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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. 
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Introducció 
 

 
"Això és una extinció silenciosa, en el  

sentit que ningú està publicant una llista  
vermella d'espècies agrícoles en perill   

però el futur de  
l'agricultura està amenaçant " Emilio Frison,  

Director  General de Biodiversity International.  
 
Es calcula que, entre les 300.000 o 500.000 
espècies de plantes superiors, unes 30.000 són 
comestibles i al voltant de 7.000 han estat 
cultivades o recollides per l'home en algun 
moment de la seva història. Però, en l'actualitat, 
només 30 cultius "alimenten el món". Aquests són 
els cultius que proporcionen el 95% de les 
calories o les proteïnes necessària. Donada la 
rellevància d'aquest petit nombre de cultius per a 
la seguretat alimentària global, és particularment 
important que la diversitat dins d'aquests cultius 
més grans sigui gestionada sàviament (CGRFA, 
1996).  
 
Encara que el nombre d'espècies que 
proporcionen la major part de les calories i les 
proteïnes mundials és relativament petit, la 
diversitat dins d'aquestes espècies és, sovint, 
immensa. Mentre que les varietats modernes, fruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 d'una "selecció científica", tenen un alt grau 
d'uniformitat genètica, les varietats camperoles  
 
tendeixen a ser genèticament no uniformes i 
contenir nivells alts de diversitat genètica 
(CGRFA, 1996).  
 
L'erosió genètica és la pèrdua de diversitat 
genètica, la pèrdua tant de gens individuals com 
de combinacions particulars de gens com ara les 
que es manifesten en les varietats localment 
adaptades. La substitució de les varietats 
tradicionals, genèticament diverses, per les 
varietats modernes homogènies és la causa 
principal d'erosió genètica. Però també 
contribueixen a ella la intensificació agrícola, la 
sobreexplotació dels recursos, la pressió 
demogràfica, la uniformització cultural i 
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determinades polítiques i legislacions agràries 
(CGRFA, 1996).  
 
 L'erosió genètica comporta vulnerabilitat 
genètica. El perill rau en el cultiu de grans 
extensions amb una varietat genèticament 
uniforme que pot ser sensible a noves plagues i 
malalties o condicions ambientals canviants 
(CGRFA, 1996). Els exemples del cost de la 
uniformitat genètica abunden (des de la fam 
irlandesa causada pel mildiu de la patata al segle 
XIX fins a l'actual expansió de la Roya UG99 del 
blat, a la qual són susceptibles la majoria de 
varietats de blat existents en l'actualitat).  
 
L'erosió genètica que s'ha produït en els cultius 
espanyols és important. La introducció de 
varietats modernes millorades i la industrialització 
de l'agricultura han suposat la pèrdua de moltes 
varietats tradicionals (INIA, 1995). Segons el 
Quart Informe Nacional sobre la Diversitat 
Biològica, aproximadament un 42% de les 
varietats vegetals cultivades estarien en perill 
d'extinció.  
 
Però en els horts domèstics de les zones rurals 
encara hi ha una invalorable diversitat de varietats 
tradicionals que cal recuperar i conservar. Aquest 
tipus de recursos no estan ben representat en els 
bancs de germoplasma ja que constitueixen 
només una tercera part del material 
emmagatzemat en les col·leccions. Per tant, les 
accions que ens permeten conservar aquesta 
diversitat són summament importants (CGRFA, 
2009).  
 
 
La conservació dels recursos fitogenètics  
 
Els recursos fitogenètics es poden conservar ex 
situ, fora del seu hàbitat natural (per exemple en 
bancs de germoplasma) o in situ, en els camps de 
cultiu dels pagesos que els utilitzen o en entorns 
en els que han desenvolupat les seves propietats 
específiques. La conservació en bancs s'utilitza, 
sobretot, per a les plantes que es propaguen a 
partir de llavor. Però els recursos 
emmagatzemats en bancs deixen d'evolucionar ja 
que els processos de selecció i adaptació queden 
interromputs. A més, només una petita porció de 
la diversitat genètica present en una població 
donada sol quedar representada a la mostra 
recollida. Aquesta diversitat pot, alhora, veure's 
reduïda cada vegada que la llavor es regenera 
(Esquinas, J. 2005).  
 
El problema de la conservació in situ en els 
països desenvolupats és que ja no hi ha massa 
agricultors professionals disposats a apostar per 
les varietats antigues. Per això la seva 

conservació en camp queda relegada a cultius 
domèstics o a l'agricultura ecològica. No hi ha 
programes específics de l'Administració per a la 
conservació in situ de les varietats locals 
tradicionals. De manera que moltes de les 
iniciatives de conservació in situ són dutes a 
terme per entitats no governamentals que sovint 
depenen del treball voluntari dels seus socis o 
col·laboradors. Moltes de les iniciatives pateixen 
d'una manca important de recursos (INIA, 1995, 
INIA, 2008? i RdS, 2008).  
 
 
L'erosió cultural i l'insuficient documentació 
dels recursos  
 
Però no n'hi ha prou amb la conservació. Per 
assegurar una utilització efectiva dels recursos 
genètics és necessari que aquests es trobin 
caracteritzats, avaluats i documentats. I tot i així 
la documentació disponible de la majoria dels 
recursos genètics ex situ és pobre, la qual cosa 
suposa un obstacle substancial per a la utilització 
dels recursos genètics en la investigació i la 
millora dels conreus (CGRFA, 2009).  
 
A les col·leccions espanyoles conservades ex 
situ, el nivell de caracterització del grup de cultius 
hortícoles oscil·la entre el 10% i el 70% de les 
mostres emmagatzemades (dels cinc bancs 
documentats en el Segundo Informe Nacional 
sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación, un presenta 
un 70% de mostres caracteritzades, un altre un 
50% i els tres restants un 10%) (INIA, 2008?).  
 
D'altra banda, l'estat de la documentació de 
moltes col·leccions in situ és precari. A més, no 
es disposa de cap tipus d'inventari o registre 
estatal de varietats, coneixements, tècniques o 
pràctiques tradicionals relacionades amb el 
maneig sostenible d'espècies i ecosistemes. El 
perill d'extinció, doncs, no amenaça només a les 
varietats tradicionals sinó també als coneixements 
associats a aquestes varietats. Són aquests 
coneixements els que poden donar-los valor com 
a recursos genètics a utilitzar davant amenaces 
com el canvi climàtic, noves plagues o patògens 
(INIA, 1995 i MMAyMRyM, 2009).  
 
Així doncs, tant les col·leccions in situ com les ex 
situ presenten llacunes importants pel que fa a la 
documentació del material que conserven, 
malgrat que aquesta informació és tan important 
com el material mateix. Els agricultors que 
conreen les varietats locals són tan importants 
com les varietats. Ells coneixen les seves 
propietats, els seus usos i la seva història. Sense 
aquest coneixement, la conservació perd part 
important del seu valor. L'erosió cultural i 
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l'envelliment de la població de les zones rurals fan 
que aquesta informació es trobi en perill d'extinció 
(MMAyMRyM, 2009).  
 
 
L'accés als recursos fitogenètics  
 
Tampoc n'hi ha prou amb tenir el material 
recuperat, ben conservat, caracteritzat i 
documentat. Hem d'assegurar un accés fàcil als 
recursos fitogenètics (a les dades i a les llavors) 
per tal que aquests puguin ser utilitzats en 
recerca, millora genètica i desenvolupament rural.  
 
Entre els problemes que presenta l'accés als 
bancs de conservació públics trobem l'absència 
de protocols d'accés, la insuficiència de la 
informació sobre les existències i la poca 
uniformitat en el control documental (RdS, 2008). 
El problema és similar, o major, quan es tracta de 
l'accés als materials locals conservats per entitats 
no governamentals. Només els agricultors i els 
investigadors propers a aquestes organitzacions 
tenen accés fàcil als recursos.  
 
 
 

La biodiversitat associada a conreus  
  
En els horts, en els camps de conreu, podem 
trobar una fauna variada i multitud de plantes no 
comestibles: espècies oportunistes que s'han 
adaptat als entorns altament modificats per 
l'home. Atès que els paisatges agrícoles 
actualment ocupen el 38% de la superfície 
terrestre (Hassan, R. 2005), el manteniment de la 
biodiversitat en ells és part important de 
l'estratègia global per a la conservació de la 
biodiversitat. I malgrat això "no es coneix iniciativa 
nacional sobre la conservació de la diversitat 
associada als cultius" (INIA, 2008?).  
Per mantenir aquesta diversitat necessitem que 
en aquests camps es practiqui una agricultura 
respectuosa amb el medi, sostenible i ecològica. 
Necessitem també revaloritzar el patrimoni 
cultural que els sistemes agronòmics tradicionals 
representen. La recuperació de les varietats 
locals, els coneixements i les tècniques que 
porten associats, poden permetre mantenir 
aquests hàbitats específics i la biodiversitat en 
mosaics que una agricultura no industrial pot 
fomentar.  
 

 

El projecte de consolidació d’Esporus 
 
Amb les idees anteriors en ment, els objectius 
que el projecte es plantejava eren: 
 
Objectiu global 
 
Establir uns protocols de gestió d’un banc de 
germoplasma local dedicat al manteniment de la 
biodiversitat dels cultius locals tradicionals. 
Aplicar aquests protocols al banc local de llavors 
d'Esporus tot consolidant el projecte. 
 
 
Objectius específics 
 
1 Formar nous prospectors i estandarditzar els 

processos de prospecció.  
 
2 Redactar els protocols de conservació de les 

llavors i estandarditzar els processos de 
multiplicació, caracterització i documentació 
de les varietats hortícoles. Dissenyar i 
elaborar materials d'exemple per a la difusió 
de les varietats cultivades. 

 
3 Dissenyar i construir una base de dades 

relacional, allotjada a Internet, que faciliti la 
gestió de les tasques habituals del banc així 
com l'accés als seus recursos i que permeti el 
treball en xarxa.  

4 Posar a disposició dels grups i entitats que 
treballen per preservar llavors locals el 
material elaborat. 

 
Amb aquests objectius es pretén també: 
 
• Facilitar la gestió de les iniciatives locals de 

conservació in situ, de manera que els grups 
que treballen amb pocs recursos, però que 
estan propers als agricultors i als cultius, 
puguin rendibilitzar el treball i donar-li 
coherència.  

 
• Proposar fórmules de bon maneig de la 

informació associada a les varietats locals de 
manera que la comunicació i la col·laboració 
entre els grups locals sigui fàcil. 

 
El projecte comparteix amb l'associació que 
l'impulsa els objectius de promoció de l'agricultura 
ecològica i l'agroecologia, objectius que han 
d'estar presents en tot el material elaborat. 
 
