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LES PLANTES ANUALS viuen un any.  
Tot el seu cicle vegetatiu té una durada d’un any: 
germinen, creixen, fan flor i finalment moren. 

>365
dies

<365
dies

LES PLANTES VIVACES tenen un cicle de vida 
superior a un any.
Creixen al llarg de la seva vida, floreixen a l’estació 
que els toca i donen llavors passades les floracions. 
Moren després de diversos anys.
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ALEGRIA DE LA CASA
Impatiens walleriana

Les seves flors són de colors variats, poden ser 
rosades, porpres, violeta, taronges, vermelles 
o blanques, o fins i tot bicolors. Necessita un 
lloc de semiombra i reg regular, abundant a 

l’estiu.

<365
dies
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ALFÀBREGA
Ocimum basilicum 

Les seves flors són blanques. Necessita sol o 
semiombra i reg regular, abundant a l’estiu. És 

una planta aromàtica, culinària i medicinal.

>365
dies
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BEGÒNIA
Begonia mix (Begonia hybrida)

Les seves flors són blanques, roses o vermelles. 
Necessita un lloc de semiombra i reg regular, 
abundant a l’estiu. És millor no mullar-ne les 

fulles.

<365
dies
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BEGÒNIA DRAGON WINGS
Begonia dragon (Begonia dragon wing)

Les seves flors són de color vermell. Necessita 
un lloc de semiombra i reg regular, abundant 

a l’estiu. És millor no mullar-ne les fulles i 
plantar-la en un test gran.

<365
dies
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BERBENA
Verbena vivaz  

Les seves flors són blanques, roses, vermelles, 
o blaves, i fins i tot poden ser bicolors. 

Necessita sol i reg regular, però moderat. 

<365
dies
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BERBENA GROGA
Bidens ferulifolia

Les seves flors són de color groc. Necessita sol 
i reg regular, però moderat. És una planta que 

atrau els pol·linitzadors.

<365
dies
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BERBENA HYBRIDA
Verbena hybrida  

Les seves flors són blanques, roses, vermelles, 
o blaves, i fins i tot poden ser bicolors. 

Necessita sol i reg regular, però moderat. 

<365
dies
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>365
dies

 

BOIXAC DE JARDÍ
Calendula officinalis L.

Les seves flors són de color taronja. Necessita 
sol i reg regular, però moderat. És una planta 
aromàtica, culinària i medicinal. És repel·lent 

de plagues i s’autosembra per llavor.
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CAPS BLANCS
Lobularia maritima 

Les seves flors són blanques o morades. 
Necessita sol o semi ombra i poc reg. Les 

flors fan olor de mel. És una planta que atrau 
pol·linitzadors i ocells. S’autosembra per 

llavors.

<365
dies
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CLAVELL DE MORO, TAGETE
Tagetes erecta

Les seves flors són de color groc o taronja. 
Necessita sol o semiombra i reg regular, 

però moderat. És una planta ornamental, 
culinària i medicinal. És repel·lent de plagues i 

s’autosembra per llavors.

>365
dies



13

 

CLAVELL DE MORO, TAGETE
Tagetes patula

Les seves flors són de color groc o taronja, 
fins i tot, bicolor. Necessita sol o semiombra 

i reg regular, però moderat. És una planta 
ornamental, aromàtica i medicinal. És 

repel·lent de plagues i s’autosembra per 
llavors.

>365
dies
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CLAVELL TEN NELKE
Dianthus tel nelken (Dianthus caryophyllus var. Ten nelke)

Les seves flors són blanques, roses o vermelles, 
també poden ser bicolors. Necessita sol i reg 

regular, però moderat.

<365
dies
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CLAVELLINA
Dianthus telstar (Dianthus chinensis ‘Telstar’)

Les seves flors són de color vermell, rosa, 
violeta o blanc, també poden ser bicolors. 

Necessita sol o semiombra i reg regular, però 
moderat. 

