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L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics  és una associació cívica sense ànim de lucre que fomenta i 
divulga l’aplicació en el món rural i agrari de conceptes com l’agricultura ecològica, l’agroecologia o les energies 
renovables. Els seus objectius principals són: 
 
• Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i 

l’agroecologia.  
 
• Estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions.  
 
• Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i preservant la 

biodiversitat agrícola local.  
 
Entre els projectes principals de L’Era figuren Esporus i l’edició de la revista Agrocultura. 
 
 

 
 
Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat C ultivada  
 
Esporus manté una col·lecció d’unes 350 varietats locals de plantes hortícoles, lleguminoses i cereals que ha obtingut 
mitjançant les prospeccions realitzades en diverses comarques catalanes i gràcies a la cessió de llavors per part de 
pagesos. També conserva algunes varietats procedents del País Valencià o de les Illes Balears. 
 
Esporus cultiva les seves varietats a la finca ecològica de Can Poc Oli, propietat de l’Escola de Capacitació Agrària de 
Manresa. 
 
 
 

Aquest document s’ha redactat com a part del projecte de consolidació d’Esporus executat durant els anys 2010-2011 
amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad. 

 
 
Primera revisió, març del 2014. 
 
VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011. Manual i protocol de conservació  de varietats locals. 
Associació L’Era. Manresa. 
 
 
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics 

Avinguda Universitària 4 - 6 
08242 Manresa 
Tel: 93.878.70.35 
www.associaciolera.org 
 
 

Obra subjecta a una llicència Creative Commons: www.creativecommons.org   
 

 

Reconeixement – No Comercial Compartir Igual (by-nc -sa): 
No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la 
distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original 
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Protocol de conservació de varietats locals 
 
 
Objectiu de la conservació 
 
L’objectiu bàsic de la conservació de varietats 
locals d’un banc com el d’Esporus és mantenir la 
col·lecció “viva”. El material genètic recol·lectat a 
través de prospeccions i donacions s’ha de 
guardar en condicions òptimes, per tal de mantenir 
les característiques de la varietat i no malmetre les 
capacitats germinatives de les llavors. 
 
S’ha de garantir la qualitat de la llavor, pel que fa a 
l’estat sanitari, a la puresa (lliure de llavors d’altres 
espècies o varietats), a la neteja  i a les  
condicions de viabilitat (no caducada). 
 
D’altra banda, cal assegurar una quantitat mínima 
de llavor de cada varietat per tal de poder atendre 
tant les demandes internes del banc (multiplicació, 
caracterització, proves) com les externes. (Vegeu 
a l’Annex 1 les quantitats recomanades de llavor a 
emmagatzemar).  
 
Les condicions d’emmagatzematge 
 
A Can Poc Oli es disposa d’una cambra frigorífica 
que manté la temperatura a 5ºC. Consulteu 

l’Annex 4 per conèixer les condicions òptimes de 
conservació de la llavor. 
 
Conservar no només la llavor 
 
En aquest protocol es tracta de la conservació de 
la llavor. Però tan o més important és la 
conservació de la informació cultural i agronòmica 
que ens ha de permetre d’aprofundir en el 
coneixement d’aquestes varietats i fer-ne difusió. 
Per això cal que, abans de donar entrada a una 
nova varietat, dediquem esforços a completar els 
passos de recollida de documentació assenyalats 
en el Protocol de Prospecció.  
 
Connexions amb la Base de Dades Granes 
(BDG) 
 
Les activitats d’aquest protocol referides a 
actualització de la base de dades es realitzen des 
del mòdul Inventari . 
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0   Esquema d’utilització de les caixes per emmagatzemar pots   
 

Durant tot el procés de gestió de la llavor dins 
d’Esporus s’utilitzen tot un seguit de caixes o 
prestatges que fan de magatzem temporal o més 
definitiu. En l’esquema següent s’aprecia el 

recorregut dels pots de llavors per les diferents 
caixes. El números indiquen els punts d’aquest 
protocol on s’expliquen les característiques i l’ús 
de cada caixa. 

 
 

 

 
 
 
1 Regles generals per la manipulació de pots de llavors 
 
1.1 Estalviar, mentre sigui possible, les 

entrades i sortides dels pots de la 
cambra frigorífica 

 
Per tal d’evitar canvis sobtats de temperatura i 
humitat ambient. Si la manipulació de llavor que 
hem de fer és mínima podem fer-la dins la cambra 
frigorífica. 
 
El pots que continguin llavor procedent de 
multiplicació o de prospecció es mantindran fora 
de la cambra frigorífica fins que les bossetes 
dessecants mantinguin el color que indica 
absència d’humitat. 

 
 

1.2 Evitar d’obrir els pots si s’acaben de 
sotmetre a un canvi de temperatura 
sobtat. Esperar que equilibrin la seva 
temperatura amb la temperatura ambient  

Els pots trets de la cambra frigorífica no s'han 
d'obrir fins que tinguin la mateixa temperatura que 
l'exterior. Si s’obren abans, la humitat ambient 
acaba dins del pot.  Això pot voler dir un parell 
d’hores d'espera a l’hivern. A l’estiu ens caldrà 
preveure amb un dia d’antelació els pots que s’han 
de treure de la nevera. És millor deixar les tasques 
que requereixen la manipulació de molts pots per 
l’hivern. 
 
No hauria de passar res si els pots s'obren dins la 
nevera perquè la temperatura no canvia, però en 
neveres com la nostra, on  s’hi guarden també 
hortalisses, hi ha molta humitat a l’ambient. És 
millor treure els pots fora i esperar que equilibrin la 
temperatura amb l’exterior.  
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1.3 Mantenir neta la superfície de treball i els 
estris utilitzats durant la manipulació de 
llavors 

 
Per evitar que llavors d’un pot vagin a parar a un 
altre i per mantenir la sanitat de les mostres 
 
1.4 Evitar contaminacions durant el pesatge 

de mostra 
 

a. Cal netejar amb un drap la balança, 
l’embut i tots els estris emprats, després 
de cada pesatge 

b. No recollir mai llavors que hagin caigut al 
terra, a la taula, etcètera 

c. Treballem intercalant varietats de diferents 
espècies per evitar contaminacions 
accidentals 

  
1.5 Evitar de deixar pots de vidre amb llavors 

en un indret on hi pugui tocar el sol o a 
prop d’alguna font d’escalfor 

 
Un pot de vidre tancat, situat al sol, crea al seu 
interior un efecte hivernacle que pot fer que la 
temperatura pugi per sobre dels 40º, temperatura 
a partir de la qual la llavor poden alterar-se.  
 
 
1.6 Evitar deixar alhora dos o més pots plens 

de llavor sense tapa o mal tancats 
 
Per evitar, per exemple, que accidentalment es 
tombin i en pugui caure la llavor o que es puguin 
barrejar les llavors  d’un pot amb les de l’altre  

1.7 Tancar ben tancats els pots quan 
acabem de manipular el seu contingut 

 
a. Si es deixa la tapa fluixa es pot obrir 

mentre es manipula el pot i no 
s’aconseguirà un tancament hermètic, que 
pot comportar entrada d’humitat.  

b. Evitar tancar els pots excessivament forts 
per tal de facilitar l’obertura del pot en 
posteriors ocasions. 

 
1.8 Sempre que es manipuli un pot, 

comprovar l’estat de la seva bosseta 
dessecant i canviar-la si és necessari 

 
Si no hi ha prou bosses a punt per fer el canvi cal 
recuperar les que s’han tret del pot, escalfant-les 
al microones perquè perdin la humitat (Vegeu 
l’Annex 3). Hem de tenir en compte que, en treure-
les, s’ha d'esperar que es refredin per tal que no 
facin fluctuar la temperatura del pot.  
 