Les pàgines que segueixen formen part dels 
resultats d’aquests projecte. 
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Protocol de prospecció de varietats locals 
 
L’objectiu principal de tota prospecció 
 
L’objecte principal de tota prospecció és la recerca 
de varietats locals i de la informació cultural que 
porten associada. Les varietats locals es poden 
definir com: poblacions de plantes cultivades 
diferenciades, tant geogràficament com ecològica, 
que són visiblement diferents en la seva 
composició genètica de la resta de poblacions i 
que són producte d’una selecció per part dels 
agricultors i d’uns canvis d’adaptació a l’entorn 
local (Red Andaluza de Semillas, 2008 a). 
 
 

Connexions amb la base de dades Germen 
(BDG) 
 
Les activitats d’aquest protocol referides a 
l’actualització de la base de dades es realitzen des 
dels mòduls Varietats i Inventari . 
 
 
 
 
Al final del document trobareu un resum del 
protocol. 
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1 Tasques generals 

 
1.1. Mantenir informat al coordinador de l’Era 

dels canvis que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la prospecció pel 
que fa als objectius i el calendari 

 
Informar també de qualsevol incidència que es 
cregui oportú de fer conèixer. 
 
 
1.2. Mantenir actualitzades les còpies de 

seguretat dels arxius generats durant la 
prospecció 

 
El prospector ha de mantenir actualitzades les 
còpies de seguretat dels documents guardats al 
seu ordinador.  
 
A part de les còpies de seguretat pròpies, un cop a 
la setmana es realitzarà una còpia de seguretat en 
línia. En començar la prospecció, des de l’Era es 
lliurarà la contrasenya d’accés a la carpeta que 

amb el seu nom figurarà a ftp. La carpeta 
contindrà una subcarpeta anomenada \Fotos. 
Cada setmana el prospector crearà una nova 
carpeta, dins la seva carpeta. El nom de la carpeta 
serà la data en què es realitzi la còpia. A ftp 
tindrem per exemple: 
 
\Marina\2011_02_06 
 
En aquesta carpeta es penjaran tots els arxius en 
què s’estigui treballant, exceptuant les fotos. 
 
Si durant la setmana s’han fet noves fotografies, 
es crearà una nova carpeta dins la carpeta \Fotos 
amb nom la data de realització de la còpia:  
 
\Marina\Fotos\2011_02_06 
 
 
S’hi pujaran les fotos de la setmana. 

 
 
 
 

2 Tasques prèvies 
 
2.1. Assignar un CODI i un títol a la 

prospecció. Introduir-los a la BDG 
 
El codi que s’ha d’assignar pot tenir fins a 4 xifres 
que s’escriuran en majúscules. Si la prospecció es 
fa per etapes es pot afegir un número al final. 
Exemples: CADI2 (Segona fase de la prospecció 
al parc del Cadí), SSOL (Sud del Solsonès). 
També s’ha de pensar un títol per a la prospecció. 
La base de dades farà servir el codi i el títol 
assignats per titular pantalles i informes. Tots els 
noms dels arxius generats durant la prospecció 
començaran per aquest codi. 
 
2.2. Copiar a ordinador la carpeta que L’Era 

ens lliurarà i que conté els documents 
necessaris per començar la prospecció 

 
Els arxius que es generin durant la prospecció 
també es guardaran en aquesta carpeta que s’ha 
de copiar a la carpeta Els meus documents. 
 
 
2.3. Fixar els objectius de la prospecció i 

consensuar-los amb el promotor 
 
Abans de començar la prospecció convé tenir clar 
quins són els objectius. El millor que es pot fer és 
posar-los per escrit i comprovar si són ben bé els 
objectius del promotor o promotors de la 

prospecció. Per redactar-los podem mirar de donar 
resposta als següents interrogants: 
 
a. Quina àrea geogràfica abastarà la recerca? 

Els límits són comarcals, municipals, 
parroquials? 

 
Els límits municipals i comarcals sovint són 
prou artificials ja que no defineixen zones 
clarament diferenciades pel que fa a costums, 
xarxes de relació, punts de trobada. Potser 
esta bé de ser una mica flexible a l’hora de 
fixar els límits geogràfics de la prospecció. 

 
b. Hi haurà una recerca prèvia de fonts escrites? 

On es poden trobar aquestes fonts? 
 

Sabaté i Perdomo (2008) ens diuen que les 
entrevistes no són per al que no sap res. 
Abans de començar a preparar-les està bé de 
trobar el temps per documentar-se. Es pot 
buscar informació sobre prospeccions 
realitzades anteriorment, sinó en aquesta zona 
en altres de properes, i consultar els bancs de 
llavors locals per comprovar si ja tenen 
material de la zona que es va a prospectar. La 
consulta de documentació dels arxius és una 
feina que demana temps. Potser la millor 
manera d’abordar-la és intentar trobar la 
persona que coneix els arxius de la zona: a 
tots els pobles i comarques hi sol haver algú, 
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que no necessàriament coincideix amb 
l’arxiver. Aquesta persona ens pot orientar 
sobre quins documents cal consultar. Més 
avall indiquem algunes possibles fonts 
d’informació. 

 
c. La recerca va enfocada a espècies concretes 

o a grups d’espècies – hortícoles, extensius, 
fruiters o les espècies d’alguna família 
determinada? 

 
Una prospecció que pretengui recercar moltes 
espècies diferents serà per força una 
prospecció més superficial que una altra de 
més restringida. La primera pot estar bé per 
fer el primer apropament a una zona que ens 
és desconeguda.  

 
d. Interessa recol·lectar material reproduïble 

(llavors, varetes, esqueixos) o només 
informació sobre les varietats? 

 
No està de més recollir llavors, però si no es té 
clar que se’n farà després, potser és millor no 
recollir-ne. Si no sabem què fer-ne, el més 
provable és que acabin perdudes i/o 
caducades. Si més endavant decidim que 
seria interessant de conservar aquella varietat, 
ens caldrà tornar a demanar-ne. El donant que 
ja ens en va proporcionar una altra vegada, 
només pot pensar que som uns deixats. 
Aquest és un tema que ha de quedar prou clar 
als objectius. 

 
e. Quins criteris es faran servir a l’hora d’elegir 

els informadors – es pentinarà la zona, 
s’escolliran punts a l’atzar, es seguiran els 
consells d’experts o d’informadors? 

 
A l’hora d’escollir els entrevistats el 
procediment més habitual és seguir el fil que 
ens marquen els propis informants amb les 
seves recomanacions. A vegades, però, hi ha 
sorpreses: persones que ningú havia 
esmentant com a possibles bons informants i 
que resulten ser una mina i persones que més 
d’un informant ha recomanat dels quals es pot 
obtenir ben poca informació. No està de més 
programar algunes entrevistes a l’atzar. 
Aquesta mena d’entrevistes a l’atzar també 
ens poden ajudar a situar-nos a la zona. 

 
f. Quina mena de varietats interessa detectar?  
 

Pel que fa a la mena de varietats a detectar, 
es tracta només de les varietats cultivades “de 
tota la vida” o també interessen els cultivars 
comercials obsolets? Varietats cultivades en 
l’àmbit domèstic o més aviat varietats que es 
cultiven o s’han cultivat en zones d’horta 
dedicades a la comercialització? Varietats 

“típiques” de la zona o també varietats que 
cultiva un sol pagès? Només les varietats 
encara “vives” o també informació sobre les 
que es cultivaven i ja s’han perdut? En 
respondre a l’última pregunta convé tenir en 
compte que, encara que determinades 
varietats semblin perdudes, pot ser que 
estiguin conservades en algun banc del Centre 
de Recursos Fitogenètics (CRF), on també és 
ben probable que en tinguin molt poca 
informació. No està de més doncs mirar de 
recollir informació sobre varietats “del passat”.  

 
 
2.4. Familiaritzar-se amb la zona 
 
Si la zona d’estudi ens és desconeguda, hi haurà 
algú que ens acompanyi en les primeres visites 
d’orientació i de presa de contacte?  
 
Abans de llançar-se a la recerca és important tenir 
una visió global de la zona a prospectar. Si tenim 
algú que coneix bé la zona i ens hi pot introduir, 
millor que millor. Sinó, es tracta de programar uns 
itineraris que permetin conèixer com és l’àmbit 
geogràfic, i orientar-se amb els camins i 
carreteres, el noms dels pobles, rius i la resta. 
Aquests itineraris serviran també per copsar quina 
mena d’agricultura hi ha a la zona, com són els 
horts, on hi ha fruiters… 
 
 
2.5. Temporalitzar el projecte 
 
Convé fer un calendari previ que orienti a l’hora de 
programar la prospecció. Mirar quin temps es 
dedica a les tasques de preparació prèvies, quin 
temps al treball de camp i quin temps a 
l’elaboració del material recollit. S’ha de ser 
realista: es necessita temps per les entrevistes 
però també tant o més per organitzar el material 
generat a cada una d’elles. S’ha de preveure que 
molts informants necessiten més d’una visita. 
 
 
2.6. Descriure la zona a prospectar 
 
Una bona descripció de la zona de prospecció 
ajudarà a enfocar la recerca. En el quadre següent 
se suggereixen algunes dades a recollir. Si es va 
escàs de temps i recursos no s’ha de perdre molta 
estona buscant aquesta informació, però segur 
que podem trobar treballs ja fets on es recullin 
aquests tipus de dades. Si més no podem 
demanar aquesta informació als promotors de la 
prospecció o a algun organisme de la zona: 
ajuntaments, consells comarcals,… 
 
 
 
 

 



Manual i protocol de prospecció de varietats locals 

14 

 

Descriptors de zona suggerits.  

Geogràfics Socioeconòmics Agraris 

Mapa 
Superfície en km2 
Longitud i latitud 
Altitud 
Tipus de sòl 
Accidents geogràfics destacats 
Zones climàtiques 
Tipus de vegetació 

Núm. habitants i distribució 
Edats i procedència 
Activitats productives 
Tipus de vivendes 
Infraestructura de transports 
 
 

Tipus d’agricultura practicada 
Tinença de la terra 
Tipologia dels horts, camps o 
fruiterars 
Mercats de productes agraris 
Tipus de reg 

Font:  A partir de Martin (1995) 

 
 
Aquestes dades han de constar a la memòria de la 
prospecció. S’ha de mirar de ser sintètics a l’hora 
de recollir-les perquè el nostre objectiu principal no 
és pas fer una descripció de la zona. 
 
 
2.7. Cercar documentació escrita 
 
Les varietats locals no són un tema sobre el qual 
sigui fàcil de trobar referències als arxius 
habituals. Més amunt s’ha suggerit que convindria 
trobar la persona que coneix bé els arxius de la 

zona, per tal de començar la recerca ben orientats. 
També està bé de saber si a la zona hi havia 
hagut algun llavoraire i localitzar-ne la família, per 
al cas que aquesta en tingui memòria o 
documentació. A molts pobles hi havia la botiga on 
es compraven les llavors, localitzar-la i parlar amb 
els hereus també pot ser interessant. 
  
