FITXA PELS ELEMENTS D’HORTICULTURA
(hortalisses, fruiters)

VINE AL
troc verd

Nom comú
Nom científic (opcional)
Mida de la planta
en edat adulta

Petita (<50 cm)
Mitjana (>50cm <150 cm)
Gran (>150 cm)

Mercat d’intercanvi
de plantes, llavors,
esqueixos, bulbs i planter.

Part comestible
de la planta
(arrel, tija, fulla, flor,
fruit, llavor…)
Època de sembra
o de plantació

Primavera
Estiu
Tardor
Hivern

Època de collita

Primavera
Estiu
Tardor
Hivern

Exposició solar

Ombra
Semi-ombra
Sol

Necessitats de reg

Altres observacions
i recomanacions
(indicar qualsevol
informació rellevant
per a la sembra,
transplantament,
cures, collita i consum)

 lta
A
(cinc cops per setmana)
Mitja
(dos o tres cops per setmana)
Baixa
(un cop per setmana o cap)

Dissabte 14 d’abril de 2018
La Fàbrica del Sol

La Fàbrica del Sol
Pg. Salvat Papasseit, 1
08003 Barcelona
Tel.: 932 564 430
C/e: lafabricadelsol@bcn.cat
#FàbricadelSol
Més informació sembranatura@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/
inscripcions/sembranatura

FITXA PELS ELEMENTS DE JARDINERIA
(plantes i flors de tipus ornamental)
La participació en aquesta activitat d’intercanvi està subjecte a
les següents condicions:
NORMATIVA DEL TROC:

Nom comú

•E
 ls intercanvis es faran lliurement, sense diners i sense
pretendre l’equilibri entre el que es porta i el que s’emporta.

Nom científic (opcional)

•S
 ’accepten llavors d’arbres, arbustos, plantes ornamentals
de temporada o perennes, esqueixos, plantes, bulbs, així com
plantes hortícoles (hortalisses i fruiters) i planter.

Si t’agraden les plantes, i vols renovar les que tens
al jardí o al balcó, vine al Troc verd a compartir-les.
Participa en aquesta trobada d’intercanvi jardiner
a l’aire lliure. Els aficionats a la jardineria
i l’horticultura disposareu d’un espai per a
intercanviar plantes, llavors, esqueixos, bulbs i
planter, però també per compartir experiències,
coneixements i resoldre dubtes.
Dissabte 14 d’abril de 2018, de 10 a 14 h
La Fàbrica del Sol
Lliurament dels elements a
intercanviar i entrega dels punts per adquirir nous
productes.
De 10 a 11.30 h.

L’Horterada (matinal d’activitats al
voltant de l’hort ecològic i el cicle de la matèria
orgànica) a la Fàbrica del Sol
D’11.30 a 13 h.

intercanvi dels punts adquirits
prèviament pels productes que s’ofereixen a la
paradeta d’aquest mercat d’intercanvi.
De 13 a 14 h.

MOLT IMPORTANT: Els participants hauran de portar

complimentada una fitxa identificativa per cada producte.
En aquest tríptic trobareu el model de fitxa pels
elements de jardineria i el model de fitxa pels elements
d’horticultura.

•E
 s podran portar un màxim de 5 productes per intercanviar. En
el cas de llavors petites, un sobre amb uns 10 grams de llavor
es considerarà un producte a efectes de l’intercanvi.
•C
 om a màxim es podran portar tres esqueixos d’una mateixa
planta.
•L
 es plantes que es portin al troc han d’estar sanes i vigoroses.

Mida de la planta
en edat adulta

Petita (<50 cm)
Mitjana (>50cm <150 cm)
Gran (>150 cm)

Època de sembra
o de plantació

Primavera
Estiu
Tardor
Hivern

Color de la flor
Exposició solar

Ombra
Semi-ombra
Sol

Ubicació

Interior
Exterior

Necessitats de reg

Alta
(cinc cops per setmana)
Mitja
(dos o tres cops per setmana)
Baixa
(un cop per setmana o cap)

•L
 es espècies invasores* no podran formar part dels
intercanvis.
•C
 al preparar les plantes abans del dia del troc verd per evitar
que en trasplantar-les puguin tenir problemes.
•S
 ’han d’identificar les plantes, bulbs, esqueixos, llavors i
planter d’acord amb el model de fitxa adjunt en aquest tríptic
(1 model pels elements de jardineria i 1 model pels elements
d’horticultura) per aportar la major informació possible.
•T
 ots els elements a intercanviar s’exposaran a les taules
preparades per l’organització amb la fitxa corresponent.
•É
 s recomanable agafar aquelles plantes que realment es faran
servir o de les quals se’n pugui tenir cura.
•S
 ’aconsella portar bosses, sobres, caixetes i altres
contenidors per endur-se les noves plantes o llavors.
•E
 s demanarà a les persones que hi participin que mantinguin
l’ordre de les files que es formaran tant en el moment del
lliurament com en el moment de l’intercanvi

(*) Podeu consultar el llistat de plantes invasores al web de la
Fàbrica del Sol http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/
inscripcions/sembra-natura-troc-verd

Altres observacions
i recomanacions
(indicar qualsevol
informació rellevant
per a la sembra,
transplantament,
cures...)