 
1.9 Assignar responsables per les diferents 

tasques per tal que les persones que 
manipulin els pots siguin les mínimes 

 
Com més persones manipulin els pots més 
possibilitats d’errades de manipulació es poden 
acumular.  
 

 

 

 

2 Entrada de nova llavor al banc 
 
La nova llavor a entrar, pot ser que provingui  
d’una prospecció o de la multiplicació de varietats 
ja existents al banc. Es troba en pots de vidre a 
l’armari vermell, fora de la cambra frigorífica. 
 
Les varietats provinents de multiplicació pot ser 
que ja estiguin dividides en més d’un pot (perquè 
hi ha hagut una selecció o per altres temes). S’ha 
de conservar aquesta divisió. 
 
2.1. Etiquetar de manera provisional el pot 

 
S’utilitzaran etiquetes estàndard com les de 
l’Annex 6.  
 
2.2. Controlar de l’estat de la llavor 

 
La comprovació de l’estat de la mostra es fa a tres 
nivells. 

 

A. Estat de neteja 
 

Com més netes estiguin les mostres, millor 
conservació tindran, ja que seran menys 
susceptibles a humitejar-se. 
Si la mostra té restes de la planta, de terra, de 
paper de diari o qualsevol altre impuresa o conté 
llavor d’una altre espècie que es pugui separar es 
netejarà. 
 
 
B. Estat de caducitat 
 
Si la llavor arriba quan ja porta anys collida i es 
troba al límit dels seus anys de viabilitat (consulteu 
la taula de l’Annex 1) o es sospita que no ha estat 
conservada de la manera més adequada, s’optarà 
per escriure a l’etiqueta provisional de la mostra 
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VIABILITAT DUBTOSA i es continuarà amb els 
passos següents. 
 
 

C. Estat sanitari  
 

L’estat sanitari de la llavor depèn fonamentalment 
de la sanitat del cultiu mare del qual procedeixen, 
però també hi ha plagues de l’emmagatzematge i 
cal prendre una sèrie de mesures encaminades a 
evitar-les.  
 
Pot passar que la mostra estigui 
 

• En bones condicions 
 

Es continua en el punt 2.3 d’aquest protocol. 
 
• Corcada 
 

Es deixa 48-72 hores al congelador per eliminar 
els corcs. 
 
Un cop fora del congelador, si cal es torna a 
netejar la llavor i, un cop neta, si es considera que 
s’ha salvat prou llavor com per assegurar la 
conservació de la variabilitat genètica de la 
varietat, es continua en el punt 2.3. 
 
Si la llavor en bon estat NO és suficient a l’etiqueta 
del pot es marcarà l’opció Descartada del camp 
Sortida. El pot es donarà de baixa seguint el que 
s’indica en el punt 6.5 d’aquest protocol i es 
col·locarà a la caixa “Agafa’m” de la cuina de Can 
Poc Oli. 
 
 
• Florida 
 
S’escriu a l’etiqueta provisional FLORIDA i es 
continua en el punt 2.3 d’aquest protocol.  

 
 
 
      

 
 
 
 

Esquema de la comprovació de l’estat de la llavor 
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2.3. Afegir dessecant 
 
A Esporus utilitzem gel de sílice com a material 
dessecant. El gel es troba dins de bossetes com 
les de la Foto 1.  
 
 

 

 

 

Foto 1. Bossetes dessecants de cotó i gel de sílice. 
 
Bosseta dessecant utilitzada a Esporus. És de roba de punt 
de cotó, les seves mides són 6x7 cm i conté uns 35 g de gel 
de sílice. Posada a contrallum es veu el color del gel. 
 

 
 
El número de bossetes dessecants variarà 
segons la mida del pot: 
 
� 1 bosseta en els pots de 350 i  de 650 ml, si 

està mig ple 
� 2 bossetes en el de 650 si està ple 
� 3 o 4 bossetes en els pots més grans 
 
Procurarem que la llavor arribi als pots seca, no 
es tracta de deshidratar fent servir gel de sílice 
(llavors caldria afegir-lo als pots en una proporció 
1:1, es a dir igualar el pes de la llavor amb el pes 
del gel), sinó només d’evitar que les llavors es 
rehidratin amb la humitat de l’ambient o del pot. 
 
A l’Annex 3 podeu trobar detalls sobre altres 
materials dessecants. 
 

 

 

 

2.4. Emmagatzemar al prestatge PER PESAR 
 

Les llavors netes es passen al prestatge PER 
PESAR en espera de continuar amb el procés 
d’entrada. Aquests pots es mantenen encara fora 
de la cambra frigorífica per evitar de sotmetre la 
llavor a canvis sobtats de temperatura mentre 
encara es manipula. 
 
En el temps que els pots són al prestatge PER 
PESAR s’observa si les bossetes de gel de silice 
canvien de color i, si cal, es renoven. 
 
 

El prestatge  PER PESAR 

• Es troba a l’armari vermell, fora de la 
cambra frigorífica.  

• Emmagatzema pots de llavors neta però 
que encara no ha estat pesada ni dividida 
en pots de conservació i intercanvi. 

• També emmagatzema pots el pes dels 
quals ha variat perquè se n’ha extret 
llavor. 

• Un cop separades i/o pesades les llavors 
es guarden a la caixa PER BDG 

 
 
2.5. Envasar en pots de vidre estàndard 
 

Els pots que s’utilitzen a Esporus són de quatre 
mides estàndard diferents. L’ús de mides 
estàndard facilita l’emmagatzematge de les 
mostres i l’optimització de l’espai. S’ha escollit els 
tipus de pots que utilitzem perquè són els més 
utilitzats per envasar conserves i, fent una crida, 
és fàcil obtenir-ne de reciclats.  
 
El fet que la majoria de pots no són comprats 
dificulta el pesatge perquè pots de la mateixa 
capacitat poden tenir un pes diferent. Com que 
les tares no són estàndard no es pot pesar sense 
buidar. Però la BDG preveu un camp a la taula 
Pots  on entrar la tara de cada pot de manera que 
a partir de la segona pesada ja no calgui treure’n 
les llavors. 
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Foto 2. Pots de vidre utilitzats a Esporus 
 
Pot de 4 litres, de 2 litres, de 650 ml, de 350 ml 

  

 

Els pots s’han d’haver rentat bé amb aigua i sabó.  
 
Les tapes d’un mateix color ajuden a veure el 
magatzem endreçat. Hi ha dos tipus de tapes, les 
de color blanc són pels pots de la col·lecció base, 
les de color taronja són pels pots d’intercanvi. 
 
Per conèixer altres mètodes d’emmagatzematge 
vegeu l’Annex 4. 
 
 
2.6. Pesar la mostra i distribuir-la en pots 
 
Una mostra  conté les llavors d’una determinada 
varietat diferenciada, collides un determinat any 
en un determinat lloc. Per qüestions 
d’organització pot ser que la mostra acabi dividida 
en diferents pots . El primer pot de la sèrie és el 
que constitueix la reserva del banc i passa a 
integrar la col·leció base. La resta de pots 
contenen llavor “sobrera” que es pot repartir o 
intercanviar. 
 
A l’hora de col·locar les llavors de la mostra en 
pots estàndard s’ha de considerar la quantitat que 
se’n té. Consultarem a la taula de l’Annex 1 la 
quantitat de llavor a emmagatzemar a la col·lecció 
base. Omplirem un pot amb aquesta quantitat de 
llavor. Si en sobra, la col·locarem en un o més 
pots addicionals. El primer pot serà la llavor que 
es guardarà al banc (a utilitzar per multiplicar o 
caracteritzar) i tindrà la tapa de color blanc. Els 
pots següents seran de llavor per l’intercanvi i han 
de tenir la tapa de color taronja. Donarem una 
numeració de sèrie als pots que permeti agrupar 
els d’una mateixa mostra (la llavor d’una 
determinada varietat de la collita d’un any 
determinat). El pot 1 de la sèrie serà el de la 
col·lecció base. Si, per exemple, la mostra ha 
quedat dividida en 3 pots, el de la col·lecció base 

serà el 1 de 3. Els pots 2 de 3 i 3 de 3 seran per 
intercanvi (i portaran la tapa taronja). 
 