En el següent quadre es recull una llista de fonts 
en què es pot trobar informació. 

 
 

Fonts documentals 

Fonts bibliogràfiques  

Diccionaris i enciclopèdies.   
 

• Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar de Pascual 
Madoz (1849) 

• Enciclopèdia Espasa (1908-1930) 
• Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’A. M. Alcover i F. de B. Moll (1930)  
• Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra (1932); Gran Enciclopèdia 

Catalana (1969) Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines 
(1991) 

 
Topografies mèdiques. Són treballs, en general escrits per metges, en què es repassa l’estat d’una 
població des del punt de vista mèdico-sanitari. Per fer-ho sovint es descriu la població, els seus 
recursos, el medi… i també l’agricultura. El segle XVIII l’Acadèmia de Medicina de Catalunya va establir 
un premi anual de topografies mèdiques. En total, als seus arxius se’n conserven 145, la més antiga 
(referida a l’illa de Menorca) del 1787 i la més moderna del 1985 (d’Igualada). També hi ha altres 
topografies (com la de Vic) redactades per presentar a altres institucions. A Vallribera (2000) podeu 
trobar un llistat de les que es conserven a l’Acadèmia, amb una breu descripció del contingut i una 
valoració de cada una. 
 
Llibres de viatgers.  Com per exemple Arthur Young (1787), Antoni Ponç (1788), Francisco de Zamora 
(1785). 
 
Llibres d’agricultura antics i no tan.  Entre els primers, són útils, per exemple, la Guía del Horticultor 
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de Joan Nonell, editada per primer cop el 1868, però de la qual es van fer moltes edicions posteriors. 
Entre els segons trobem, també per exemple, els 3 volums del Tratado de Horticultura Herbácea de 
Soriano i Soriano (1994) que fa referència a moltes varietats tradicionals catalanes. 
 

Fonts hemerogràfiques  

 
Revistes locals i comarcals.  Les de principis del segle XX és fàcil que portin articles sobre agricultura.  
 
Revistes d’agricultura.  L’Art del pagès, El cultivador moderno, La Agricultura industriosa, Revista de 
l’Institut Agrícola Català Sant Isidre…  
 

Fonts arxivístiques  

 
Arxius comarcals. A part dels documents bibliogràfics i hemerogràfics citats, s’hi poden trobar anuaris, 
opuscles, calendaris del pagès, monografies, i també respostes dels ajuntaments a qüestionaris oficials. 
 
Arxius particulars de les cases. Es poden trobar llibres de comptes o cròniques de la casa. És poc 
probable que trobem informació sobre varietats, i menys sobre varietats hortícoles i de fruiters. Hi sol 
haver més informació sobre cereals i llegums. 
 
Arxius eclesiàstics. S’hi pot trobar documentació sobre les propietats rurals que l’Església administra, 
respostes de rectors a qüestionaris,… 
 
Arxiu de l’Institut Agrícola Sant Isidre. 
 
Biblioteca de l’Escola Superior  d’Agricultura  de Barcelona.  
 
Arxius fotogràfics: S’hi poden trobar fotografies antigues que solen tenir catalogades per temes i llocs. 
Es poden consultar: 
 

• L’arxiu de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
• L’arxiu del Centre Excursionista de Catalunya 
• L’arxiu Mas (Institut Ametller) 
• L’arxiu del l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
• L’arxiu Nacional de Catalunya 

 

 
 
 
 
3 Entrevistes 
 
Si és la primera prospecció que es fa en una zona, 
no es pot esperar trobar massa documentació 
escrita sobre el tema. Caldrà confiar, sobretot, en 
les fonts orals. L’eina de recerca principal amb que 
comptem és la consulta als agricultors que encara 
conserven les varietats. La consulta als agricultors 
es pot realitzar a través d’enquestes o entrevistes, 
però l’eina que potser resulta més apropiada és el 
que hom anomena entrevista semi-estructurada 
que tot seguit tractarem. Abans de parlar-ne, però, 
parlarem breument d’altres aproximacions. 
 

Converses informals 
 
Les converses informals són útils quan es 
comença el treball de camp per ajudar a situar-se 
en el context de l’àrea d’estudi. Es poden realitzar 
amb les persones que trobem en els nostres 
primers recorreguts per conèixer la zona. Si 
encara no sabem qui entrevistar, aquestes 
converses poden servir per localitzar persones 
interessades en el tema. 
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Entrevistes de grup 
 
Les entrevistes de grup poden ser un bon punt de 
partida per conèixer possibles informants. Més 
endavant es pot quedar amb ells i fer una 
entrevista individual. Un cop més avançada la 
recerca, les entrevistes de grup poden anar bé per 
aclarir temes en què les fonts no coincideixen. 
 
Com que segurament la majoria de persones que 
es voldran entrevistar seran ja grans, un bon lloc 
on reunir un grup és la llar de jubilats o el casino 
del poble. El més probable és que en aquests llocs 
puguem reunir sobretot homes. Per altra banda, 
en gairebé tots els pobles s’organitzen classes per 
als avis: de ioga, de gimnàstica, de reforç de la 
memòria… Aquest és un altre bon lloc on reunir un 
grup per xerrar. Probablement la majoria de 
persones d’aquest darrer grup seran dones. 
 
Enquestes o qüestionaris 
 
Les enquestes o qüestionaris contenen una 
bateria de preguntes que demanem a l’entrevistat 
de respondre pel seu compte o amb el nostre ajut. 
Són les mateixes preguntes per a tots els 
entrevistats. No permeten establir una relació 
massa estreta amb l’informant i és difícil que a 
través d’elles obtinguem informació sobre altres 
temes que els estrictament suggerits, però poden 
ser útils: 
 
• A l’hora de començar una prospecció per fer 

una primera indagació de què es pot arribar a 
trobar. També poden servir com a carta de 
presentació per a la primera entrevista. Es pot 
explicar el projecte, demanar la col·laboració 
de l’entrevistat, explicar de què va el 
qüestionari i deixar-l’hi perquè hi comenci a 
reflexionar. En la propera entrevista es pot 
omplir el qüestionari o, si ja ens el trobem ple, 
fer servir les respostes com a punt de partida 
de l’entrevista.  

 
• En les fases finals del projecte quan 

necessitem aclarir només petits detalls.  
 
 
 
Entrevistes semiestructurades 
 
Les entrevistes semiestructurades són l’eina 
principal en la recerca de tipus qualitatiu, com 
seria la prospecció de varietats. En aquest tipus 
d’entrevista es preparen amb antelació els temes a 
tractar, però l’entrevista es desenvolupa més aviat 
com una conversa. No es tracta de fer una bateria 
de preguntes a l’entrevistat sinó de deixar que 
aquest s’expressi lliurement. Pot ser que algun 
dels temes del guió previ quedi per tractar, però 
també pot ser que surtin nous temes interessants. 

Segurament un dels resultats de la conversa seran 
noves preguntes. 
 
L’entrevista és un art. Això no vol dir que no hi 
hagi un seguit de tècniques que podem aprendre 
per perfeccionar-la. A la bibliografia trobareu 
alguns llibres en els quals es detallen aquestes 
tècniques. Se n’ha recollit algunes idees clau a 
l’Annex 1. 
 
 
3.1. Fixar un criteri per a la selecció dels 

informants 
 
Al punt 2.3. ja s’ha fet algun comentari sobre la 
manera de decidir qui entrevistarem. Si la zona 
d’estudi té subzones amb climes diferents convé 
que totes les subzones estiguin representades. 
Convé, també, que entre els entrevistats hi hagi 
dones i homes perquè uns i altres solen saber 
coses diferents. Tot i que el saber sobre varietats 
locals sovint ja només és a mans de persones 
grans, també està bé d’entrevistar persones més 
joves per conèixer tendències i veure què s’està 
conservant. 
 
Afegiríem, també, que hi ha un cert tipus de 
persones que és molt difícil que algú et recomani i 
que solen ser interessant de visitar. Són persones 
que viuen una mica al marge de la societat, que no 
es fan gaire amb els veïns o que mantenen 
maneres de viure de molts anys enrere. Si són 
afeccionades a l’hort, segur que conserven llavors 
antigues. 
 
A les jornades sobre prospecció celebrades a Can 
Poc Oli el 2010, Perdomo ens va parlar dels 
informadors cremats. Són aquells que, tot i sent 
bons informadors al principi, s’han acostumat tant 
a parlar amb gent que fa treballs de recerca que ja 
han modificat els seu discurs de manera que 
expliquen, sobretot, allò que han notat que agrada 
als seus entrevistadors.  
 

Anècdota 

Stefano Varese, un antropòleg peruà, realitzava 
la seva primera visita a un poble de les 
muntanyes d’Oaxaca, tan allunyat que només 
s’hi podia arribar amb un petit avió. Només 
baixar, un habitant del llogarret el va saludar tot 
dient: “És vostè un antropòleg?” A la resposta 
afirmativa de Stefano l’home es va afanyar a 
afegir: “Bé, doncs, jo sóc un informant”. 

Martin (1995) 

 
El temps disponible marca un límit clar pel que fa 
al nombre de persones entrevistades, però també 
està bé de conèixer l’anomenada llei dels 
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rendiments decreixents, segons la qual arriba un 
moment que, tot i trobar bons informants, a cada 
nova entrevista realitzada es guanya una quantitat 
decreixent d’informació, perquè probablement la 
propera persona entrevistada diu coses que ja 
havien estat dites. D’acord amb aquesta llei arriba 
un punt en què ja no s’obté nova informació 
després d’una nova entrevista o que, en tot cas, 
trobar nova informació implica afegir molt més 
esforç del que s’està disposat a invertir. És en 
aquest punt on ja no té sentit seguir entrevistant a 
més gent (Martin, 1995). 
 
 
3.2. Numerar les entrevistes 
 
Les entrevistes s’han de numerar per, després, 
poder relacionar-hi les dades de l’entrevistat, el 
lloc, la data, les fotos. A efectes pràctics de 
funcionament de la base de dades, es considera 
que una entrevista té un sol informant, es fa en un 
mateix lloc i en una mateixa data. Si s’entrevista a 
més d’una persona a l’hora, se n’ha de triar una 
per figurar a la base de dades i les altres 
s’esmenten a les observacions de l’entrevista. Si 
durant l’entrevista es canvia de lloc i es fan fotos o 
es recullen mostres del nou lloc (fet habitual quan 
s’estan prospectant fruiters), cal tractar-la com a 
dues entrevistes. Si tornem a entrevistar la 
mateixa persona en una altra data, s’ha de 
considerar, també, que és una altra entrevista. 
 
Es numeraran les entrevistes extenses però també 
les trobades que hi hagi hagut per aclarir dubtes, 
lliurar fotos o documentació a l’entrevistat i que 
generin informació i/o fotos. 
 
La numeració de les entrevistes que figurarà a 
l’arxiu de transcripció i a la base de dades ha de 
coincidir. 
 
