
1

Tallers de Jardineria

COLORS 
DE TARDOR 
I FRUITS 
D’HIVERN
19/10/14
JARDÍ D’ACLIMATACIÓ
AV. DE L’ESTADI, S/N



2

COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN

CALENDARI DE COLORS DE 
TARDOR I FRUITS D’HIVERN. 
PREPARACIÓ DEL JARDÍ PER 
A L’HIVERN

Els arbustos o petits arbrets que fructifiquen a la tardor i a 
l’hivern acoloreixen els balcons, patis i terrasses i són una 
font d’aliment pels ocells de la nostra ciutat.

 HIVERN

Inici hivern

•	 Plantació	d’arbustos	i	arbrets	caducifolis	presentats	amb	l’arrel	nua
•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	

presentats en contenidor
•	 Multiplicació	per	esqueix	de	l’aladern
•	 Poda	del	llentiscle,	poda	de	neteja	de	l’aranyoner	i	del	piracant	comú,	poda	

de contenció de l’aladern, poda d’aclarida de l’arç blanc, poda de formació i 
retall del llorer

•	 Regar	poc	per	evitar	podriments	de	les	arrels	d’arbrets	i	arbustos
•	 Floració:	arboç,	aranyoner,	marfull

Els fruits dels rosers (Rosa rugosa) 
resulten molt atractius durant l’hivern 
i son un aliment molt apreciat per 
diverses espècies d’ocells.
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Mitjans hivern

•	 Plantació	d’arbustos	i	arbrets	caducifolis	presentats	amb	l’arrel	nua
•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	

presentats en contenidor
•	 Multiplicació	per	esqueix	de	l’aladern
•	 Poda	del	llentiscle,	poda	de	neteja	de	l’aranyoner	i	del	piracant	comú,	poda	

de contenció de l’aladern, poda d’aclarida de l’arç blanc, poda de formació i 
retall del llorer

•	 Regar	poc	per	evitar	podriments	de	les	arrels	d’arbrets	i	arbustos
•	 Floració:	arboç,	aranyoner,	marfull

Final hivern

•	 Plantació	d’arbustos	i	arbrets	caducifolis	presentats	amb	l’arrel	nua
•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	

presentats en contenidor
•	 Multiplicació	per	esqueix	de	l’aladern
•	 Afegir	matèria	orgànica	ben	compostada	a	les	plantacions	i	trasplantaments
•	 Poda	de	neteja	i	contenció	a	l’arboç,	podar	l’aladern	de	fulla	estreta,	poda	

del	llentiscle,	poda	de	neteja	de	l’aranyoner	i	del	piracant	comú,	poda	de	
contenció de l’aladern, poda d’aclarida de l’arç blanc, poda de formació i 
retall del llorer

•	 Regar	poc	per	evitar	podriments	de	les	arrels	d’arbres	i	arbustos
•	 Floració:	aranyoner,	llorer,	marfull

 PRIMAVERA

Inici primavera

•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	
presentats en contenidor

•	 Sembra	de	llavors	de	llentiscle	un	cop	remullades	24	hores	per	afavorir	la	
germinació

COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN
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•	 Entrecava	lleugera	del	sòl	afegint	matèria	orgànica	ben	compostada
•	 Eliminar	les	herbes	adventícies
•	 Encoixinar	el	peu	de	les	plantes,	si	no	ho	hem	fet	abans,	amb	escorça	

o restes de poda triturats per mantenir la humitat del substrat i evitar 
l’aparició	d’herbes	adventícies

•	 Començar	a	augmentar	la	dosi	de	reg	per	afavorir	la	floració	d’arbres	i	
arbustos

•	 Poden	començar	a	aparèixer	fongs,	pugons	i	virus	amb	l’augment	de	la	
temperatura

•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	
plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	de	fruiters	amb	plantes	aromàtiques	
com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	o	els	boixacs,	
afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	l’impacte	de	les	
plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda	

•	 Floració:	coralets,	aladern	de	fulla	estreta,	aranyoner,	piracant	comú,	
aladern, arç blanc, llorer, marfull, saüc 

Mitjans primavera

•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	
presentats en contenidor

•	 Sembra	de	llavors	de	llentiscle	un	cop	remullades	24	hores	per	afavorir	la	
germinació

•	 Eliminar	les	herbes	adventícies
•	 Continuar	augmentant	la	dosi	de	reg	per	afavorir	la	floració	d’arbres	i	

arbustos
•	 Poden	començar	a	aparèixer	fongs,	pugons	i	virus	amb	l’augment	de	la	

temperatura.
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	

plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	d’arbustos	i	petits	arbrets	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda.	