Omplirem una etiqueta provisional per cada un 
dels pots de més que s’hagin utilitzat.  
 
Utilitzarem els pots de la mida més petita que 
siguin suficients per la llavor, més les bossetes 
dessecants, que han de contenir. 
 
 

Protocol de pesatge 

a. Abans de començar a pesar, la taula on es 
treballa i els estris utilitzats han d’estar 
nets de brosses i, sobretot, de restes de 
llavors. 

b. Mentre s’efectuen operacions de pesatge, 
els pots (buits o plens) es mantindran 
tancats per tal d’evitar que hi pugui entrar 
res o que es tombin i aboquin les llavor de 
dins. 

c. Si el pot ja ha estat pesat abans, i en 
coneixem la tara, la llavor es pesa amb pot 
i tot, sense tapa ni bossetes dessecants. 

d. S’apunta el nou pes a l’etiqueta, tatxant 
l’anterior. 

e. Si és el primer cop que es pesa la mostra, 
es tara la balança amb la safata de 
pesatge i s’aboca la llavor sobre la safata 
de la balança. S’apunta el pes obtingut a 
l’etiqueta. 

f. Es pesa també el pot buit sense tapa i 
s’apunta la tara a l’etiqueta. 

g. En fer un nou pesatge, cal netejar amb un 
drap, tot el que hagi tocat la llavor de la 
varietat de l’anterior pesada: embut, 
cullera, espàtula, safata de la balança. 
També la taula ha de quedar neta de llavor 
i de brosses. 

h. Si pot ser, s’alternaran les varietat de les 
diferents espècies per evitar 
contaminacions entre varietats.  

 
 
Si en un pot de la col·lecció base només hi ha 
llavor en una quantitat menor que la meitat de la 
quantitat estipulada a la taula de l’Annex 1, 
escriurem a l’etiqueta provisional LLAVOR 
ESCASSA.  
 
Renovarem, si cal, el material dessecant dels pots 
dividits i pesats i col·locarem la bosseta sobre de 
la llavor (no sota) per facilitar els canvis 
posteriors. 
 

Les bossetes de gel de sílice que s’han tret dels 
pots perquè cal assecar-les, s’espolsen ben 
espolsades per tal de fer marxar les llavors 
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adherides i es guarden al pot per bossetes 
humides que hi ha sobre el microones. 
 
 
2.7. Emmagatzemar al prestatge PER BDG  

 
Els pots pesats i amb material dessecant 
correcte es poden introduir a la base de dades o 
emmagatzemar al prestatge PER BDG. 

 
 

El prestatge PER BDG 

• Es troba a l’armari, vermell, fora de la 
cambra frigorífica.  

• Emmagatzema pots de llavors pesada 
però que encara no ha estat entrada a la 
BDG. 

• Un cop entrada a la BDG les dades dels 
pots, aquests es guarden segons calgui a 
la caixa PER GERMINAR o a les caixes 
de la col·lecció base de la cambra 
frigorífica. 

 
 
 
2.8. Registrar la mostra i els pots en el mòdul 

Inventari de la BDG i etiquetar 
 

Mentre els mòduls de prospecció i multiplicació de 
la BDG no estiguin acabats, no tindrem encara 
cap número de identificació per als pots nous. Si 
són varietats noves provinents de prospecció 
caldrà primer introduir-les al mòdul Varietats de la 
BDG. Aquest pas no caldrà si les llavors provenen 
de multiplicació. De cada pot, entrarem les 
següents dades al mòdul inventari. 

 
Procedència*  = (Multiplicació o Prospecció) 
Estat genètic 
Any recol·lecció * 
Observacions 
 

Com que no tenim identificador de procedència 
deixarem el camp 
 

Id de procedència 
 
buit i la BDG ens sol·licitarà noves dades: 
 

Família * 
Cultiu * 
Varietat * 
Localitat procedència*  
Prospector/Multiplicador 
Contacte prospector/multiplicador 
Informant 
Contacte informant 

 
Els camps amb asterisc són obligatoris.  

 
Quan els mòduls de multiplicació i prospecció ja 
estiguin enllestits, tota entrada de llavor nova 
tindrà un identificador (sigui atorgat des del mòdul 
de prospecció o des del de multiplicació) i no 
caldrà omplir les darreres dades, la BDG ens 
mostrarà les dades de Família-Cultiu-Varietat i 
comprovarem que coincideixen amb les dades de 
l’etiqueta del pot. 
 
Un cop completada la pantalla d’Entrada nova, 
se’ns obrirà la pantalla Pot on podrem introduir els 
pots que formen part de la mostra. En aquest 
punt, si l’etiqueta provisional del pot porta 
marques de LLAVOR ESCASSA, FLORIDA, 
VIABILITAT DUBTOSA, caldrà fer-ho constar al 
camp Estat físic. 
 
La BDG generà unes etiquetes per pot que 
enganxarem. Eliminarem les etiquetes 
provisionals.  
 

 

2.9. Emmagatzemar a les caixes de la 
COL·LECCIÓ BASE o la caixa PER 
GERMINAR de la cambra frigorífica 

 

Els pots amb tapa blanca (col·lecció base) i amb 
el número de sèrie 1 es guarden dins de caixes 
agrupats per cultius . Cada caixa porta un rètol 
amb la llista de varietats que conté.  
 
 

 

 

Foto 6. Caixes de la col·lecció base 
 
Caixa de la cambra frigorífica corresponent a un cultiu 
determinat amb el seu rètol. 

 
En aquestes caixes s’hi dipositen els pots que 
constitueix la reserva activa del banc (la llavor 
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que ha de servir per multiplicar i caracteritzar les 
varietats).  
 
Els pots amb tapa taronja s’emmagatzemaran a la 
caixa per germinar. 
 
 
 
 
 
 

La caixa PER GERMINAR 

• Es troba dins de la cambra frigorífica.  
• Emmagatzema els pots de llavors que es 

poden repartir en intercanvi (tapa taronja) 
pendents de passar per les proves de 
germinació. 

 
 

 
 
 
3 Proves de germinació 
 
Cada any es faran proves de germinació de tots 
els pots amb llavor per distribuir (tapa taronja) que 
es troben a la caixa PER GERMINAR. 
 
3.1. Primera prova de germinació 
 
De cada pot s’agafaran 20 llavors que es posaran 
en capsula petri sobre d’un cotó saturat d’aigua, 
en el cas de llavors petites. En el cas de llavors 
grans, com les de les lleguminoses, aquestes es 
posaran en safates amb sorra. 
 
La capsula o la safata ha de portar una etiqueta 
enganxada al cul que indiqui el número de pot, el 
nom de la varietat i el seu codi de varietat 
Esporus. 
 
La capsula o la safata s’introduirà a la 
germinadora on es mantindrà a la temperatura 
òptima de germinació indicada a la taula de 
l’Annex 1, durant els dies que s’indiquen a la 
mateixa taula. 
 
Un cop passats els dies es comptarà el 
percentatge de germinació que ha de ser més alt 
que l’indicat a la taula de l’Annex 1.  
 