 
3.3. Preparar prèviament com s’introduirà el 

tema i quines preguntes es faran 
 
Abans de l’entrevista convé pensar com presentar-
se, com introduir el tema i quines són les 
preguntes principals sobre les quals es vol obtenir 
una resposta. 
 
Abans de començar a fer preguntes sobre allò que 
ens interessa s’ha de ser “educat”, presentar-se 
(sóc tal i estem fent un treball sobre les plantes de 
l’hort…) i donar-se un temps per mantenir una 
conversa cordial de “primer contacte”. També està 
bé que es presenti l’entitat per a la qual treballem 
(L’Era) i que, si és el cas, es comenti que el 
projecte el promou tal altra entitat. 
 
Si l’interlocutor sembla disposat a dedicar-nos una 
estona, cosa que és prou probable si abans s’ha 
trucat per preguntar si li aniria bé que 

l’entrevistéssim, es pot passar a introduir el tema 
d’estudi. En general s’ha de tenir en compte que la 
gent no sol anar pel món parlant de ‘varietats 
locals’. Si es prova d’explicar els objectius de 
l’entrevista dient: “estem fent una prospecció sobre 
varietats locals” el més probable és que ens mirin 
amb cara de no entendre res. És millor començar 
fent servir paraules com “mena” i verbs com 
“recuperar”: 
 

“Estem mirant de recuperar les menes 
de plantes que es cultiven des de fa 
molts anys, abans que vinguessin les 
noves llavors” 
“Estem mirant de trobar arbres fruiters 
de menes antigues. Poden ser arbres 
joves que hagin estat empeltats 
d’arbres antics”. 

 
Moltes vegades es té la sensació que els nostres 
interlocutors no ho acaben d’entendre. Llavors 
podem posar alguns exemples: 
 

“Sí, per exemple, l’enciam de tota la 
vida que es feia abans que no hi 
hagués planteraires”. 

 
S’ha d’anar alerta a no confondre “varietats locals” 
amb “varietats que tenen un nom”. El més 
probable és que les varietats antigues es 
distingeixin només per alguna característica: la 
blanca i la verda, la de fulla ampla i la de fulla 
estreta. A vegades, les varietats que tenen nom 
són aquelles que han estat més esteses.  
 
Per altra banda, cal evitar obsessionar-se per la 
necessitat de localitzar noves varietats. Si ho fem 
pot ser que oblidem d’aprofitar les converses que 
giren al voltant de mètodes i tradicions culinàries, 
folklòriques o de cultiu. Tant important com les 
varietats mateixes és l’entorn cultural que els dóna 
sentit. 
 
 
3.4. Gravar l’entrevista i prendre apunts 
 
Les entrevistes s’han de gravar, sempre després 
de demanar permís a l’entrevistat. No tan sols es 
recull més informació i més fidel que la que es 
recolliria només apuntant, sinó que l’entrevista és 
un material etnogràfic que després pot ser útil per 
a altres investigadors. Sabaté i Perdomo (2008) 
diuen que mai han trobat un entrevistat que els 
hagi dit que no. La gravadora molesta els primers 
minuts però després entrevistat i entrevistador se 
n’obliden. Això no vol dir que no calgui prendre 
apunts. Després, aquesta entrevista s’ha de 
transcriure i els apunts poden ajudar a aclarir 
dubtes. Un cop transcrita l’entrevista està bé de 
fer-la arribar a l’entrevistat. 
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3.5. Transcriure l’entrevista gravada o passar 
els apunts a net tan aviat com sigui 
possible. Les entrevistes es transcriuran 
una darrera l’altra en un mateix arxiu amb 
el nom CODI_entrevistes 

 
 
Alguns prospectors, tot i reconèixer que estaria bé 
poder gravar i després transcriure, apunten que 
aquest procediment suposa massa feina. Per cada 
hora de gravació es poden necessitar de 7 a 8 
hores de transcripció (Roigé 1999). Podeu trobar 
informació sobre la transcripció d’entrevistes 
gravades i els codis a utilitzar a Bernal (2008, pàg. 
41). 
 
La decisió de transcriure o no es deixa a l’elecció 
del prospector. 
 
Si s’ha optat per no transcriure les entrevistes, és 
important que els apunts es passin a net tan aviat 
com sigui possible, per no perdre informació que 
ha quedat a la memòria de l’entrevistador i per 
poder-hi relacionar les fotos i altre material 
obtingut. 
 
Hi ha prospectors que passen els apunts a net en 
el mateix ordre en què han estat presos, encara 
que durant l’entrevista l’informador hagi saltat d’un 
tema a l’altre sense massa ordre. 
 
Una altra manera de passar els apunts a net és fer 
servir les preguntes que es portaven de guió i 
ordenar els apunts segons aquesta estructura. Els 
temes tractats no previstos al guió es poden afegir 
al lloc on sembli més convenient. Es pot fer un 
signe de comprovació als fragments d’apunts que 
ja s’han passat a net, per tal de no descuidar-se 
cap tema. Per exemple, si el guió preveia parlar 
d’enciams i escaroles, però l’informador entremig 
ens ha volgut parlar de la manera com regaven les 
eres, en passar els apunts a net s’ordenen totes 
les referències a enciams i escaroles sota aquests 
titulars i s’afegeix un títol nou: reg de l’hort. 
 
Si no es fa transcripció, cada prospector escollirà 
la manera de passar les entrevistes a net que li 
sigui més còmoda.  
 
 
3.6. Introduir les noves varietats detectades al 

mòdul Varietats de la BDG 
 
Si hem detectat varietats el nom de les quals 
encara no figura a BDG necessitem entrar-les per 
poder utilitzar-les a l’hora d’entrar les entrevistes o 
omplir les fitxes de varietats.  
 
Per Nom de varietat  s’entén el nom que 
l’informant assigna a la mateixa. Si no ens en dóna 
cap, escriurem s/n (sense nom). Llavors, en el 
camp de Nom varietat diferenciada s’ha 

d’introduir una proposta de nom per a la varietat 
que permeti diferenciar-la de manera fàcil de les 
altres. Si la varietat té nom, en el camp Nom 
varietat diferenciada  hi escriurem un guió. 
Consultar el document Sobre els noms de 
varietats adjunt a aquests protocols. Hi trobareu 
indicacions de com han de ser aquests noms. 
 
 
3.7. Completar l’apartat d’entrevistes del 

mòdul de Prospecció de la BDG 
 
Convé buidar les entrevistes, perquè si no es fa hi 
ha el risc d’haver de llegir-les totes per buscar una 
informació que se sap que es va recollir. El que se 
sol fer és crear unes fitxes temàtiques on anotar la 
referència a les entrevistes en què s’ha parlat 
d’aquell tema. Per exemple, si l’entrevistador ha 
parlat de l’enciam vinagrer, a la fitxa ENCIAM 
s’apunta enciam vinagrer i el número d’entrevista 
on se’n parla.  
 
Perdomo diu que ell té les fitxes en paper i que el 
buidat de les entrevistes el fa a mà (Jornada de 
prospecció a Can Poc Oli, 2010). Però les fitxes 
poden ser en suport informàtic. El procediment 
que recomanen Roigé i col·laboradors (1999) és 
que, un cop transcrita l’entrevista o passats els 
apunts a net, es vagin copiant els paràgrafs 
significatius, enganxant-los a les fitxes temàtiques 
corresponents, en suport informàtic.  
 
Buidar les entrevistes vol temps. Si no es fa, cal 
confiar en la pròpia memòria. Es pot fer servir, 
com a molt, l’opció de cerca de paraules del 
processador de textos en l’arxiu d’entrevistes. Ara 
bé, aquest cercador ens troba paraules però no 
conceptes. És per trobar o tenir present conceptes 
que es creen les fitxes temàtiques.  
 
Hi ha eines informàtiques que poden ajudar en la 
tasca de buidat. Aquests programes reben el nom 
genèric de programari CAQDAS (Computer Aided 
Qualitative Data Analysis Software) i n’hi de més o 
menys sofisticats. Els més coneguts estan 
pensats, sobretot, per fer recerca qualitativa en 
ciències socials. A Rodriguez i col·laboradors 
(1999) podeu trobar una introducció al tema. 
 
Ja sabem que en prospecció no hi ha massa 
temps per dedicar al buidat d’entrevistes. És per 
això que la BDG porta incorporades algunes 
funcions per ajudar a extreure informació de les 
entrevistes i que, en certa manera, poden estalviar 
la feina de creació de fitxes de buidat. Aquestes 
funcions són:  
 

 
• Varietats que té  i Varietats que recorda . 

Permet associar a l’entrevista informació sobre 
les varietats que té i/o que recorda l’informant. 
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• Tesaurus.  Un tesaurus és un conjunt de 
paraules, o termes, amb unes relacions (que 
poden ser jeràrquiques o no) que les uneixen. 
La funció tesaurus de Germen incorpora la 
possibilitat d’assignar codis categoritzats a 
l’entrevista. De sortida es compta amb un 
tesaurus elaborat que pot anar bé per tenir en 
compte els conceptes que solen sorgir durant 
una entrevista sobre cultius. El tesaurus és 
molt senzill i té només dos nivells de jerarquia 
(categories i codis). Per exemple, dins de la 
categoria reg es pot tenir els codis: a manta, a 
galledes, secà i secada. Cada prospector pot 
(ha de) modificar el Tesaurus per adaptar-lo a 
la seva manera de codificar. És més, 
s’aconsella d’anar-lo modificant a mesura que 
la prospecció va avançant. En l’apartat 4.1 
s’aprofundeix en el tema de la codificació. Els 
codis han d’anar assignats a fragments 

d’entrevista però, de moment, en aquesta 
versió de Germen, el màxim que podem fer és 
assignar-los globalment a una entrevista. Així 
sabem, per exemple, que si una entrevista té 
assignat el codi secada és perquè en algun 
fragment de la mateixa és tracta algun tema 
relacionat amb la secada. Si volem recuperar 
aquest fragment no ens tocarà cap més remei 
que llegir-nos l’entrevista. 

 
A l’hora de completar les Fitxes de varietat o 
redactar la memòria, els informes generats a partir 
de les taules Varietats que té , Varietats que 
recorda  i el llistat de codis definitius i entrevistes 
on surten ens poden ser de gran ajuda. La 
informació entrada en aquestes taules quedarà 
associada a la fitxa de l’informant de manera que, 
un cop acabada la prospecció, serà fàcil de fer-hi 
consultes.

 
 
 
4 Reflexió sobre la marxa de la prospecció 
 
4.1. Codificar de les entrevistes 
 
Un codi és una etiqueta breu que s’assigna a 
determinats fragments de text i s’utilitza per 

designar temes o conceptes. Així, per exemple, en 
el següent fragment d’apunts d’entrevista s’han 
assignat uns codis. S’han subratllat, també, les 
varietats detectades: 

 
 

Fragment codificat d’entrevista 

L’hort d’estiu estava a la rasa. A uns 20 minuts de la casa. Era l’únic lloc on es 
podia regar amb seguretat perquè hi ha una font i un viver. Es regava a reg. El 
que passa és que, com que està en un “fondo”, et trobaves que aviat hi gelava. 
Podia ser que a finals de setembre ja perdessis la collita de tomàquets, per 
exemple. 
 
