PROPOSTES D’ADOBS EN VERD
CRUCÍFERES
Rave farratger
(Raphanus sativus)
Mostassa blanca
(Sinapsis alba)
Nap farratger
(Brassica napus)
LLEGUMINOSA
Pèsol farratger
(Pisum sativum)
Favó
(Vicia faba)
LLEGUM + CEREAL
Veça + civada
(Vicia sativa, Avena sativa)
Erb + blat segoler
(Vicia erbilia, X. triticosecale)
Erb + mostassa groga
(V.erbilia, Brassica juncea)
Rave + civada + veça

Sembra
recomanada

Duració
aprox

Dosi per
hectàrea

Preu aprox
hectàrea

Febr-abril

1,5 - 2 mesos

20 kg

100€

Febr-abril

1 - 1,5 mesos

10 kg

65€

set-oct

3 - 4 mesos

8 kg

40€

Oct-gener

4 - 5 mesos

200 kg

100 - 200€

Oct-gener

4 - 5 mesos

200 kg

200€

Set-gener

4 - 5 mesos

65€ + 28€

Març

3 mesos

Març

3 mesos

Setembre
(hivernacle)

3 - 4 mesos

75 kg (v) +
75 kg (c)
65 kg (e) +
100 kg (b)
65 kg (e) +
5 kg (m)
10(r) + 75(c)
+ 50(v)

25€ + 45€
25€ + 75€
50€ + 28€
+ 40€

Sembra a voleo (com antigament es feia amb les bledes…)
1- afinar el terreny amb fresa. Millor que tingui humor
2- sembrar en època plujosa si no es pot regar
3- passar el cultivador a menys de 5 cm fondaria per tal de remenar i enterrar la llavor
4- passar corró (millor si es pot enganxar al cultivador)
 En lloc del cultivador i el corró també es pot passar la fressa a menys de 5 cm
 També es pot passar solament el corró per no arrisca-se a enterrar massa la llavor
Incorporació
• Dallar just abans de florir o espigar
• Convé deixar-lo assecar uns dies en superfície si el sòl és humit
• Incorporació superficial 5-10 cm
• Deixar passar 3-4 setmanes des de la incorporació fins a plantar el cultiu
Alguns proveïdors
• Intersemillas, València (rave cv. carwody o cv. melody, mostassa blanca i groga,
trèvol...): 961 640 101 / 620 216 689
• Cal Pauet (mostassa groga, blat segoler, erb, favó, veces...). Pep Bové: 650 122 365
• Semillas Verón, Saragossa (nap farratger, veça villosa...): 976 438 734
• Espai Rural Gallecs (erb, cerals i lleguminoses en general). Gemma Safont: 687 451
188, 935 445 397
• Semillas Batlle, Molins de Rei (pèsol farratger i favó) *Trucar durant l’agost per
demanar llavor no tractada. Carles Castells: 650 437 582
• Agricamp, Girona (pèsol farratger i favó). David: 972 525 049
• Les Refardes (mostassa blanca, blat segoler, erb, moreus...): 93 743 37 09
• Coop agrícola de Santa Perpetua de Mogoda (cereals i lleguminoses): 93 560 00 60
• Cooperatives agrícoles del Baix Llobregat
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PROPOSTES D’ADOBS EN VERD
Elecció de l’adob en verd a la rotació
Us he proposat diferents espècies segons l’època pensant en les rotacions de cultius
que acostumeu a fer. Per exemple, us recomanaria que durant la tardor i l’hivern
aprofiteu per fer lleguminoses i cereals, per a la fixació de nitrògen i per la rotació de
famílies. També en podem sembrar a la primavera, ja que és un moment en què es
concentren els cultius en menys parcel·les fins al juliol agost que es torna a plantar.
Les crucíferes també es poden fer tant a la tardor com a la primavera, però el rave i la
mostassa són més rentables a la primavera perquè creixen molt ràpid amb molta
biomassa. El nap farrager per fer biofumigació s’ha de fer a la tardor, sinó a la
primavera s’espiga massa ràpid. A més, l’arrel pivotant dels naps i dels raves
descompacta i recircula nutrients situats en profunditat.
Exemples pràctics
• Calçot  adob verd crucífera (d’abril fins a maig)  tomàquet tardà
• Cultiu hivern, primavera  cereal lleguminosa (de març a juny)  cultiu tardor
• Cultiu tadrdor  veça villosa (més productiva que veça normal) + civada (gener-abril)
 tomàquet tardà
• Enciam estiu (juliol-octubre)  lleguminosa (de novembre a març)  cultiu tomàquet
primavera
• Tomàquet primerenc hivernacle (fins al juliol)  cereal + llegum + crucífera (de
setembre a gener)
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