>365
dies
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CORAL·LINS
Salvia splendens

Les seves flors són de color blau, violeta, 
vermell o blanc. Necessita sol o semiombra i 

reg regular, abundant a l’estiu.

>365
dies
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ESPÍGOL
Lavandula angustifolia

Les seves flors són liles. Necessita sol i poc reg. 
És una planta aromàtica i medicinal. Atrau els 

pol·linitzadors i és repel·lent de plagues.

<365
dies
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FARIGOLA
Thymus vulgaris

Les seves flors són petites i blanquinoses. 
Necessita sol i poc reg. És una planta 

aromàtica, culinària i medicinal. Atrau els 
pol·linitzadors.

<365
dies
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FARIGOLA LLIMONERA
Thymus x citriodorus ‘Aureovariegata’

Les seves flors són petites i blanquinoses. 
Necessita sol i poc reg. És una planta 

aromàtica, culinària i medicinal. Atrau els 
pol·linitzadors.

<365
dies
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GAZÀNIA
Gazania hybrida

Les seves flors són grogues, taronges o 
morades, també poden ser bicolors. Necessita 
sol i reg regular, però moderat. És una planta 

que atrau els pol·linitzadors.

<365
dies
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LOBÈLIA
Lobelia erinus

Les seves flors són de color blau fosc, rosa o 
blanc. Necessita un lloc de semiombra i reg 

regular, abundant a l’estiu.

>365
dies
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MARGALIDA
Leucanthemum paludosum

Les seves flors són blanques amb el centre 
de color groc. Necessita sol i reg regular, 

però moderat. 

>365
dies
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MARGARIDA
Argyranthemum frutescens

<365
dies

Les seves flors són blanques, roses o grogues. 
Necessita sol i reg regular, però moderat. És 

millor plantar-la en un test gran.
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MESEM
Mesem (Mesembryanthemum)

Les seves flors són de color blanc, rosa, taronja 
o groc. Necessita sol i poc reg. És una planta 

entapissant i suculenta.

<365
dies
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MESEM TARONJA, LAMPRANTHUS
Lampranthus aurantiacus 

Les seves flors són de color taronja o groc. 
Necessita sol i poc reg. És una planta 

entapissant i suculenta.

<365
dies
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PETÚNIA
Petunia mix (Petunia x hybrida)

Les seves flors són de colors variats, poden ser 
blanques, roses, violetes, blaves o vermelles, 
i fins i tot poden ser bicolors. Necessita sol o 
semiombra i reg regular, abundant a l’estiu.

>365
dies
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PETÚNIA MINI
Petunia mini 

Les seves flors són de colors variats, poden ser 
rosades, porpres, violetes, taronges, vermelles 

o blanques, i fins i tot poden ser bicolors. 
Necessita sol o semiombra i reg regular, 

abundant a l’estiu.

>365
dies
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ROMANÍ
Rosmarinus officinalis

Les seves flors van de color rosat al blanc 
pàl·lid. Necessita sol i poc reg. És una planta 

aromàtica, culinària i medicinal. Atrau els 
pol·linitzadors.

<365
dies
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SÀLVIA FARINÀCIA
Salvia farinacea

Les seves flors són blanques o blaves. 
Necessita sol o semiombra i reg regular, 

però moderat. És una planta que atrau els 
pol·linitzadors.

<365
dies



30

 

SILENE
Silene sp.

Les seves flors són de color rosa o blanc. 
Necessita sol o semiombra i reg regular, però 
moderat. És una planta que s’autosembra per 

llavors.

>365
dies
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SURFINIA, PETÚNIA DE PENJAR
Petunia ‘Surfinia’

Les seves flors són de colors variats, poden ser 
blanques, roses, violetes, blaves o vermelles, i 
fins i tot poden ser bicolors. Necessita sol o reg 

regular, abundant a l’estiu.

>365
dies
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SUTERA, BACOPA
Sutera-bacopa

Les seves flors són de color blanc, rosa o blau. 
Necessita un lloc de semiombra i reg regular, 

abundant a l’estiu.

>365
dies