 
3.2. Etiquetar segons els resultats de 

germinació i emmagatzemar el pot a les 
caixes PER ENSOBRAR 

 
Si el percentatge de germinació és igual o 
superior a l’indicat a la taula de l’Annex 1, 
s’enganxarà un gomet rodó de 3 cm de diàmetre i 
de color blanc (vegeu dibuix) on s’indicarà la data 
del test de germinació, el número de llavors de la 
prova i el percentatge de germinació.  
 

 
 
 
El pot es guardarà a les caixes PER ENSOBRAR. 
 
 

Les caixes PER ENSOBRAR 

• Es troben dins de la cambra frigorífica.  
• Emmagatzema pots de llavors que es 

poden repartir en intercanvi i que ja han 
passat les proves de germinació. 

 
3.3. Segona prova de germinació 
 
Si el percentatge de germinació es menor que 
l’indicat a la taula es farà una altra prova amb 100 
llavors. Si el percentatge continua sent menor, 
Esporus no distribuirà aquesta llavor. A l’etiqueta 
del pot es marcarà l’opció Descartada del camp 
Sortida. El pot es donarà de baixa seguint el que 
s’indica en el punt 6.5 d’aquest protocol i es 
col·locarà a la caixa “Agafa’m” de la cuina de can 
Poc Oli, per si a algú li fa paper. 
 
Si, en canvi, aquest cop el percentatge es prou 
gran s’etiquetarà el pot i es guardarà tal com 
s’indica en el punt 3.2
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4 Recuperació de varietats perdudes 
 
Quan per alguna raó no desitjada, la llavor d’una 
varietat es perd, al banc tampoc en queda cap 
mostra d’anys anteriors i es considera important 
seguir tenint la varietat, caldrà cercar una nova 
mostra.  

 
4.1. La mostra obtinguda del mateix donant 

es considera de la mateixa varietat 
diferenciada i mantindrà el codis de la 
mostra perduda 

 
A la BDG hi ha informació sobre el donant 
(informant) de la llavor. Ens posarem en contacte 
amb ell per mirar d’aconseguir nova llavor. La 
llavor obtinguda es tractarà com si fos llavor 
procedent de multiplicació i se seguirà els passos 
del segon apartat d’aquest protocol. 

Si l’informant no ens pot proporcionar llavor li 
preguntarem si sap algú més que en pogués tenir.  
 
 
4.2. La mostra que s’obté d’un nou donant es 

considera una nova varietat diferenciada 
 

La llavor obtinguda d’un nou donant es considera 
nova varietat diferenciada encara que se’ns digui 
que és la mateixa varietat. Es segueixen els 
passos 11.1 a 11.7 del Protocol de Prospecció. 
 
A les observacions de la Fitxa de prospecció hi 
farem constar que la varietat “substitueix” la 
varietat perduda.  

 
 
 
5 Recuperació de varietats en mal estat o amb llavor escassa 
 
Per tal de fer possible la recuperació d’aquestes 
varietats cal: 
 
5.1. Marcar les mostres o els pots que 

contenen llavor en mal estat com a tals a 
la BDG 

 
Si durant la manipulació dels pots en descobrim 
algun que conté llavor en mal estat, seguirem els 
passos de control assenyalats en el punt 2.2 
d’aquest protocol. Si malgrat tot el que ens queda 
és llavor florida caldrà escollir “Florida” com a valor 
del camp Estat físic de la taula Pots de la BDG. 
 

 
5.2. Marcar els pots amb llavor escassa 
 
Tal com s’indica en els punts 2.6 i 2.8 d’aquest 
protocol, quan en modificar el pes d’un pot aquest 
passa estar per sota de la meitat de la quantitat 
d’emmagatzematge recomanada, escriurem sobre 
l’etiqueta del pot LLAVOR ESCASSA. A 
l’actualitzar la base de dades, a banda d’entrar el 
pes nou,  donarem el valor “Escassa” al  camp 
Estat físic de la taula Pots de la BDG. 

 
 
5.3. Llistar varietats amb problemes 
 
A l’hora de confeccionar el calendari anual de 
multiplicació llistarem els pots de llavors marcats a 
la BDG amb estats físics: Florida, Escassa o 
Viabilitat dubtosa per tal que considerem la 
necessitat de multiplicar les varietats.  
 
5.4. Fer prova de germinació 
 
Els pots de llavors marcats a la BDG amb estats 
físics: Florida, Escassa o Viabilitat dubtosa s’han 
de sotmetre a una prova de germinació. La prova 
es programarà dins del calendari de multiplicació 
de manera que si germina llavor suficient es pugui 
plantar i multiplicar. Els processos a seguir es 
recullen en el Protocol de Multiplicació. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Manual i protocols de gestió d’Esporus. Conservació Versió 2014 

12 

 
6 Sortida de llavor del banc 
 
Les sortides de llavors del banc poden ser per: 
 
• Multiplicació de la varietat dins del programa 

general de regeneració de la col·lecció del 
banc 

• Multiplicació de la varietat per altres motius: 
estudi, caracterització ... 

• Intercanvi de mostres  
• Descartat (llavor caducada o en mal estat) 

 
 
6.1. Sortida per descartat 

 
Vegeu el punt 6.5. 
 
 
6.2. Sortida per multiplicació 
 
Vegeu el punt 6.4. 
 
 
6.3. Sortida per ensobrat o intercanvi 
 
6.3.1 Obtenir la llavor de pots ubicats a la 

caixa PER ENSOBRAR dins de la 
cambra frigorífica 

 

Es pot consultar a la BDG quins pots hi ha 
disponibles per ensobrar, de manera que no cal 
entrar a la cambra frigorífica només per saber que 
hi ha. 
 
6.3.2 Escollir el pot amb el número més alt 

de la sèrie 
 
Es pot consultar quin és a la BDG. Per exemple, si 
només hi ha dos pots de la mostra, a la caixa PER 
ENSOBRAR només ni haurà el pot ‘2 de 2’. Si n’hi 
ha, per exemple, quatre, escollirem el marcat ‘4 de 
4’ 
 
6.3.3 Escriure a la etiqueta del pot el motiu 

pel qual se n’extreu llavor  
 
Pot ser per ensobrat, multiplicació, intercanvi i 
descartat (llavor caducada o amb problemes). 
Encerclarem la opció correcta. 
 
6.3.4 Ensobrar la llavor 

 
Es farà en sobrets kraft de color taronja de 8x12 
cm. 
 
A cada sobre s’hi col·locarà la quantitat de llavor 
indicada a la taula de l’Annex 1. 
 

S’enganxarà als sobrets unes etiquetes com les de 
l’Annex 6, que seran en general de color blanc. 
Per a les varietats entrades al Catàleg de Varietats 
Locals d’Interès Agrari de Catalunya les etiquetes 
seran de color groc. 
 
 

 

 

Foto 7. Sobrets d’intercanvi de llavor. Es pot veure el detall de 
les etiquetes a l’annex 5. 

 
 
6.4. Un cop extreta la llavor necessària, 

col·locar el pot amb la llavor restant al 
prestatge PER PESAR 

 
Si no queda llavor (el pot es buit) es salta al 
següent punt. Si n’hi ha, es pesa la llavor seguint 
el protocol de pesatge del punt 2.5. Es renova, si 
cal, el material dessecant. 
 
 
6.5. Rectificar les dades del pot al mòdul 

Inventari de la BDG 
 
A la pantalla de Sortides  del mòdul Inventari de la 
BDG, s’entra el pes actual del pot. Si el pot és buit 
s’actualitza el seu pes a 0 (zero). Si el pot conté 
llavor descartada , s’actualitza el seu pes a 0 
(zero). 
 
En cada cas s’apunta a la BDG quin ús s’ha donat 
a la llavor extreta.  
 
Si encara hi queda llavor, es genera una nova 
etiqueta que s’enganxa al pot i el pot es torna a la 
cambra frigorífica. 
 