Per això que a l’estiu miràvem de fer una miqueta d’hort prop de casa que 
regàvem com podíem. Hi havia anys que ja ni ho provàvem. [per la secada] 
 
L’hort d’hivern era sempre prop de casa i pràcticament no es regava. Hi fèiem 
cols d’hivern, espinacs, escaroles, faves, cebes i poca cosa més. 
 
Per tal que les cols fossin resistents, allà al juny, quan entrecavàvem les patates 
sembràvem entremig llavor de col [d’hivern]. El que naixia és que era resistent. 
Per Sant Ramon ho trasplantàvem fent una rasa… 

hort d’estiu, a 
manta 
 
 
 
 
secada 
 
 
hort d’hivern 
 
 
planter 

 
 
Hi ha diferents mètodes de codificació de les 
entrevistes. En l’exemple se n’ha proposat un de 
ben senzill, però cada prospecció pot ser un món i 
cal buscar el mètode que més s’hi adapti. A 
Saldaña (2009) es pot trobar un bona introducció 
al tema. 
 
Els codis no han de ser una cosa inamovible que 
s’assignen una vegada i ja està. Són més aviat 
una eina que ens ajuda, o ens força, a reflexionar 
sobre les dades obtingudes. Per això està bé de 
codificar de nou les entrevistes velles, un cop 

tenim més clar quin caire està prenent la 
prospecció (Saldaña, 2009). Les decisions que es 
prenen a l’hora de codificar, els codis que 
s’escullen, influeixen de manera important en la 
planificació de les properes entrevistes o en la 
redacció de la memòria mateixa. Difícilment es 
preguntarà o s’escriurà sobre temes o conceptes 
dels quals no tenim cap codi (Rubion, 2005). 
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4.2. Prendre apunts analítics 
 
A part dels apunts que prenem durant l’entrevista, 
és una bona idea mantenir un arxiu (o una llibreta) 
on anar apuntant totes les idees, dubtes, 
conclusions,… que van sorgint en el transcurs de 
la prospecció. Els apunts analítics venen a ser un 
lloc on reflexionar sobre la prospecció i les dades 
que aquesta està generant. És important que, 
quan sorgeix una idea sobre qualsevol de les 
dades o temes que es tenen entre mans, es pari el 
que s’està fent i s’escrigui aquesta idea en l’arxiu 
d’apunts analítics. Hi podem apuntar idees per al 

futur, dubtes, respostes, frustracions, problemes, 
constatacions, reflexions sobre el procés de 
codificació… (Saldaña, 2009). En definitiva, totes 
aquelles idees que si no s’apunten és fàcil que 
s’oblidin. 
 
Després, a l’hora de redactar la memòria, l’arxiu 
d’apunts ens pot ser molt útil per suggerir temes i, 
fins i tot ens pot donar fragments de text sencers a 
incorporar a la redacció final. 
 

 
 
 

 
 

5 Fotografies 
 
5.1. Les fotografies digitals han de tenir un 

format JPG i, com a mínim, una resolució 
de 300 ppp i una mida DIN A4 

 
Sí tenim possibilitats d’emmagatzematge, 
utilitzarem la resolució màxima que ens doni la 
cambra que estem utilitzant. Si les nostres 
possibilitats són més reduïdes mirarem d’obtenir 
com a mínim unes imatges de mida DIN A4 i 300 
ppp de resolució. 
 
Si es decideix treballar amb arxius RAW s’ha de 
tenir en compte que, en acabar la prospecció, 
abans de lliurar aquesta arxius a L’Era s’hauran 
d’haver passat a JPG. Per dues raons. Primer 
perquè les imatges RAW pesen massa i, segon, 
perquè encara que aquests formats vinguin a ser 
els equivalents als negatius d’abans, encara no 
està prou clar quin dels formats RAW que circulen 
acabarà sent l’estàndard. Podria ser que, passats 
uns anys, el nostre format quedés obsolet. 
 
Si el material fotogràfic també s’ha de lliurar a 
l’entitat promotora de la prospecció, abans de 
començar la prospecció haurem de pactar en quin 
format el volen. 
 
 
5.2. Retratar no tan sols el cultiu, sinó també 

horts, persones fent coses, eines, … 
Pensar a fer alguna foto en vertical per si 
s’ha de fer alguna portada. Retratar 
l’entrevistat (demanant-li permís) 

 
Es retraten varietats locals i també gent, horts, 
estris de l’hort, procediments (gent en acció). Pel 
que fa a les fotos de cultius, Marchenay (1986) 
recomana de fer, sempre que sigui possible, tres 
fotografies: vista general del cultiu, planta sencera 
i part consumida. Amb la facilitat que aporta la 
fotografia digital, es recomana fer més fotos. Però 
després s’ha de saber trobar el temps de 

seleccionar-les i llençar les repetitives, mal 
enfocades, etc. A vegades convé guardar alguna 
foto “lletja” si aporta informació interessant. 
Està bé de procurar retratar l’entrevistat, aquesta 
foto serà també un document etnogràfic que pot 
arribar a ser interessant. Sovint els agrada, 
sobretot si se’ls ha avisat de la visita i han tingut 
temps de “mudar-se”. 
 
 
5.3. Emmagatzemar totes les fotografies en la 

carpeta \Fotos de la carpeta de 
prospecció, sense canviar el nom que 
porten en sortir de la cambra 

 
En el document Gestió de fotografies, adjunt a 
aquests protocols, es donen indicacions generals 
de com organitzar un arxiu fotogràfic. En general 
tenim tendència a canviar el nom de les fotos i/o a 
organitzar-les en carpetes per temes. Però aquest 
no és el procediment recomanat.  
 
Es copiaran totes les fotos amb el nom que porten 
en sortir de la màquina, en la carpeta \Fotos. No 
cal patir per la manera de localitzar la foto que es 
busca, totes amb noms indesxifrables i en una 
mateixa carpeta. La base de dades pot fer 
funcions de catalogador i facilitar aquesta tasca. 
 
 
5.4. Reduir les fotos per tal que es puguin 

veure de manera àgil des de la base de 
dades. Les fotos reduïdes han de quedar 
a la carpeta \FotosR 

 
Per poder visualitzar les fotos des de dins de la 
base de dades (i també per adjuntar-les a la 
memòria) cal reduir-ne la mida. Es pot fer utilitzant 
el programa d’accés lliure IrfanView. Consultar el 
document Com reduir la mida d’un conjunt 
d’imatges amb IrfanViewcom adjunt a aquests 
protocols.  
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En el moment de buidar la informació de les 
entrevistes realitzades, el procediment a seguir per 
saber quines fotos ja han estat reduïdes i 
catalogades és el següent: 
  
• Descarregar les noves fotos a la carpeta 

\Fotos.  
• Amb IrfanView reduir les fotos de la carpeta 

\Fotos emmagatzemant-les a \FotosR. Escollir 
una mida de 300 píxels pel costat més gros de 
la imatge i una resolució de 72 ppp. El nom de 
les fotos reduïdes ha de portat R_ al davant. 

 
 
5.5. Documentar les fotos fent servir la BDG 
 
De la mateixa manera que és important de passar 
les entrevistes a net tan aviat com sigui possible, 
també ho és de gestionar tot el material fotogràfic 
abans que no se’ns esborri de la memòria de què 
anaven aquelles fotos. Ens ajudarà el fet 
d’apuntar, durant la visita o poc després, les 
últimes xifres de la foto que acabem de tirar i una 
petita explicació.  
 

Documentar la foto vol dir associar-hi tot un seguit 
d’informació que ens permetrà saber més 
endavant de què tracta. Els arxius d’imatges tenen 
un espai reservat anomenat espai per a 
metadades, on es pot gravar informació que 
quedarà “enganxada” a la foto mateixa. Entre 
aquestes metadades hi ha les IPTC (International 
Press Telecomunication Council) que permeten 
“apuntar” a la imatge qui ha fet la foto, on, quan, 
de què tracta,… Un cop els camps d’IPTC 
omplerts, la informació que contenen es podrà 
recuperar des de la majoria de programes de 
gestió d’imatges. Consultar el document Gestió de 
fotografies, adjunt a aquests protocols, per obtenir 
més informació sobre les metadades IPTC. 
 
A la pantalla per documentar fotos s’hi accedeix 
des de la pantalla Fotografies  del mòdul de 
Prospecció.  Cada grup de fotos va associat a una 
entrevista, algunes dades de la qual (data i lloc) 
seran utilitzades per documentar la foto.  
 
Un cop a la pantalla Documentar foto, omplir els 
diferents camps seguint les indicacions del 
document Catalogació de fotografies de L’Era, 
adjunt a aquests protocols.  

 

 
6 Recollida de mostres 
 
6.1. Recol·lectar llavors de varietats que 

interessa mantenir, procurant seguir uns 
criteris de selecció 

 
Primer s’han d’aplicar els criteris fixats als 
objectius a l’hora de decidir de quines varietats 
interessa recollir mostra. Se n’ha parlat en el punt 
2.2.d 
 
En hortícoles no és fàcil que puguem triar la llavor 
que ens volem endur. El normal serà recollir la 
mostra que el pagès ens ofereixi, de manera que 
s’haurà de confiar en els seus criteris.  
 
En general, per a cada varietat es recullen mostres 
d’un sol agricultor. Però, en el cas de varietats 
àmpliament cultivades en una zona i que els veïns 
s’intercanvien sovint en forma de llavor o de 
planter, recollirem mostres de procedències 
diferents. 
 
Si la varietat està distribuïda per la zona i són 
molts els informants que la cultiven, els criteris que 
aplicarem difereixen segons el tipus de 
pol·linització del cultiu. En les plantes autògames, 
per tal de garantir l’heterogeneïtat de la varietat 
convé recollir mostres de nombrosos llocs. “Les 
varietats locals de plantes autògames sovint estan 
composades no tan sols d’una línia pura, com és 
el cas de les varietats comercials, sinó d’un 

conjunt de línies. En conseqüència, 
l’heterogeneïtat aparent de la mostra està, en 
principi, lligada a la seva diversitat genètica. Si es 
practica una recollida de mostres en més llocs es 
tenen més possibilitats d’obtenir una major 
variabilitat” (Marchenay, 1986). 
 
Pel que fa a les plantes al·lògames, no es pot jutjar 
la variabilitat d’una població només per 
observació. Pot ser que no hi hagi variabilitat 
aparent, però que la fecundació creuada hagi fet 
fluir els gens i la varietat genètica hi sigui present. 
En les plantes al·lògames no cal recollir tantes 
mostres per assegurar variabilitat. 
 