•	 Floració:	coralets,	aladern	de	fulla	estreta,	aranyoner,	piracant	comú,	
aladern,	arç	blanc,	llorer,	magraner,	boix	grèvol,	marfull,	saüc,	murtra

COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN
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COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN

Final primavera

•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbres	–caducifolis	i	perennifolis-	
presentats en contenidor

•	 Multiplicació	per	esqueix	de	l’arç	blanc
•	 Començar	a	regar	abundantment	per	afavorir	el	desenvolupament	de	les	

floracions	i	posteriors	fructificacions	d’arbres	i	arbustos
•	 Eliminar	les	herbes	adventícies
•	 Poden	començar	a	aparèixer	fongs,	pugons	i	virus	amb	l’augment	de	la	

temperatura.
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	

plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	d’arbustos	i	petits	arbrets	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda.

•	 Floració:	coralets,	aladern	de	fulla	estreta,	llentiscle,	aranyoner,	piracant	
comú,	aladern,	vinya,	arç	blanc,	magraner,	boix	grèvol,	saüc,	murtra

Cultivar diferents espècies 
de plantes agrupades, crea 
espais canviants al llarg de 
l’any per la successió de 
floracions i fructificacions, 
com aquest grup format 
per una magraner (Punica 
granatum), un llentiscle 
(Pistacia lentiscus) i un boix 
grèvol (Ilex aquifolium).
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 ESTIU

Inici estiu

•	 Continuar	regant	abundantment	per	afavorir	el	desenvolupament	de	les	
floracions	i	posteriors	fructificacions	d’arbres	i	arbustos

•	 Eliminar	les	herbes	adventícies
•	 Poda	lleugera	de	neteja	i	contenció	als	coralets
•	 Amb	les	elevades	temperatures	els	arbustos	i	petits	arbrets	poden	patir	atacs	

de	fongs	i	aranya	roja.	Els	pugons	deixen	d’atacar.
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	

plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	d’arbustos	i	petits	arbrets	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	aranya	roja,	infusió	d’all,	purí	d’ortiga	o	dissolució	de	sabó	
potàssic.

•	 Floració:	llentiscle,	vinya,	magraner,	boix	grèvol,	saüc,	murtra

Mitjans estiu

•	 Regar	abundantment	per	afavorir	el	desenvolupament	de	les	floracions	i	
posteriors fructificacions d’arbres i arbustos

•	 Poden	continuar	els	atacs	d’aranya	roja.	Amb	les	temperatures	elevades	
deixen	d’aparèixer	els	fongs	i	els	pugons.

•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	
plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	d’arbustos	i	petits	arbrets	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	aranya	roja,	infusió	d’all,	purí	d’ortiga	o	dissolució	de	sabó	
potàssic.

•	 Floració:	magraner,	saüc

COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN
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Final estiu

•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	
presentats en contenidor

•	 Regar	abundantment	per	afavorir	el	desenvolupament	de	les	fructificacions	
d’arbrets i arbustos

•	 Multiplicació	per	esqueix	dels	coralets,	el	piracant	comú,	la	parra	i	el	llorer
•	 Amb	les	temperatures	càlides,	i	si	hi	ha	pluges,	poden	tornar	els	atacs	de	

fongs.	Si	la	humitat	és	baixa,	continuen	atacant	les	aranyes	roges.
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	

de	plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	d’arbrets	i	arbustos	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	aranya	roja,	infusió	d’all,	purí	d’ortiga	o	dissolució	de	sabó	
potàssic.	Per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	de	ceba.

•	 Floració:	magraner,	heura

 TARDOR

Inici tardor

•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbres	–caducifolis	i	perennifolis-	
presentats en contenidor

•	 Encoixinar	el	peu	de	les	plantes	amb	escorça	o	restes	de	poda	triturats	per	
mantenir la humitat dels substrat. 

•	 Eliminar	les	herbes	adventícies
•	 Multiplicació	per	esqueix	de	l’aladern	de	fulla	estreta	i	coralets
•	 Amb	les	temperatures	encara	càlides	i	les	pluges	de	tardor,	els	fongs	i	els	

pugons	poden	atacar	els	arbustos	i	arbrets.
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	

plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	d’arbustos	i	petits	arbrets	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda.	

COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN
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Els fruits de l’arç blanc 
(Crataegus monogyna) 
són un dels aliments 
preferits de les merles 
(Turdus merula) a la 
tardor i l’hivern.

•	 Començar	a	disminuir	la	dosi	de	reg	per	evitar	el	podriment	de	les	arrels	
d’arbres i arbustos

•	 Recollir	les	fulles	seques	per	fer-ne	compost
•	 Floració:	heura,	comença	la	floració	de	l’arboç

Mitjans tardor

•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	
presentats en contenidor

•	 Entrecava	lleugera	del	sòl,	per	no	malmetre	les	arrels	poc	profundes,	afegint	
matèria	orgànica	ben	compostada	

•	 Eliminar	les	herbes	adventícies	que	creixen	al	peu	dels	arbrets	i	arbustos
•	 Encoixinar	el	peu	dels	arbustos	i	arbrets	per	evitar	l’assecat	del	substrat	i	

evitar	l’aparició	d’herbes	adventícies
•	 Retallar	les	branques	seques	o	trencades	dels	arbrets	i	arbustos
•	 Multiplicació	per	esqueix	dels	coralets
•	 Continuar	disminuint	la	dosi	de	reg	per	evitar	el	podriment	de	les	arrels	

d’arbres i arbustos
•	 Recollir	les	fulles	seques	per	fer-ne	compost
•	 Poden	continuar	els	atacs	de	fongs	i	pugons.
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	

plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	d’arbustos	i	petits	arbrets	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	
de	ceba.	Per	pugons,	infusió	d’all,	infusió	de	caputxina,	macerat	o	purí	
d’ortigues	o	macerat	de	ruda.

•	 Floració:	arboç,	heura
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L’aladern (Rhamnus 
alaternus) resulta molt 
adequat per fer tanques 
vegetals perennifòlies. 

BONES PRÀCTIQUES JARDINERES 

Final tardor

•	 Plantació	i	trasplantament	d’arbustos	i	arbrets	–caducifolis	i	perennifolis-	
presentats en contenidor

•	 Continuar	disminuint	la	dosi	de	reg	per	evitar	el	podriment	de	les	arrels	
d’arbres i arbustos

•	 Recollir	les	fulles	seques	per	fer-ne	compost
•	 Poden	continuar	els	atacs	de	fongs	si	les	temperatures	encara	són	càlides.
•	 Prevenció	i	tractaments.	Les	bones	pràctiques	de	cultiu	eviten	l’aparició	de	

plagues	i	malalties.	Associar	el	cultiu	de	petits	arbrets	i	arbustos	amb	plantes	
aromàtiques	com	el	romaní,	l’espígol	o	la	sàlvia	i	d’altres	com	les	caputxines	
o	els	boixacs,	afavoreix	la	presencia	d’insectes	útils	que	disminueixen	
l’impacte	de	les	plagues.	

	 Tractaments:	per	fongs,	decocció	de	cua	de	cavall,	infusió	d’all	o	purí	de	
ceba.

•	 Floració:	arboç
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El saüc (Sambucus nigra) és un arbust amb 
moltes qualitats: ornamental, medicinal i 
atractiu pels ocells, tant per fer-hi niu com 
per alimentar-se amb els seus fruits.

Els	diversos	fruits	carnosos	que	produeixen	algunes	de	les	plantes	que	
utilitzem	en	jardineria	són	una	part	important	de	la	dieta	d’algunes	de	les	
espècies	d’ocells	que	viuen	a	la	nostra	ciutat;	cultivar-les,	a	més	d’ornamentar	
els	nostres	patis,	terrasses	o	balcons,	afavoreix	la	presència	d’ocells	i	els	permet	
alimentar-se	adequadament	en	època	d’escassedat	d’altres	nutrients.	

Els	ocells	que	freqüenten	aquests	arbustos	són:	el	tallarol	de	casquet	
(Sylvia atricapilla),	tallarol	capnegre	(Sylvia melanocephala), la cotxa fumada 
(Phoenicurus ochrurus), la merla (Turdus merula)	o	el	pit	roig	(Erithacus rubecula).
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Espècie TIPUS DE PLANTA MANTENIMENT

Arboç 
(Arbutus unedo)

Arbust o arbret perennifoli.
A la tardor i a l’hivern coexisteixen 
les flors, blanques,  de l’any amb 
els fruits madurs de l’any anterior.
Fruits: baies globoses de color 
groc que passa a taronja i després 
a vermell.