En el cas de llavor descartada, es traspassarà la 
llavor a un pot qualsevol (no cal que sigui 
estàndard) que es dipositarà a la taula “Agafa’m” 
de can Poc Oli per si algú en vol agafar 
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Els pots buits es dipositaran a la caixa PER 
RENTAR.  
 

Caixa   PER RENTAR 

• Es troben fora de la cambra frigorífica.  
• Emmagatzema pots que han quedat buits i 

que cal rentar. 
• Els pots nets i secs es guarden a l’armari 

vermell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 Tasques periòdiques i anuals 
 
7.1. Neteja dels pots de vidre 

 
Cal rentar els pots de vidre de la caixa PER 
RENTAR de manera que en desaparegui la/les 
etiquetes que porten enganxades. Per fer-ho fàcil 
es posaran a estovar en aigua. Un cop arrancada 
l’etiqueta es rentaran amb aigua i sabó i es 
deixaran assecar destapats, primer cap per avall i 
després una estona cap per amunt, per assegurar 
que a dins no hi queda humitat. Si cal, es 
netejaran, també les tapes. 
 
Un cop nets es guardaran a l’armari vermell del 
magatzem. 
 
 
7.2. Reunificar els pots de la cambra 

frigorífica 
 
Es fa un cop l’any, preferentment al hivern, 
després d’incorporar les noves llavors procedents 
de multiplicació al banc. 
 
A Esporus es procura que totes les mostres 
(diferents anys) d’una determinada varietat 
estiguin dins d’un mateix pot. Això és perquè 
d’aquesta manera els prestatges queden més 
endreçats i és més fàcil de trobar el que es busca.  
 
Que diferents mostres estiguin dins d’un mateix 
pot físic no vol dir que tinguin el mateix número de 
pot. Dins d’un pot gran podem tenir altres ‘pots’, 
siguin pots de vidre o bosses de roba plenes de 
llavor. 
 
Utilitzem unes bosses de roba de cotó (per a les 
llavors molt petites com les d’enciam o algunes 
bràssiques) o de tul, fetes a la mida per tal que un 
cop plenes passin sense problemes per la boca 
del pot més petit. Les bosses tenen una butxaca 
on es guarda l’etiqueta del ‘pot’. 
 

En el procés de multiplicació anual es generen 
nous pots que van a parar a les caixes de la 
col·lecció base de manera que la varietat deixa 
d’estar unificada. Un cop l’any es buidaran les 
caixes i s’agruparan els pots per varietat 
diferenciada. S’intentarà unificar els pots 
col·locant en bossetes les mostres més petites.  
 
S’aprofitarà per revisar les bossetes de gel de 
sílice. 
 

 

 

Foto 5. Bossetes per llavor 
 
Bossetes de roba per emmagatzemar diferents mostres 
d’una mateixa varietat dins del mateix pot. La seva mida és 
de 9x16 cm. 

 
 
Es guardarà llavor com a màxim de les collites de 
tres anys diferents, a no ser que la llavor més 
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nova sigui escassa. En aquest cas se’n guardarà 
de quatre anys. 
 
Es trauran els pots amb llavor més vella i a la 
seva etiqueta es marcarà l’opció Descartada del 
camp Sortida. El pot es donarà de baixa seguint 
el que s’indica en el punt 6.5 d’aquest protocol i 
es col·locarà a la caixa “Agafa’m” de la cuina de 
can Poc Oli. 
 
 
7.3. Actualitzar els rètols de les caixes que 

contenen els pots 

 

Les caixes de la nevera porten un rètol on hi 
figura la llista de varietats que contenen. Les 
llistes ajuden a localitzar les varietats i a tornar-les 
al seu lloc. Es interessant mentenir aquests rètols 
actualitzats pel seu valor pedagògic.  
 
Sempre hi ha canvis per noves incorporacions o 
pèrdues de varietats i un cop l’any convé 
actualitzar els rètols. 
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Annex 1. Taula de conservació de llavors 
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Albergínia 15-28-35 8-20 65 13 6-10 1 1 1,79 393 

Alfàbrega 20-30 7-14 - 4 5 1 1 1,34 633 

Alquequengi 12-26-32 10-25 - 3 3 1 1 1,67 1000 

Amarant 18-25  -   1 1 3,79 1000 

Api 13-20-24 10-21 80 3 8     

Armolls/Blets   -   3 1 0,95 122 

Blat de moro 12-20-30 4-7 85 6.250 2-3 4 2 13,78 57 

Bleda 8-25 5-9 70 72 6-10 3 1 2,24 103 

Boixac 15-20 5-10 -   3 1 1,23 58 

Bròquil 5-25-30 4-7 70 9 5-10 1 1 1,62 400 

Cacauet 18-30-35 3-7 -   4 3 14,88 60 

Canonges 5-17-22  10-14        

Carbassa lagenaria 15-23-35 4-7 85 50 6-10 4 2 6,91 54 

Carbassa màxima 15-30-38 4-7 85 50 6-10 4 3 6,61 113 

Carbassa moschatta 15-23-35 4-7 85 50 6-10 4 1 8,83 76 

Carbassó  peppo 10-25-35 4-7 75 50 6-10 4 1 5,07 52 

Carxofa 23-26 10-14 - 125 5-7     

Ceba 8-28-35 4-14 70 75 2-4 2 1 3,52 300 

Cigró 21-30 10 80 1250 3 4 1 17,32 64 

Clavell de moro 15-20-30 10-14 -   2 1 0,14 72 

Cogombre 17-30-35 3-7 80 9 5-10 2 1 3,64 140 

Col 10-30-36 3-7 75 11 4-10 1 1 1,50 317 

Col de Brussel·les 9-30-36 3-7 75 10 4-5     

Coriandre 13-28-35  -   2 1 2,18 130 

Cresta de gall   -   1 1 1,93 1000 

Enciam 7-20-25 7-10 75 3 3-8 1 1 0,94 767 

Equinacea  20 -   2 1 1,16 240 

Erb   -   4 1 15,27 400 

Escarola 15-23-30 6-12 65 5 8 1 1 1,35 633 

Espàrrec 10-25-35 14-18 70 50 5     

Espinac 8-22-28 5-12 75 40 5-7 2 1 1,93 277 
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Fajol   -   4 1 12,16 487 

Fava 5-15-25 5-10 80 5000 6-10 4 6 14,72 54 

Favó   -   4 2 14,58 69 

Fenigrec   -   2 1 4,72 203 

Fesol (Vigna) 16-30  75   4 1 14,22 60 

Girasol 16 5 - 125 7 4 1 7,43 81 

Guixa   -   3 1 10,83 46 

Julivert 10-24 3-7 65 8 3-7 1 1 1,25 1000 

Llentia 8-18-30  -   4 1 14,66 333 

Meló 20-32-38 3-7 75 32 5-10 2 1 2,65 68 

Mongeta gran 15-30-35 3-7 75 1786 3-8 4 2 34,37 44 

Mongeta petita 15-30-35 3-7 75 1786 3-8 4 1 15,52 70 

Moreus 5-15-25  80   4 2 15,50 113 

Nap 21-30 3-7 80 11 5     

Pastanaga 5-25-38 10-21 65 44 3-10     

Pebrot 20-30-35 6-20 65 18 3-8 1 1 1,63 275 

Pedrerol   -   4 1 4,82 61 

Pèsol 7-26-32 5-8 80 832 3 4 2 14,07 151 

Porro 10-28-37 6-14 65 8 3-6     

Rave 10-28-36 4-7 70 34 5-10     

Remolatxa 8-30-38 5-9 70 50 4-6     

Ruqueta 5-15-30 7-10 - 5 4-9 1 1 2,05 1000 

Salsafí    - 28 4 4 2 1,59 204 

Síndria 13-25-35 4-14 75 63 6 4 1 12,54 63 

Tabac 15-28-38 3-45 -   1 1 1,40 1000 

Tomàquet 15-29-33 5-12 75 9 4-10 1 1 0,71 205 

Trepadella   -   4 2 7,15 308 

Xicòria   - 6 8     

Xirivia 10-24 21-28 - 15 1     

 
Esporus. Centre de conservació de la biodiversitat cultivada 
Última actualització: febrer del 2014 – Arxiu: MiP-Esporus_Conservacio2_Taula.doc 
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Annex 2. Quantitats de llavor i anys de viabilitat 
 
