
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Xeranio, Geranio, Geraneo zonal, Malvón, Malvones 
Pelargonium zonale 

 

 

 
 

 

Nome científico: Pelargonium zonale 

Familia: Geraniaceae. 

Orixe: Sudáfrica. 

Altura: normalmente 30-50cm de altura. Poden alcanzar ata 2 m como máximo.- Planta 

perenne, non moi ramificada.  

Flores:  simples ou dobres, provistas de pétalos alargados, reunidas en umbelas, coloreadas de 

vermello, branco, rosa, laranxa, etc. Floración ininterrompida entre primavera e outono. É 

unha planta moi apreciada pola súa floración estival. 

Condicións para o cultivo: pode estar a pleno sol para que teña floración abundante ou 

semisombra se é clima temperado e con moita luz. Pode precisar protección contra a choiva en 

exceso e os fortes ventos. 

Crece ben en todo tipo de terreos, preferindo os fértiles e abonados. 

Rega frecuente, diario ou case durante el período estival, inda que aguanta ben a seca.  
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Xitaniña, Gitanilla, Geranio de hiedra, Geraneo hiedra 
Pelargonium peltatum 

 

 

 
 

 

Nome científico: Pelargonium peltatum 

Familia: Geraniaceae. 

Orixe: Sudáfrica. 

Planta perenne con ramas rastreiras ou colgantes, máis ben delgadas y angulosas. 

Follas: con cinco lóbulos obtusos, glabras, carnosas, con el borde enteiro e con pecíolo central 

(en conxunto a folla recorda as da hedra). 

Flores: bastante variables tanto en tamaño como en cor (lila, vermello, rosa, violáceo, etc.), 

reunidas en umbelas non moi densas. 

Cultívanse variedades de flores simples, dobres e semidobres. 

Época de floración de primavera ata outono.  

Usos: para balcóns, terrazas e ventás en posición tal que permita que as ramas colguen; tamén 

cultívanse en macetas e xardineiras algo levantadas para facer efecto caída 

Condicións para o cultivo: a pleno sol. Un mínimo de 4 horas diarias de sol. 

Debe protexerse das xeadas inda que tolera as suaves (-3ºC). 

Rego frecuente, especialmente no verán para que floreza abundantemente. No obstante, 

resiste la seca. 

 

 

 

 

 

 