Les mostres procedents de diferents agricultors es 
barrejaran. 
 
 
6.2. Recol·lectar quantitats suficients de 

llavor 
 
Òbviament, tampoc no és fàcil de poder triar la 
quantitat de llavor a recollir. Marchenay (1986) 
dóna uns criteris – 2500 llavors per a varietats molt 
homogènies, 5000 llavors per a varietats molt 
variables – i reconeix la dificultat d’aplicar-los a 
hortícoles. En la taula següent es resumeixen les 
xifres mínimes que suggereix per a aquest tipus de 
cultius. 
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Quantitat de llavor a recol·lectar 

Lleguminoses i plantes de tavella, llevat de 
les que tenen llavors molt petites 

Mínim 100 llavors, òptim 500. 

Plantes de llavors petites: ceba, porro, 
rave, pastanaga,… i la majoria de 
farratgeres 

200 a 300 llavors. A causa de 
la mida de les llavors, 
s’aconsella de prendre més 
llavor de la necessària per 
facilitar-ne la manipulació. Com 
a regla general, la llavor que 
cap al palmell de la mà (plana) 
sol ser suficient. 

Plantes amb la llavor inclosa dins la polpa: 
tomàquet, albergínia, pebrot, meló, 
carbassa… 

100 a 200 llavors. El problema 
no és tant d’obtenir aquesta 
quantitat sinó d’assegurar que 
es manté la variabilitat. Convé 
extreure llavor com a mínim 
d’un fruit per tipus morfològic 
present a la varietat. 

(Marchenay, 1986) 

 
 
Com que és poc probable de poder comptar les llavors, o de dur una balança per fer el càlcul sabent el pes 
de la mostra, es proposa la següent regla estimativa: 
 
 

Quantitat de llavor a recol·lectar: mesures pràctiques 

Lleguminoses i plantes de tavella, llevat de les 
que tenen llavors molt petites. 
Plantes amb llavor molt grossa: algunes 
carbasses 

Tres o quatre vegades la 
llavor que cap al palmell de 
la mà, depenent de la mida 
de la llavor. 

Plantes de llavors petites: ceba, porro, rave, 
pastanaga,… i la majoria de farratgeres 

La llavor que cap al palmell 
de la mà 

Plantes amb la llavor inclosa dins la polpa i 
llavor no molt grossa: tomàquet, albergínia, 
pebrot, meló,… 

Dues vegades la llavor que 
cap al palmell de la mà 

 
 
Potser aquestes quantitats són un pèl exagerades. 
Sovint no pots triar i no te’n donen tanta. Ens 
prendrem les dades de la taula com a una 
recomanació per al cas que podem escollir. No cal 
dir que no passa res si depassem aquestes 
quantitats. 
 
 
6.3. Emmagatzemar i etiquetar correctament 

les mostres recol·lectades 
 
El més probable és que la llavor rebuda estigui 
seca. Per recollir-la es poden portar unes bosses 

de plàstic. Si se sospita que queda humitat s’ha de 
tenir la precaució d’estendre les llavors tan aviat 
com sigui possible. Es poden posar dins d’un plat 
prop d’una font de calor. S’ha de vigilar que la 
temperatura es mantingui per sota dels 35 ºC. 
També s’ha de vigilar de no deixar les llavors dins 
d’un cotxe tancat on és possible que toqui el sol: la 
temperatura hi depassarà fàcilment els 40 ºC. Un 
cop a casa, millor si es traslladen les llavors a un 
pot de vidre o a una bossa de paper o de roba. 
S’han de portar unes etiquetes a punt d’omplir que 
ens ajudaran a no oblidar cap dada. Al final 
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d’aquests protocols hi ha una pàgina d’etiquetes 
de mostra que podeu fotocopiar. 
 

Etiqueta per a la recollida 
de mostres 

• Codi prospecció 
• Nom del cultiu 
• Nom de la varietat 
• Nom varietat diferenciada 
• Codi varietat diferenciada 
• Lloc de procedència de la mostra 
• Informant 

 
 
 

Un cop entrada la nova varietat a la BDG, des del 
mòdul Varietats, afegirem a l’etiqueta el codi de 
varietat diferenciada assignat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Fitxes de varietat 
 
7.1. Omplir el formulari de Fitxa de Varietat de 

la BDG per a cada varietat de la qual 
s’hagin recollit mostres o informació 

 
A l’annex 4 podreu trobar diferents fitxes de 
recollida d’informació sobre varietats locals. La 
primera és la fitxa estàndard d’Esporus, que figura 
a la BDG. També recollim les fitxes àmpliament 
utilitzades en prospecció, adaptades pel Guillem 
Arribas a partir de Marchenay (1986). A Bioversity 
(2009) podeu trobar una llista de descriptors per 
prospecció molt completa, que us pot suggerir 
preguntes interessants a formular als informadors. 
 
A Esporus hem optat per un formulari més 
simplificat. Dissenyar una fitxa útil per a totes les 
plantes hortícoles no és fàcil. Tampoc es pot 
demanar al prospector que conegui a fons tots els 
cultius que està prospectant. És en temps de 
caracterització que aprofundirem en la descripció 
de la varietat. Si hi ha prou informació sobre una 
varietat, o si es disposa de prou temps per fer una 
caracterització més acurada, es poden fer servir 
les fitxes de caracterització d’Esporus, que es 
troben a la BDG.  
 
Es demana que el prospector ompli les fitxes no 
tan sols de les varietats més característiques, o de 
les de què ha aconseguit llavor. Interessa també 

tenir informació de les desaparegudes o les 
esmentades. És interessant consultar la BDG per 
familiaritzar-se amb les varietats ja presents a 
Esporus. Això permetrà d’estar atents a la 
informació que en pugui sorgir.  
 
Si entre els objectius de la prospecció figura la 
recollida de llavors, convé ser curosos a l’hora de 
completar les dades agronòmiques de la mostra. 
Si cal es faran noves visites i/o trucades als 
informants per buscar la informació que manca. 
Les llavors recol·lectades s’incorporaran a Esporus 
(o algun altre banc) i s’ha de recordar que tant 
important com les llavors mateixes és la informació 
que porten associada. Hi ha dades (com les dates 
de sembra o els criteris de selecció de llavor que 
el pagès ha estat aplicant) que seran molt 
necessàries a l’hora de multiplicar aquesta llavor. 
 
En els camps Codi de foto s’escriu el codi de les 
fotos que s’han escollit per figurar a la fitxa. Per 
seleccionar aquestes fotos, es pot consultar la 
pantalla Fotos que dóna un llistat de les fotos 
catalogades ordenades per cultiu i varietat. Entrant 
els codis de les fotos de la varietat a la BDG es 
poden visualitzar les fotos disponibles de la 
varietat i fer-ne una selecció. 
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8 Memòria 
 
8.1. Redactar una memòria amb els següents 

apartats: 
 

1. Taula de contingut 
2. Breu resum de la memòria (màxim 200 

paraules) 
3. Objectius de la prospecció 
4. Breu descripció de la zona prospectada 
5. Fonts documentals consultades i resultats 

de la consulta 
6. Metodologia emprada  
7. Resultats de la prospecció 
8. Conclusions 
9. Annexos que inclouran les fitxes de 

varietats més significatives i els informes 
que generi la BDG  

 

A l’hora de redactar la memòria està bé de tenir en 
compte els consells recollits al document Consells 
de redacció adjunt a aquests protocols.  
 
 
8.2. Incloure algunes fotos il·lustratives. Fer 

servir les fotos en miniatura de la carpeta 
\FotosR 

 
Les fotos que s’incorporen a la memòria han de 
ser de mida reduïda per tal que el document no 
pesi tant. Són suficients les fotos que s’han reduït 
(vegeu punt 4.4) i que es troben a la carpeta 
\FotosR.  
 
En el punt 7.1 d’aquest protocol s’ha explicat com 
seleccionar imatges utilitzant l’informe Fotos  que 
genera la BDG.  

 
 
 

9 Material lliurat en acabar 
 
9.1. Lliurar a L’Era el material generat durant 

la prospecció 
 
Un cop acabada la feina es lliuraran a L’Era: 

 
1. La memòria impresa i en format digital. Nom 

de l’arxiu: CODI_memòria 
 
2. L’arxiu amb la transcripció de les entrevistes. 

Nom de l’arxiu: CODI_entrevistes 
 

3. Les fotografies preses durant la prospecció i 
les seves reduccions. Nom de les fotos 
CODI_xxxxx i CODI_R_xxxxx, on xxxx és el 
nom de sortida de cambra. 

 
4. Si s’escau, el material vegetal recollit durant la 

prospecció, ben etiquetat. 
 
El material digital es lliurarà en una sola carpeta, 
amb dues subcarpetes, \Fotos i \FotosR. 

 
 
 

10 Incorporació de les mostres al banc 
 
10.1. Decidir quines mostres s’incorporen al 

banc 
 
Un cop acabada la prospecció el responsable del 
banc decidirà quines de les mostres aportades per 
la prospecció s’hi incorporen. 
 
 
10.2. Comprovar que estan convenientment 

etiquetades i guardar-les a la caixa 
NOVES VARIETATS 

 
Si l’etiqueta del pot que conté la mostra no és prou 
clara, imprimir-ne una de provisional des del mòdul 
Varietats  de la BDG. 

La caixa NOVES VARIETATS 

• Es troba fora de la cambra frigorífica.  
• Emmagatzema pots de llavors de varietats 

noves que encara no han estat introduïdes 
al mòdul Inventari  de la BDG. 

• Aquests pots porten una etiqueta 
provisional. Vegeu punts 6.3 i 11.6 
d’aquest protocol. 

• Les mostres dipositades en aquesta caixa 
seran gestionades d’acord amb el que 
estipula el protocol de conservació. 
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11 Prospeccions d’espontanis 
 
Hi ha persones que s’acosten a Esporus pel motiu 
que sigui i que de passada comenten que 
coneixen algú que cultiva alguna varietat des de fa 
molt temps o, directament, porten un pot amb 
llavor d’algú que cultiva una varietat… La 
col·laboració espontània sol suposar l’adquisició 
d’un pot de llavors amb un munt d’interrogants 
associats. Moltes vegades es desconeixen dades 
bàsiques com podrien ser: el nom del donant de la 
mostra, de quin lloc prové o característiques 
bàsiques de la varietat: per exemple, és una 
mongeta de mata baixa o de mata alta? 
 
A vegades aquestes dades són desconegudes pel 
“prospector” espontani, però les pot esbrinar 
gustós si li ho demanes. Altres vegades el 
prospector les sap, o les podria saber, però algú 
les hi hauria de preguntar abans d’acceptar el pot. 
És per això que seria molt útil que les persones 
que treballen més sovint a Can Poc Oli i a les 
oficines de L’Era coneguessin aquest apartat dels 
protocols i els llocs on es guarden els elements 
necessaris. 
 