A l’hora de calcular les quantitats mínimes de 
llavor a emmagatzemar hem partit de dos 
supòsits. En tots dos suposem que en acabar el 
procés de selecció, dut a terme durant la 
multiplicació, necessitem un mínim de 20 plantes 
porta-grana. En el primer supòsit, volem 
seleccionar a partir d’un mínim de 60 plantes 
(3x20). Per obtenir-les suposem necessitar 3 
vegades aquest número de llavor, per superar les 

pèrdues durant la sembra (llavors que no arriben 
a germinar o que després caldrà aclarir). 
Suposem, també que ens pot interessar repetir la 
multiplicació tres vegades (perquè les primeres 
fallen o perquè volem obtenir més llavor). Això 
dóna un total de 20x3x3x3= 540 llavors. El segon 
supòsit preveu que en cada un d’aquests passos 
ens cal 5 vegades la llavor necessària. 
 

 

 
Plantes 

seleccionades 
Plantes /lot Llavors/plançó Repeticions 

Núm. Llavors 
necessàries 

Primer 
supòsit  3 3 3 540 

Segon 
supòsit  

20 

5 5 5 2.500 

 
 
 
En el cas de les curcubitàcies aquests números 
semblen exagerats. Dins d’aquesta família, 
difícilment es seleccionen més de 10 plantes en 
multiplicació. Això ens donaria un número de 
llavors de 54 i 250. En canvi pel blat de moro, la 
ceba i la pastanaga es recomanen 200 parentals 
que, amb els mateixos supòsits, dóna un número 
de llavors de 5.400 i 25.000.  

 
En la següent taula calculem el número de grams 
de llavors a guardar, a partir d’aquests dos 
supòsits i de dos càlculs de número de llavor per 
1 gr. Les columnes que ens donen el mínim i el 
màxim totals estan ombrejades. 
 

 
 

Núm. Llavors / 
1 gr 

gr. llavor a emmagatzemar 

Supòsit mínim 
Llavor necessària 

Supòsit màxim 
Llavor necessària 

Cultiu 

Mín. Màx. 

Màx. Mín. Màx. Mín. 

Anys 
viabilitat 

Albergínia 200 250 2,7 2,2 12,5 10,0 6-10 

Alfàbrega 600 790 0,7 0,7 3,2 3,2 5 

Alquenquegi 1185 1185 0,5 0,5 2,1 2,1 3 

Api 1164 3527 0,5 0,2 2,1 0,7 8 

Blat de moro 4 10 1350 540 6250 2500 2-3 

Bleda 35 63 15,4 8,6 71,4 39,7 6-10 

Bròquil 283 362 1,9 1,5 8,8 6,9 5-10 

Carbassa 5 20 10,8 2,7 50 12,5 6-10 
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Núm. Llavors / 
1 gr 

gr. llavor a emmagatzemar 

Supòsit mínim 
Llavor necessària 

Supòsit màxim 
Llavor necessària 

Cultiu 

Mín. Màx. 

Màx. Mín. Màx. Mín. 

Anys 
viabilitat 

Carbassó 5 20 10,8 2,7 50 12,5 6 

Carxofa 20 30 27,0 18 125,0 83,3 5-7 

Ceba 247 459 22 12 101 54 2-7 

Cigró 2 3 270 180 1250 833,3 3 

Cogombre 30 35 1,8 1,5 8,3 71,4 5-10 

Col 212 300 2,5 1,8 11,8 8,3 4-10 

Col Brussel·les 250 300 2,2 1,8 10,0 8,3 4-5 

Enciam 1000 1600 0,5 0,3 2,5 1,6 3-8 

Escarola 510 700 1,1 0,8 4,9 3,6 8 

Espàrec 50 50 11 11 50 50 5 

Espinacs 64 106 9 6 40 24 5-7 

Fava 0,5 1 1080 540 5000 2500 6-10 

Girasol 20 40 27 13,5 125 62,5 7 

Julivert 345 550 1,6 1 7,2 4,5 3-7 

Meló 8 9 6,7 6 31,2 27,7 5-10 

Mongeta 1 9 385,7 60 1785,7 277,8 3-8 

Nap 230 300 2,3 1,8 10,9 8,3 5 

Pastanaga 564 1164 10 05 44 21 3-10 

Pebrot 138 285 3,9 1,9 18,1 8,8 3-8 

Pèsol 3 6 180 90 833,3 416,7 3 

Porro 350 400 1,5 1,4 7,1 6,3 3-6 

Rave 74 150 7,3 3,6 33,8 16,7 5-10 

Remolatxa 50 60 10,8 9 50 41,7 4-6 

Ruqueta 500 545 1,1 1,0 5 4,6 4-9 

Salsafí 90 100 6,0 5,4 27,8 25 4 

Síndria 4 7 13,5 7,7 62,5 35,7 6 



Manual i protocols de gestió d’Esporus. Conservació Versió 2014 

19 

Núm. Llavors / 
1 gr 

gr. llavor a emmagatzemar 

Supòsit mínim 
Llavor necessària 

Supòsit màxim 
Llavor necessària 

Cultiu 

Mín. Màx. 

Màx. Mín. Màx. Mín. 

Anys 
viabilitat 

Tomàquet 300 400 1,8 1,4 8,3 6,3 4-10 

Xicòria 423 635 1,3 0,9 5,9 3,9 8 

Xirivia 172 242 3,1 2,2 14,5 10,3 1 

Font:  Ashworth (2002), Kokopelli (2005), Singn (1999), Rosselló (2010) 

 
 
En la bibliografia consultada, la quantitat de llavor 
a emmagatzemar recomanada és d’un mínim de 
1000 llavors viables. La quantitat preferible és de 
1500 a 2000 llavors viables. Com més 
heterogènia és la varietat més llavor cal  guardar-
ne. (FAO/IPGRI, 1994). Per altra banda, en els 
protocols de Prospecció d’Esporus es recomana 
recollir uns mínims d’entre 100 i 500 llavors 
(segons el cultiu). Però una cosa és la quantitat 
de llavor recollida en prospecció i l’altre la que es 
considera com a objectiu a assolir en la reserva 
del banc.  
 
A Esporus no fem proves sistemàtiques de 
germinació i, per tant, se’ns fa difícil d’assegurar 
el percentatge de viabilitat de les nostres mostres. 

Ens sembla prudent considerar com a referència 
el número de llavors del supòsit de màxims. Són, 
doncs, 2500 llavors les que caldria guardar (250 
per les Curcubitàcies i 25.000 per el blat de moro, 
ceba i pastanaga). Per altra banda, entre la 
quantitat màxima o mínima de llavors per gram 
que ens dóna la taula anterior escollirem el valor 
mínim que ens donarà un número de grams de 
llavor a guardar més alt. La taula següent recull 
els valors màxims-màxims (cinquena columna 
amb dades numèriques de la taula anterior) 
arrodonint a l’alça. Són els valors que utilitzarà la 
base de dades Germen a l’hora de fer els seus 
càlculs. 
 

