taller pràctic
A G R I C U LT U R A FA M I L I A R

Fes bombes
de llavors
a càrrec de Bàrbara López i Núria Escrig

llavorsorientals.cat

Què és una llavor?
És un gra que està dintre del fruit d’una
planta i donarà lloc a una nova planta
de la mateixa espècie si pot.
Dins la llavor hi ha l’essència de tot!
Penseu què faríem sense llavors. Sense
llavors no hi ha fruits. Reflexionem un
moment: si no hi haguessin llavors, que
sembraríem a la terra?, com es podrien
alimentar els animals?, i nosaltres, què
menjaríem?

Quina funció tenen les flors?
De cada llavor surt una planta. Quan la planta és gran surt la flor
i en aquest moment la natura es revoluciona: tots els insectes van
a veure com és de maca i quina bona olor fa aquella flor.
A nosaltres ens passa una cosa semblant, tot i no saber per què,
ens agraden moltíssim les formes,
els colors i les olors de les flors.
Els insectes oloren tant fort les
flors que s’empastifen de pol·len
(que és un polsim groguet) les
potes, el cap, el cos... i corren a
visitar una i altra flor.
Amb totes aquestes anades i
tornades es barregen els pol·lens
i la màgia de la vida entra en
acció: les flors es fecunden.
Ara la planta està preparada per
fer fruits que, al seu torn, tindran
moltes llavors a dintre. Quan els
fruits estiguin madurs les llavors
cauran a terra i tornaran a fer
noves plantes. Aquest procés es
dóna en la majoria de les plantes.

Germinació d’una llavor
Una vegada tenim la llavor a la mà, el
millor que podem fer per conservar-la
és sembrar-la en un test, a l’hort dels
avis, al jardí de casa, en un iogurt, on
vulguem... imaginació al poder!
La cobrirem de terra amb cura i la regarem amb una mica d’aigua. Aquesta és la nostra manera de parlar
amb la llavor, li diem que ja pot néixer.
Al cap de pocs dies, sobretot si l’anem mirant cada dia, veurem
que la terra es comença a moure i que en sobresurt la tija de la
nova planta.
Per què la tija surt cap amunt i no cap a baix?, què busca?, té
moltes ganes de veure’ns?
Bé, en realitat sempre mira cap al sol, buscant la calor i la llum.
I el Sol l'enforteix i l'alimenta.
Desprès de la tija sortiran les fulles i les flors... I els fruits, és clar,
tornaran a començar el cicle.

Tipus de llavors
Penseu que totes les llavors són rodones? Res d'això! De formes
i colors de llavors n'hi ha tantes com plantes tenim al món.
Joc d'esbrinar: si és una llavor dibuixa-la!

Ara ja ho tenim tot après, anem, doncs, a fer bombes de flors per
decorar el jardí, l’hort, la terrassa o regalar-les als que més estimem.

Confecció de bombes de flors
Ingredients
1 mida de iogurt de llavors
3 mides de iogurt de compost
5 mides de iogurt d'argila molta o terra argilosa
2 mides de iogurt d’aigua
Fem una massa amb l'argila i el compost.
Barregem en sec les llavors i la massa anterior.
Una vegada està tot ben barrejat, afegim l’aigua i remenem fins
que quedi un fang ben espés. Si cal afegim més aigua.
Fem xurros grossos com un dit gros. Tallem els xurros en trossos
més o menys grans. Amb les mans donem forma rodona a les
porcions tallades i ja tenim les nostres bombes de flors.
Ara cal assecar-les al sol. Es posen damunt un diari vell i a cobert
perquè no es mullin un altre cop. En 3 dies estaran seques i
preparades.
Si no les volem sembrar immediatament, es conserven molt bé en
carmanyoles o pots de vidre. Convé etiquetar-les per si ens falla
la memòria i ja no sabem quines llavors havíem posat.

Com fer la sembra?
Molt fàcil. Traiem les nostres bombes de flor i les distribuïm pel
jardí, l’hort, en testos... no cal cobrir-les amb terra! Recordeu que
la terra ja l'hem posat abans a la barreja, ara només falta que
plogui perquè comenci el cicle de la planta.

