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La majoria de plantes del nostre entorn han
crescut a partir de les llavors. Elles tenen la
gran virtut de preservar la vida. Ofereixen
aliment, oxigen i mantenen l’ecosistema
La llavor és el gra que es troba dins el fruit.
Aquesta llavor diminuta conté tota la
informació necessària per a poder créixer la
planta. Només cal donar-li les condicions
necessàries per a que germini (aigua, terra i
llum). Quan la planta sigui adulta obrirà les
seves flors, de moltes formes, colors i olors.
Cridaran l’atenció d’insectes que es sentiran
atrets per les flors i s’impregnaran del pol·len
que escamparan per altres flors per on passin.
Llavors succeeirà la màgia de la vida i la planta
estarà preparada per fer el fruit que, un cop
madur, caurà a terra i deixarà anar la llavor
que guarda en el seu interior, mantenint així el cicle de la vida.

Què necessita la llavor?
Per tal que germini, són necessàries unes condicions concretes: caldrà
que la cobrim de terra i la reguem amb aigua.
En uns dies, lentament la terra començarà a moure’s i s’alçarà la tija
buscant el sol, que ofereix la calor i la llum necessària per
desenvolupar-se.
I mica en mica, les fulles i les flors aniran
desplegant-se per captar energia
i la planta anirà creixent.

Bombes de tomàquet
Tardà de Riells
L’època de sembra de tomàquet acostuma a
ser els mesos de febrer i març, per poder
trasplantar a l’hort a finals d’abril o principis de maig. Aquest planter
s’ha de mantenir resguardat del fred. Al Vallès però, tenim una varietat
de tomàquet tradicional seleccionada especialment per cultivar-se de
manera tardana: el tomàquet Tardà de Riells.
Així, com que l’època de sembra és a finals d’abril, podem fer unes
bombes de llavor de tomàquet que podem llençar directament a l’hort a
una distància d’uns 60 cm de separació (millor en rengleres on hi
tinguem el reg muntat). També les podem llençar damunt d’un test del
balcó i cultivar les tomaqueres que en surtin.
Per realitzar les bombes, només ens caldrà barrejar les proporcions
d’argila i compost, afegint 3 o 4 llavors per bomba. En cas de germinar
més d’una, aclarirem i en deixarem només una perquè es pugui
desenvolupar correctament.
Aquests tomàquets són els que collirem quan tornem de vacances, i
estaran en el seu punt òptim. Així que bon profit!

Confecció de bombes de flors
Ingredients:
1 mida de iogurt de llavors
3 mides de iogurt de compost
5 mides de iogurt d'argila 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