 
 

Reserva mínima de llavor en grams per cultiu 
 

Cultiu Mín. de gr. a 
emmagatzemar 

Cultiu Mín. de gr. a 
emmagatzemar 

Albergínia 13 Fava 5000 

Alfàbrega 4 Girasol 125 

Alquenquegi 3 Julivert 8 

Api 3 Meló 32 

Blat de moro 6.250 Mongeta 1786 

Bleda 72 Nap 11 

Bròquil 9 Pastanaga 44 

Carbassa 50 Pebrot 18 

Carbassó 50 Pèsol 832 

Carxofa 125 Porro 8 

Ceba 101 Rave 34 

Cigró 1.250 Remolatxa 50 

Cogombre 9 Ruqueta 5 

Col 11 Salsafí 28 
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Reserva mínima de llavor en grams per cultiu 
 

Cultiu Mín. de gr. a 
emmagatzemar 

Cultiu Mín. de gr. a 
emmagatzemar 

Col de Brussel·les 10 Síndria 63 

Enciam 3 Tomàquet 9 

Escarola 5 Xicòria 6 

Espàrrec 50 Xirivia 15 

Espinac 40   
Font:  Elaboració pròpia 
 
 
Aquestes dades també es recullen a la taula de conservació de l’Annex 1. 
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Annex 3. Els materials 
 

1. Material dessecant 
 
És el material que es col·loca dins dels pots per 
tal d’absorbir la humitat. Les opcions són: 
 
 
Gel de sílice 
 
És diòxid de silici en forma granular. Té una gran 
capacitat d’absorció de la humitat. Un cop s’ha 
saturat es pot recuperar escalfant-lo. Pot portar 
marcadors de color que permeten conèixer quan 
està humit i cal canviar-lo. El primer marcador 
utilitzat va ser el clorur de cobalt que feia que el 
gel fos blau mentre estava sec i canvies a rosa un 
cop saturat d’humitat. Però el clorur de cobalt és 
cancerigen i últimament s’ha optat per altres 
marcadors que poden fer-lo canviar de taronja a 
verd-negre o de morat a taronja clar. 
 
 El gel de sílice no només absorbeix la humitat 
ambient del recipient sinó que també pot absorbir 
la humitat de la pròpia llavor. Té el benefici 
addicional de poder absorbir etilè i altres gasos 
potencialment nocius produïts por les pròpies 
llavors com a catabòlits durant el procés 
d’envelliment. (ENSCONET, 2007) 

 

El gel es pot posar al pot de diverses maneres: 
 
• A granel dins del pot, separant les llavors en 

bossetes de roba o paper 
• En bossetes de tela amb les llavors a granel 

dins del pot. 
 
 

Les bossetes dessecants d’Esporus 
 

A Esporus utilitzem unes bossetes de roba (punt 
de cotó) de confecció pròpia que contenen uns 35 
grams de gel de sílice. En les dues mides de pots 
petits hi col·loquem una bosseta de gel. En els 
pots grans, 3 o 4. Encara que aquesta quantitat 
està molt lluny de la proporció 1:1 (referida al pes) 
recomanada, considerem que és suficient perquè 
les llavors ja són seques quan s’introdueixen als 
pots. Es tracta només d’absorbir la humitat 
addicional que el pot ha pogut adquirir durant la 
seva manipulació. 
 
 
Regeneració del gel de sílice 
 
La recomanació de IPGRI (Hong T.D & Ellis R.H., 
1996) per tal de deshidratar el gel de sílice saturat 
és de mantenir-lo dins del forn a una temperatura 
de 130º durant 3-4 hores. Però a Esporus fem 

servir un microones, que es fa funcionar a 
potència màxima en 3 o 4 trams de 2 minuts per 
tal que l’escalfor del gel no cremi la tela. 
Distribuïm les bossetes a deshidratar de manera 
que no es toquin sobre la safata i les girem de 
banda un cop.  
 
Podem deshidratar-lo també en una estufa de 
laboratori. 
 
Un cop el gel sec, cal guardar-lo en pots 
hermètics abans no es refredi, per tal que no es 
torni a rehidratar. 

 
Altres opcions 

 
Es pot utilitzar com a dessecant un tros de guix  
(d’escriure a la pissarra). Té l’avantatge afegida 
que porta sofre i calci que, gràcies a les seves 
propietats antisèptiques, afavoreixen la 
conservació. El desavantatge és que no hi ha una 
manera fàcil de saber si està sec o humit . El que 
se sol fer és canviar-lo de tant en tant. Es torna a 
deshidratar sotmetent-lo a alta temperatura 
(160ºC) en un forn durant 24 hores Roselló, J i 
Soriano, J.J., 2010). 

 
 

 

2. Recipients d’emmagatzematge 
 

Tot i que a la natura les llavors estan preparades 
per aguantar almenys un any d’intempèrie, ens 
interessa allargar aquest període. Una bona 
manera de guardar la llavor pot ser, com s’ha fet 
a pagès durant molts segles, emmagatzemant-la 
en bosses de paper o de roba en un espai amb 
pocs contrastos tèrmics, fosc, fresc i sec. Aquest 
tipus d’envàs permet que la llavor respiri 
lliurement, però, si les condicions ambientals 
varien fàcilment, el més probable és que la 
mostra absorbeixi humitat.  
 
 
El material d’emmagatzematge 
 
En principi, el plàstic i el vidre són dos materials 
que no deixen transpirar la llavor, de manera que 
només es poden utilitzar per emmagatzemar 
llavor seca.  
 
El plàstic no assegura una protecció total enfront 
de rosegadors. A més, hi ha plàstics que no 
protegeixen contra la humitat. 
 
La unificació de mides i formes facilita l’ordre de 
l’emmagatzematge. Amb la pràctica, la utilització 
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dels mateixos pots permet veure la quantitat de 
llavor disponible només amb un cop d’ull. 
 

Podem utilitzar envasos metàl·lics si n’assegurem 
el tancament estanc que evita que la humitat els 

acabi rovellant. És en llaunes metàl·liques 
segellades hermèticament que es guarden les 
llavors als CRF. 
 

 

 

  

 



Manual i protocols de gestió d’Esporus. Conservació Versió 2014 

23 

Annex 4. Condicions de conservació de la llavor 

 
Unes bones condicions de conservació de la llavor 
allarguen els anys de viabilitat i n’asseguren la 
sanitat. Els factors que influeixen en aquestes 
condicions són: 
 
 
1. Temperatura 
 
Com més baixa és la temperatura més reduït és el 
metabolisme de la llavor i, per tant, més llarga la 
seva vida. Es calcula que si la temperatura 
disminueix de 20ºC a 10ºC la longevitat es 
multiplica per 3. Si la reduïm de 10ºC a 0ºC tornem 
a multiplicar la longevitat per 2,4. Aquest factor de 
reducció va fent-se més petit a mesura que la 
temperatura és més baixa. 
 
A les col·leccions base dels bancs de germo- 
plasma es recomana, per emmagatzematges de 
llarga durada, una temperatura de -18 a -20ºC.  
 
Els fongs i els insectes són més actius a 
temperatures més altes. Una temperatura reduïda 
ajuda a prevenir-ne la invasió. 
 
 

 
2. Humitat de la llavor 

 
La manera com la temperatura influeix en la 
longevitat d’una llavor depèn, per una banda, del 
seu contingut d’humitat i, per l’altra de l’espècie a 
la qual pertany. 
 
Reduint el contingut d’humitat d’una llavor li 
allarguem la vida. Ara bé, aquest benefici varia 
segons l’espècie. La variació entre espècies depèn 
de la composició de les llavors.  
 
Tampoc convé reduir excessivament el contingut 
d’humitat per evitar problemes de latència. En 
llegums, per exemple, s’han de mantenir per sobre 
del 5% i en llavors petites (enciam, tomàquet, 
pebrot...) per sobre del 3%. 
 
