taller pràctic

AGRICULTURA SOSTENIBLE

Guarda’t
les llavors
a càrrec d’hort Phoenicurus

www.llavorsorientals.cat

Voldries no haver de comprar cada any sobrets de
llavors amb la incògnita de si sortiran tan bé com
apareixen a la foto?
T’hauria agradat poder tornar a assaborir aquells
tomàquets que l’any passat van sortir tan bons al
teu hort?
Obtenir les teves pròpies llavors és una tasca
relativament fàcil i alhora molt útil i satisfactòria.
Els pagesos ho han practicat durant generacions.
Per què no aprendre-ho tu?

Si s’ha fet durant tants segles, la tasca de
guardar llavors no ha de ser tan complicada.
Al contrari, en línies generals, és una tasca fàcil,
important, basada principalment en l’observacio de
la planta i la seva evolució, seguint el patró
següent: floreix, fa llavors, i quan estan seques, es
recullen.
Tot i així, i tal com passa amb tot, hi ha algunes consideracions
importants que hem de tenir en compte, primer durant el cicle vegetatiu
de les plantes:
•

Evidentment, a l’hort, hem d’aplicar un maneig adequat per tenir
plantes fortes i sanes; plantades segons la seva temporada i respectant
el seu cicle natural.

•

Quan tenen una mida mitjana, hem de començar a seleccionar les
plantes més fortes i resistents de la varietat que volem guardar.

•

Hem de triar les plantes o fruits que corresponen millor a les
característiques pròpies de la varietat (que no vol dir necessàriament
els més grossos).

•

A més, sempre que sigui possible, hem de seleccionar diverses
plantes i/o diversos fruits per tal de tenir més diversitat genètica
(especialment en el cas d’hortalisses al·lògames).

•

Per a les hortalisses de fulla, ens interessa seleccionar les plantes que
estan resistint més a
l’espigat, per a no
afavorir aquest tret no
desitjat.

•

Per a les hortalisses de
fruit mirarem de triar,
de cada planta
seleccionada, els fruits
més macos, els més sans
i més primerencs (tot i
que no cal que sigui
exactament el primer
fruit).

Ja tinc les llavors, ara què?
Després de la recollida de llavors de la planta, aquests són els punts clau
per assegurar-ne una bona conservació:
•

Mantenir les llavors en un lloc fresc
i sec. (També es poden mantenir a
la nevera o congelades.)

•

Envasar-les en pots de vidre o
sobrets de paper (no en plàstic). Es
pot posar dins l’envàs gel de silici o
guixos de pissarra per mantenir les
condicions de sequedat.

•

Conèixer les duracions de les
llavors de cada hortalissa per poder
planificar les renovacions d’estoc
– penseu que les llavors de xirivia i
ceba “caduquen” deprés de només
un any, i, per tant, s’han de recollir
cada temporada per assegurar-ne una bona germinació.
En canvi, altres, ben guardades, fàcilment poden passar set o vuit
anys a l’armari.