La BDG té una prospecció entrada amb el títol 
Espontanis. Tota la informació o les mostres que 
provinguin d’espontanis es vincularan a aquesta 
prospecció. 
 
 
A. Arribada de llavors d’espontanis 

 
Quan algun espontani fa arribar a Esporus llavors 
de varietats noves o una nova mostra d’una 
varietat ja existent, els passos a seguir són els 
següents: 
 
 
11.1. Recollir la mostra i etiquetar-la 

convenientment 
 

Al final dels protocols hi ha una pàgina d’etiquetes 
preparada per ser impresa. Hi figuren aquests 
camps: 
 

Etiqueta mostres / informació 
d’espontanis 

• Nom del cultiu 
• Nom de la varietat 
• Lloc de procedència de la mostra o 

informació 
• Nom, telèfon i e-mail del prospector 

espontani 
• Observacions 
• El nom de la persona de Can Poc Oli que 

recull la mostra i omple l’etiqueta 

11.2. Dipositar la mostra convenientment 
etiquetada al prestatge d’Esporus de 
l’oficina de Can Poc Oli 

 
En espera que el responsable del banc decideixi si 
és interessant d’introduir la varietat. 
 
Si aquest ho considera oportú, es continua amb 
els passos següents. 
 
 
11.3. Introduir les dades de l’espontani a 

l’apartat d’informants de la base de dades 
 
Si encara no hi figura. 
 
 
11.4. Donar d’alta la varietat 

 
Si la varietat encara no està registrada a Esporus 
donar-li entrada, omplint la pantalla Varietats  del 
mòdul Varietats  de la BDG. 
 
 
11.5. Omplir, amb l’ajuda del prospector 

espontani, una nova Fitxa d’hortícoles a 
la BDG, dins del projecte Espontanis  

 
Vegeu el punt 7 d’aquest protocol. 
 
 
11.6. Emmagatzemar la mostra en un pot de 

vidre i etiquetar-lo provisionalment 
 
Podem generar una etiqueta provisional des del 
mòdul Varietats  de la BDG. 
 
 
11.7. Guardar la mostra etiquetada dins la 

caixa NOVES VARIETATS que es troba 
fora de la nevera 

 
 
Vegeu el punt 10.2 d’aquest protocol. 
 
 
B. Arribada d’informació 
 
A vegades passen per Esporus gent que tenen 
informació sobre varietats presents al banc o 
sobre varietats que potser estaria bé de tenir. El 
fet de disposar d’un formulari adient pot ajudar a 
centrar la conversa amb aquestes persones per tal 
d’aprofitar tota la informació que puguin aportar. 
Aquest formulari no és res més que la Fitxa 
d’hortícoles  de BDG. 
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11.8. Si el responsable del banc no hi és, 
omplir una etiqueta de mostres 
d’Espontanis i dipositar-la a la caixa 
NOVA INFORMACIÓ 

 
S’omple una etiqueta d’Espontani (vegeu el punt 
11.1) i es deixa dins de la caixa NOVA 
INFORMACIÓ que hi ha al prestatge d’Esporus de 
l’Oficina de Can Poc Oli. 
 
 

La caixa NOVA INFORMACIO 

• Es troba al prestatge d’Esporus de l’Oficina 
de Can Poc Oli.  

• Emmagatzema etiquetes amb les dades de 

contacte dels informants espontanis que 
han passat mentre el responsable del banc 
no era a Can Poc Oli. 

 
 
11.9. Omplir una nova fitxa d’hortícoles 
del mòdul de Prospecció de la BDG amb la 
informació recollida 
 
El responsable del banc es posarà en contacte 
amb l’informant espontani per mirar de completar 
la fitxa. 
Potser caldrà, prèviament, donar d’alta l’informant i 
la varietat diferenciada de la qual s’obté 
informació. 
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Annex 1. Alguns consells per millorar les entrevistes 
 
1. Decàleg de l’entrevistador 

(Sabaté i Perdomo, 2008) 
 
Los diez mandamientos del entrevistador 

 
1 Nunca realizarás una entrevista sin haber 

buscado toda la información que haya sobre el 
tema.  

 
2 Te ganarás en primer lugar la confianza del 

informante. 
 
3 No buscarás fechas exactas sino el 

aproximarte a ellas. 
 
4 Buscarás al informante-clave como pieza 

fundamental de tu investigación, pero sin 
obsesiones. 

 
5 No preguntarás el por qué de las cosas. 
 
6 No te quedarás sólo con las palabras sino que 

buscarás los actos. Más vale ver las cosas 
que describirlas. 

 
7 Grabarás fielmente la palabra. 
 
8 Transcribirás literalmente lo grabado con el 

sudor de tu frente. 
 
9 Realizarás una segunda visita en busca de 

una segunda oportunidad. 
 
10 Deberás organizarte para extraer la 

información de manera práctica. 
 
 
 
 
2. Seidman (2006) 
 
A l’entrevista: 
 
• Aprofundeix en el que l’entrevistat diu 
• Pregunta quan no entenguis 
• Pregunta per saber més sobre un tema 

• Escolta més, parla menys i formula preguntes 
reals 

• Evita preguntes dirigides 
• Fes preguntes de final obert 
• Manté l’entrevistat centrat en el tema  
• Limita la teva pròpia participació 
• Exposa la teva experiència només 

ocasionalment 
• No reforcis les respostes, ni negativament ni 

positivament 
• Utilitza el guió de l’entrevista amb precaució  
• Tolera el silenci 
 
 
 
 
3. Bernal (2008) 
 
Les preguntes: 
 
• Fer preguntes simples 
• Fer preguntes precises 
• Fer primer preguntes generals i després les 

concretes 
• No fer preguntes que portin implícita la 

resposta 
• Fer ús del llenguatge corporal 
• Utilitzar un llenguatge adaptat a l’informant 
• Adaptar-se al ritme de l’informant 
• Deixar un espai de temps prudencial entre 

cada pregunta 
• No donar res per suposat o per sabut 
• No donar la nostra opinió personal 
 
L’actitud davant de l’informant: 
 
• Mostrar interès i respecte per a l’informant 
• Plantejar la conversa de forma flexible 
• Empatitzar amb l’informant 
• Evitar les opinions personals i els judicis 
• Deixar parlar a l’informant sense interrompre’l 
• Mantenir l’atenció 
• Ser agraït 
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Annex 2. Models de fitxes de recollida d’informació 
 
1. Fitxa d’Esporus (BDG) 
 

Fitxa de prospecció d’hortícoles 
 

Prospecció  Data Prospecció 

Prospector 

Informant  Nom Telèfon 

Domicili Població 

CP Comarca 

Mostra  Cultiu Varietat 

Var. Diferenciada Any collita Lloc 

Informació  
agronòmica  

Característiques agronòmiques 
 
 
 
 
 

Època sembra Època recol·lecció 

Criteris de selecció 
 
 
 
 

Plagues i malalties 
 
 

Informació 
cultural 

Informació etnobotànica (usos, gastronomia, tradicions, dites) 
 
 
 
 

Anys que es cultiva Origen primera llavor 

Es cultivava molt? Es cultiva actualment? 

Destinació del producte 

Valoració  Característiques que el pagès valora de la varietat 
 
 
 

El prospector creu que és interessant conservar aquesta varietat perquè… 
 
 
 

Altres  Observacions 
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2. Fitxes Guillem Arribas 
 
Fitxes de recollida d’informació en prospecció elaborades pel Guillem Arribas a partir de Marchenay (1986). 
 
 

A. IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA  

Número mostra:  

Nom pla nta conreada: Varietat:  

Nom prospector:  

Identificació de l’informador  

Nom:  Tel:  Edat:  

Adreça completa:  

Data de recollida:  

Lloc de recollida:  

Paratge/partida terme: Altitud:  

Localitat: Comarca:  

Font : Hort, mercat, camp, graner o celler, col·lecció privada, altres. 

Forma : Tubercle, arrel, llavor, fruit, planta sencera, empelt, esqueix, altres 

 
 
 

B. INFORMACIONS ETNOBOTÀNIQUES  

Utilització de la planta: Alimentària (consum fresc, conservació (receptes, mètode)), farratgera, tèxtil, 
ornamental, medicinal, altres. 

Qualitats: Gustatives (sabor, textura o altres qualitats de l’aliment cru o cuit abans o després de la 
transformació) 

Es coneix la seva procedència geogràfica?  

Quan temps fa que es conrea a l’indret? Es conrea m olt a la zona? Si/No s uperfície  

Per què la planta encara es conrea?  O perquè no? 
 
Quan es va abandonar el seu conreu? I per quina altra varietat o espècie? 

Origen de les llavors, plantes, empelts, etc.  Amics, veïns, parents, compra, intercanvi, fira, mercat, casa de 
llavor, cooperativa agrícola, viverista, etc. 

Destinació del producte després de la collita: (consum familiar, mercat local, exportació, indústria,…) 
canal comercialització? (directa, intermediari, cooperativa)  

La planta és objecte de creences o usos de caràcter  simbòlic: màgic, cerimonial, religiós? Existeixen 
adagis, proverbis, dites, cançons, sants protectors, festes locals? 
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B.10. Altres informacions  
 
 

  
 
 

C. DADES AGRONÒMIQUES   (Model plantes hortícoles)  

C.1. Aspecte general de la planta en vegetació  

Característiques de la part consumida  
  
Part que es consumeix:  
 
Forma: (dibuix o foto) 
 
Color de la flor: de l’epidermis: de la polpa: del fruit:  
de la grana (precisar repartició):  
 
Dimensions mitjanes. (Altura, amplada, diàmetre i pes)  
  
Rendiment mitjà (kg/ha) 
 

C.2. Característiques agronòmiques i fisiològiques  
  
Anual, bianual o vivaç 
 
Labors prèvies a la sembra: 
  
Data de sembra al llavorer: Data de trasplantament: Mètode trasplantament: 
 
Mètode sembra directa Data sembra directa: Marc de plantació: 
  
Necessitats hídriques després de la sembra:  
 
Necessitats d’adob abans sembra:  
 
Època de floració i d’espigat o pujada de la grana: 
 
Època de recol·lecció per al consum (preciseu si es pot consumir en diversos estadis): 
 
Època de recol·lecció per a la multiplicació: 
 

Objectius de la selecció  
 
Criteris 

Assecat, triatge i emmagatzematge  
 
 
 

Labors que es realitzen durant el cultiu (moments i mitjans per cadascuna) 
 
Necessitats importants d’aigua (moments i fases del cultiu) 
Característiques destacables de l’aigua de reg (per salinitat o procedència) 
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Sistema de reg: Necessitats d’adob durant el cultiu: Tipus d’adob: 
 

Dificultats tècniques particulars del cultiu  
 

C.3.Adaptació a les condicions del medi: reacció al fred, a la sequera, als sòls humits, calcaris… (preciseu 
la naturalesa del sòl del lloc de recol·lecció) 
 

C.4. Reacció als paràsits i a les malures.  Sensibilitat o resistència. Preciseu, si és possible, el nom i els 
símptomes que presenten. Indiqueu el tractament que convé donar i els mètodes locals practicats 
 
INSECTES 
Tractaments o labors preventives: 
 
Tractaments o labors de lluita: 
 
 
MALALTIES CRIPTOGRÀMIQUES 
Tractaments o labors preventives: 
 
Tractaments o labors de lluita: 
 
 
VIRUS 
Tractaments o labors preventius: 
 
Tractaments o labors de lluita: 
 
 
Ha estat causa de l’abandó o degeneració de la varietat? 
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Etiquetes per recollida de mostres en prospecció 

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita: 

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita:  

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita:  

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita: 

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita:  

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita:  

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita: 

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita:  

 
 
Codi prospecció: 

Cultiu: 

Varietat: 

Varietat diferenciada: 

Codi var. dif.: 

Informant: 

Lloc recollida: 

Any collita:  
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Etiquetes per recollida de mostres o informació d’Espontanis 

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera. 