Hi ha plantes, com el castanyer i el roure, que 
tenen llavors recalcitrants (també anomenades no 
ortodoxes). Aquestes llavors es fan malbé si 
s’assequen. 
  
A efectes de conservació, com més baixa és la 
temperatura, més alt pot ser el contingut d’humitat 
de llavor. La taula següent ens mostra, a tall 
d’exemple, el contingut d’humitat recomanat per 
llavors de ceba i ordi, segons sigui la temperatura 
d’emmagatzematge. 

Humitat suggerida segons 
temperatura d’emmagatzematge  

Temperatura  
(ºC) 

Contingut d’humitat 
% 

 Ceba Ordi 

25 3 7 

20 3,5 7,5 

15 5 8 

10 6 9 

5 7 10 

0 8 11 

Font:  Rao 2007 
 
 
Com calculem el contingut d’humitat d’una llavor? 
El mètode directe treballa amb la llavor triturada de 
manera que aquesta ja no es pot aprofitar. Primer 
hem de moldre i pesar una porció de la mostra. 
Després mantenir-la durant un número determinat 
d’hores dins d’un forn a una determinada 
temperatura (hi ha uns estàndards de temps i 
temperatura). Es torna a pesar un cop seca. El 
contingut d’humitat de la llavor (%) s’obté dividint 
la diferència de pes entre la mostra inicial i la 
deshidratada, dividit pel pes de la mostra inicial i 
multiplicat per cent.  
 
Veurem un mètode indirecte en el següent punt 3. 
 
Un petit canvi en el contingut d’humitat de la llavor 
afecta en gran manera la seva longevitat. La regla 
de Harrington ens diu que aquesta longevitat es 
duplica per cada 1% de reducció en la humitat, 
sempre i quan treballem per sota del 14%. 
 
Pot ser important conèixer el contingut d’humitat 
per tal de fer prediccions sobre la longevitat de 
cada mostra. Sobretot si emmagatzemem a llarg 
termini. Per bancs com el d’Esporus, on 
l’emmagatzematge és a curt termini, no és tan 
necessari tenir una mesura acurada. 
 

 
3. Humitat ambient 

 
És la quantitat de vapor que conté l’aire. Se sol 
expressar en forma de percentatge com a humitat 
relativa . La humitat relativa és la relació 
percentual existent entre la quantitat de vapor real 
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que conté l’aire i la que hauria de contenir per 
saturar-se (a idèntica temperatura). Així una 
humitat relativa d’un 60% ens diu que a l’aire hi ha 
una quantitat de vapor equivalent a un 60% de la 
quantitat total de vapor que l’aire es capaç de 
contenir a la temperatura donada. 
De la definició es desprèn que la humitat relativa 
depèn de la temperatura. Com més elevada és la 
temperatura més vapor pot contenir l’aire.  
 
Si la llavor està emmagatzemada fora d’un 
recipient hermètic, el seu contingut d’humitat 
variarà segons sigui la humitat ambient. El punt 
d’equilibri entre la humitat relativa i el contingut 
d’humitat de la llavor (el punt on la llavor ja no 
s’humiteja més) és una constant que depèn de 
cada espècie i de la temperatura. Està relacionat 
amb la composició de la llavor. Per exemple, les 
llavors amb més contingut proteínic atreuen més la 
humitat que les més riques en midó o lípids. 
També depèn de la mida de la llavor i del gruix de 
seva pell (episperma). En la taula següent podem 
observar com varia el contingut d’humitat de les 
llavors de blat i col segons varia la humitat relativa 
de l’aire.  
 
 

Contingut d’humitat en equilibri amb 
l’aire (a 25ºC)  

Humitat 
relativa 

% 

Contingut d’humitat 
% 

 Col Blat 

15 3,5 6,5 

30 4,5 8,5 

45 6 10 

60 7 11,5 

75 9 14,5 

Font: McDonals (1997) 
 
 
El mètode indirecte per determinar el percentatge 
d’humitat d’una mostra consisteix en deixar que el 
contingut d’humitat d’aquesta s’equilibri amb la 
humitat ambient (això pot significar tenir la llavor 
destapada diversos dies). Utilitzant taules de 
humitat d’equilibri com l’anterior, i sabent la 
temperatura i la humitat relativa, podem 
determinar quin és el contingut d’humitat de la 
mostra. Hi ha taules calculades per a la majoria de 
cultius. 
 
Aquestes taules ens poden servir per fer una 
predicció del contingut d’humitat de les nostres 
llavors un com finalitzat el procés d’assecatge 
post-collita i abans d’envasar les llavors en un 
recipient hermètic.  Es tracta de mesurar, durant 

uns dies, la humitat relativa de l’aire i les 
temperatures mitjanes del lloc on les llavors han 
estat guardades (destapades). Les taules ens 
diran el contingut d’humitat de les llavors. 
 
 
4. Bones condicions d’emmagatzematge 
 
 
Pel que fa a l’ambient 
 
Hi ha una regla general que ens diu si les 
condicions ambientals són bones per la 
conservació. El resultat de sumar la humitat 
relativa i la temperatura (en ºC) multiplicada per 
1,8 ha de ser més petit o igual que de 68. 
 

HR + 1,8 x T ≤ 68 
  
Per exemple, si la temperatura és de 20 ºC, la 
humitat relativa de l’atmosfera on es conserva la 
llavor (dins del pot) no pot excedir el 32%. A 
temperatura de cambra frigorífica (5ºC) la humitat 
s’ha de mantenir per sota dels 59%.  
 
 
Pel que fa al contingut d’humitat de la llavor 
 
Segons les nostres condicions d’emmagatze- 
matge, i consultant les taules de contingut 
d’humitat, podem deduir quina és el % recomanat 
per cada espècie. 
 
En general, un contingut d’humitat que rondi el 8% 
és suficient per emmagatzemar la majoria de 
llavors a una temperatura que no excedeixi els 
20ºC (amb excepcions com la de l’enciam, per 
exemple, que és d’un 7%). Una manera de saber 
si les llavors han arribat a aquest contingut 
d’humitat consisteix en doblegar-les. Si es 
trenquen  és que la humitat és inferior o igual al 
8%. Si es dobleguen és que és superior.  

 
 

5. Fluctuacions de temperatura i humitat 
 

Les fluctuacions de temperatura i humitat 
redueixen la viabilitat de les llavors. S’ha de 
prendre mesures per evitar els canvis (sobretot els 
sobtats): 
 
• No emmagatzemarem els pots a la nevera fins 

que ja no calgui manipular-ne el contingut 
gaire més. 

 
• Reservarem per l’hivern les operacions que 

suposin molta manipulació de pots. 
 
• No obrirem els pots trets de la cambra 

frigorífica fins que la seva temperatura s’hagi 
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equilibrat amb l’exterior (per evitar 
condensació d’humitat dins). 

 
 
6. Llum i oxigen 
 
Són paràmetres que estimulen la germinació i, per 
tant, com més baixos siguin més llarga serà la 
conservació.  

Es recomana guardar les llavors a les fosques.  
 
Per altra banda, com més baix sigui el contingut 
d’oxigen del recipient que conté la llavor, més baix 
serà el seu metabolisme i per tant més llarga serà 
la conservació. Una manera de reduir la quantitat 
d’oxigen del recipient és practicar-hi el buit. 
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Annex 5. Etiquetes sobrets de llavor 
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Annex 6. Etiquetes pots de llavor 

 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  
 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  

 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  
 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  

 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  
 

 

Cultiu:                                                 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  

 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  
 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  

 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  
 

 

Cultiu:                                               

Subcultiu:  

Varietat:  

Lloc i any collita: 

Núm. pot:                   Posició a mostra: 

Data i pes: 

Sortida: Ensob /Multipli  /Descart  /Intercanvi  

 


