
 
 

L’ADOB VERD 
 
 
 
 

Què és?  
Bàsicament consistix en cultivar plantes no per alimentar a nosaltres mateixos, 
sinó per alimentar a la terra. Com ja sabeu, les plantes prenen part dels nutrients 
que necessiten per créixer de la terra, a través de les arrels. Les arrels van 
pujant eixos nutrients des de les parts més profondes del sòl cap a la superfície. 
A més, segons van creixent, les arrels afavorixen l’entrada d’aigua i d’oxigen al 
sòl. Quan ja són grans, les plantes són triturades i incorporades al sòl. D’esta 
manera, al final del procés tenim un sòl més ric i més moll en la seua part 
superficial, la qual cosa fa que els nous cultius que sembrem cresquen molt a 
gust. 
 

Passos: 
 
 
 

Les arrels penetren en el sòl i per elles van pujant els nutrients. 

perquè adobem (alimentem) 
la terra. 

perquè, per fer això, gastem 
diferents tipus de plantes 
(verdes). 

1. Sembrem les 
llavors i deixem 
créixer les 
plantes fins que 
comencen a fer 
flors.  

2. Tallem les 
plantes ja 
crescudes i les 
tallem en trossets. 

3. Deixem assecar 
damunt de terra les 
restes de les 
plantes tallades. 

4. Incorporem les 
restes a la part 
superficial del sòl. 



 

Quines plantes podem gastar? 
Lleguminoses, com la veza o els pésols, que són molt bones perquè aporten 
nitrogen, un nutrient molt important per a les plantes. 
Farratgeres, com la fava farratgera o els trèvols, que aporten molta cel·lulosa. 
Gramínies, com l’avena, el ségol  o l’ordi. 
Crucíferes, com el nap farratger, la colza o la mostassa, que aprofundixen molt 
en la terra. 
 
És una manera molt senzilla i ecològica d’adobar la terra. És sol fer en la tardor, 
quan hi han espais lliures per plantar. Així es prepara la terra per a la sembra de 
nous cultius en primavera. 
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Sembrem les 
llavors i deixem 
créixer les 
plantes fins que 
comencen a fer 
flors.  

Les arrels van 
pujant els 
nutrients del sòl 
des de les parts 
més profondes 
cap a la 
superfície. 

1 
Tallem les 
plantes ja 
crescudes i les 
trossegem, 
deixant-les 
en terra. 

Deixem assecar les 
restes de les plantes, 
que començen a 
descomposar-se 
lentament. 

La 
descomposició 
de les arrels 
també donarà 
nutrients al sòl. 

Les arrels, al 
penetrar en el 
sòl, també 
afavorixen 
l’entrada 
d’aigua i 
d’oxigen. 

Al cap d’uns 
quants dies, 
incorporem les 
restes al sòl. 

Al final del 
procés, la part 
superficial del 
sòl quedarà més 
rica i molla, i 
estarà ben 
preparada per 
rebre els nous 
cultius. 
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Podem gastar 
diferents tipus 
de plantes. 
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