Vol sol o mitja obra.
És tolerant a la sequera.
Elevada resistència al vent.
Poda de contenció a l’hivern.

Coralets 
(Berberis vulgaris)

Arbust caducifoli espinós.
Floració primaveral color groc i 
aromàtica.
Fruits: baies el·lipsoïdals de color 
vermell.

Vol sol o mitja ombra.
És tolerant a la sequera.
Poc tolerant a la poda, únicament de 
neteja i contenció. Si cal, fer-ho un cop 
acabada la floració.

Aladern de 
fulla estreta 
(Phillyrea 
angustifolia)

Arbust perennifoli.
Floració primaveral color blanc 
verdós i olorosa.
Fruits: drupes globoses de color 
negre blavós. Comença la fructifi-
cació a final d’estiu.

Vol sol o mitja ombra.
És tolerant a la sequera.
Admet la poda de retall a l’hivern.

Llentiscle 
(Pistacia lentiscus)

Arbust o arbret perennifoli dioic 
(peus masculins i peus femenins).
Floració entre final de primavera 
i inici d’estiu, flors masculines 
vermelloses, femenines verd 
brunenc, petites i poc vistoses.
Fruits: drupes globoses de color 
vermell que es tornen negres quan 
maduren.

Exposició preferida: sol.
Elevada tolerància a la sequera.
Alta resistència al vent.
Admet molt bé el retall a l’hivern.

Aranyoner 
(Prunus spinosa)

Arbust caducifoli molt espinós.
Floreix des de l’hivern fina a final 
de primavera en color blanc.
Fruits: drupes globoses o ovoïdals 
de color blau fosc o negre violaci.

Exposició : sol o mitja ombra.
Tolerància mitjana a la sequera.
Admet bé la poda de neteja a l’hivern.

Piracant comú 
(Pyracantha 
coccinea)

Arbust perennifoli o semicaducifoli 
espinós.
Floració primaveral en color 
blanc, sobre les branques de l’any 
anterior.
Fruits: poms globosos color 
vermell ataronjat o vermell 
escarlata.

Exposició: sol o mitja ombra.
Elevada tolerància a la sequera.
Tolera la poda de neteja a l’hivern.

 
Plantes que podem tenir a casa i que fructifiquen entre la tardor i l’hivern.

COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN
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Aladern 
(Rhamnus alaternus)

Arbust o arbret perennifoli dioic 
(peus masculins i peus femenins).
Floreix a la primavera en color 
groc verdós poc vistosa.
Fruit: drupes globoses de color 
vermell que canvia a negrós quan 
maduren.

Exposició: sol, mitja ombra o ombra.
Elevada tolerància a la sequera.
Admet la poda de contenció i el retall 
a l’hivern.

Vinya, parra
(Vitis vinifera)

Liana caducifòlia vigorosa amb 
circells.
Floreix de final de primavera a inici 
d’estiu amb flors insignificants, 
verdoses i oloroses.
Fruits: baies globoses o 
el·lipsoïdals (raïm)de color 
porpra, vermell fosc, verd o verd 
groguenc.

Exposició al sol o mitja ombra.
Tolerant a la sequera.
Admet la poda de contenció a l’hivern.

Arç blanc 
(Crataegus 
monogyna)

Arbret caducifoli espinós.
Floració primaveral blanca i 
olorosa.
Fruits: poms globosos de color 
vermell fosc que persisteixen força 
temps a l’arbre.

Vol sol o mitja ombra.
Elevada tolerància a la sequera.
Tolera la poda de neteja i retall a 
l’hivern.

Llorer 
(Laurus nobilis)

Arbret perennifoli dioic (peus 
masculins i peus femenins).
Floració de final d’hivern a mitjan 
de primavera color groc verdós 
poc interessant.
Fruits: baies ovoides color negre 
que apareixen a la tardor.

Exposició al sol o a mitja ombra.
Elevada tolerància a la sequera.
Admet bé la poda de formació i retall  
a l’hivern.

COLORS DE TARDOR I FRUITS D’HIVERN