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera.  

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera.  

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera. 

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera.  

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera.  

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera. 

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera.  

 
 
Cultiu: 

Varietat: 

Nom Informant: 

Telèfon: 

e-mail: 

Localitat: 

Nom persona que omple l’etiqueta: 

 

Si cal, afegir observacions darrera.  
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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. 

 
 
 
 
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 de llavor a 
emmagatzemar  recomanades).  
 
Les condicions d’emmagatzematge 
 
A Can Poc Oli es disposa d’una cambra frigorífica 
que manté la temperatura a 5ºC. Consulteu 
l’Annex 3 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 és important 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 Germen 
(BDG) 
 
Les activitats d’aquest protocol referides a 
actualització de la base de dades es realitzen des 
del mòdul Inventari . 
 
 
 
Després del quadre que segueix, que conté una 
breu descripció dels passos a seguir durant la 
conservació, trobareu una ampliació dels punts 
tractats. 
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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 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. Intercalar 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, el 
que comportarà entrada d’humitat.  

b. Evitar tancar els pots excessivament forts 
per 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 2). 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.  
 
 
 

 

 
 
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. 

 
 
 
1.9. Mantenir una rutina de canvi de bossetes 

dessecants dels pots continguts a la 
caixa PER DESSECAR 

 
 

La caixa PER DESSECAR 

• Es troba fora de la cambra frigorífica.  
• Emmagatzema pots de llavors en la seva 

etapa final d’assecatge.  
• Se’ls canvia tot sovint la bosseta 

dessecant.  
• Quan s’aconsegueix que les bossetes 

dessecants es mantinguin seques (no 
canviïn de color) es pot passar el pot a la 
caixa PER PESAR de la cambra frigorífica. 

 
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 
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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. 
 
 
1.10. 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 
 
Les noves entrades es troben emmagatzemades a 
la caixa NOVES VARIETATS que es troba fora de 
la cambra frigorífica. Vegeu els punts 10.2 i 11.7 
del Protocol de Prospecció. 
 
 
2.1. Controlar de l’estat de la llavor 

 
La comprovació de l’estat de la mostra es fa a tres 
nivells. 
 
 
A. Estat sanitari  
 
L’estat sanitari de la llavor depèn fonamentalment 
de la sanitat del cultiu mare del qual procedeixen, 
però també hi han 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 2.2 d’aquest protocol. 
 
 
• Corcada 
 
Es deixa 48-72 hores al congelador per eliminar 
els corcs. 
 
Un cop fora del congelador, es guarda a la caixa 
PER TRIAR/NETEJAR 
 
 
 
 
 
 
 

La caixa PER TRIAR / NETEJAR 

• Es troba fora de la cambra frigorífica.  
• Emmagatzema pots de llavors que encara 

no estan suficientment netes.  
• Pot ser que aquests pots continguin 

varietats noves o llavor procedent de 
multiplicacions de varietats ja presents al 
banc. 

• Un cop la llavor neta el pot passa a la 
caixa PER DESSECAR 

 
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 2.2 d’aquest protocol 
 
Si la llavor en bon estat NO és suficient és passa 
al punt 4 d’aquest protocol.  
 
• Florida 
S’escriu a l’etiqueta provisional QUALITAT 
DUBTOSA i es continua en el punt 2.2 d’aquest 
protocol.  

 
 

B. 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, el 
pot es dipositarà a la caixa PER TRIAR / 
NETEJAR. 
 
 
 
 



Manual i protocols de gestió d’Esporus. Conservació 

41 

C. 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 
QUALITAT DUBTOSA i es continuarà amb els 
passos següents. 
 
 
 
 
2.2. Emmagatzemar a la caixa PER 

DESSECAR  
 
A Esporus són les bossetes dessecants les que 
ens indiquen quan una mostra és prou seca. Les 
mostres s’emmagatzemen a la caixa PER 
DESSECAR (vegeu el punt 1.9) fins que 
s’aconsegueix que les bossetes dessecants es 
mantinguin seques.  
 
La caixa PER DESSECAR es manté fora de la 
cambra frigorífica perquè conté pots que encara 
s’han de manipular sovint. 

 
 
 
 
2.3. Emmagatzemar a la caixa PER PESAR 

 
Les llavors netes i seques (ja no cal canviar la 
bosseta dessecant) es passen a la caixa PER 
PESAR en espera de continuar amb el procés 
d’entrada. 
 

La caixa    PER PESAR 

• Es troba dins 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 

 
 
 
2.4. Envasar en pots de vidre  
 
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 
aquests tipus de pots 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 que pots de la mateixa 
capacitat de volum 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 les llavors del pot. 
 
 

 
 
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. 
 
Per conèixer altres mètodes d’emmagatzematge 
vegeu l’Annex 2. 

 
 
 
2.5. Pesar la mostra i distribuir-la en pots 
 
A l’hora de col·locar les llavors de la mostra en 
pots estàndard s’ha de considerar la quantitat que 
se’n té.  
 
Si hi ha molta llavor la dividirem en diferents pots. 
Consultarem a la tercera taula de l’Annex 1 la 
quantitat de llavor a emmagatzemar. Omplirem un 
pot amb aquesta quantitat de llavor. Si en sobra, la 
col·locarem en un o més pots addicionals.  
 
Omplirem una etiqueta provisional per cada un 
dels pots de més que s’hagin utilitzat. El primer pot 
serà la llavor que es guardarà al banc (a utilitzar 
per multiplicar o caracteritzar). Els pots següents 
seran de llavor per l’intercanvi.  
 
Utilitzarem els pots de la mida més petita que 
siguin suficients per la llavor que han de contenir 
més les bossetes dessecants. 
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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. Es treuen les mostres de la caixa PER 
PESAR 

d. Si el pot ja ha estat pesat abans, es pesa 
amb pot i tot, sense tapa ni bossetes 
dessecants. 

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

f. 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. 

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

h. 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. 

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

 
 

 
2.6. Renovar el material dessecant 

 
A Esporus utilitzem gel de sílice com a material 
dessecant. Podeu consultar a l’Annex 2 detalls 
sobre els materials dessecants.  
 
En els pots ja pesats s’hi col·loquen les bossetes 
dessecants necessàries: 
 
� 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 

 
La bosseta es col·loca sobre de la llavor (no sota) 
per facilitar els canvis posteriors. 

 
Si els pots ja porten bossetes es comprova el seu 
estat i, si cal, es canvien.  
 
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 

adherides i es guarden al pot per bossetes 
humides que hi ha sobre el microones. 
  

 
2.7. Emmagatzemar a la caixa PER BDG de la 

cambra frigorífica 
 

Els pots dividits i pesats es poden introduir a la 
base de dades o emmagatzemar a la caixa PER 
BDG. 
 

La caixa    PER BDG 

• Es troba dins 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 ENSOBRAR o a les caixes 
per cultius de la cambra frigorífica. 

 
 
2.8. Registrar la mostra i els pots en el mòdul 

Inventari de la BDG i etiquetar 
 
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. La resta de pots contenen 
llavor “sobrera” que es pot repartir o intercanviar. 
 
En el moment que entrem les dades de la mostra 
(contingudes a l’etiqueta provisional) a la pantalla 
entrades noves  de la BDG la mostra està del tot 
incorporada al banc. No cal omplir els camps 
Prospector, Reproductor i Contacte de la graella 
Entrada nova . Són camps que es reserven per a 
bancs que no omplen el mòdul de Prospecció. En 
el cas d’Esporus, aquestes dades ja han estat 
entrades en prospecció. 
 
La BDG generà unes etiquetes per pot que 
enganxarem. Eliminarem les etiquetes 
provisionals.  
 
 
2.9. Emmagatzemar a les caixes PER 

CULTIUS o la caixa PER ENSOBRAR de 
la cambra frigorífica 

 
Dins la cambra, els pots es guarden en una 
prestatgeria dins de caixes agrupats per cultius . 
Cada caixa porta un rètol amb la llista de varietats 
que conté. En aquestes caixes s’hi dipositen els 
pots que constitueix la reserva activa del banc (la 
llavor que ha de servir per multiplicar i caracteritzar 
les varietats). Si la mostra està repartida en més 
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d’un pot, és el pot número 1 de la sèrie el que es 
dipositarà en les caixes per cultius. La resta dels 
pots de la mostra s’emmagatzemaran a la caixa 
per ensobrar. 
 
 

La caixa    PER ENSOBRAR 

• Es troba dins de la cambra frigorífica.  
• Emmagatzema pots de llavors “sobreres” 

que es poden repartir en intercanvi. 
• Els pots d’aquesta caixa porten una 

numeració de sèrie que permet agrupar 
els d’una mateixa mostra (la llavor d’una 
determinada varietat de la collita d’un any 
determinat). La numeració dels pots de la 
caixa comença pel segon pot (hi podem 
trobar, per exemple, els pots 2 de 4, 3 de 4 
i 4 de 4). El pot 1 de 4 de la sèrie serà a 
les caixes per cultius. 

 
 

 
 
 
 
3 Entrada de llavor procedent de multiplicació 

 
Per assegurar les quantitats mínimes i per renovar 
la viabilitat de les diferents varietats del banc, cal 
multiplicar o regenerar aquest material 
periòdicament i segons un programa de 
multiplicació que té el seu protocol propi.  
 

Un cop neta la llavor procedent de multiplicació, es 
diposita en pots a la caixa PER DESSECAR i se 
segueixen els punts 2.2 a 2.10 d’aquest protocol. 
 
 

 
 
 
 
4 Recuperació de varietats perdudes 
 
Quan per alguna raó no desitjada, la llavor 
d’alguna 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. Se seguirà els passos 
es dipositarà en pots a la caixa PER DESSECAR i 
se seguiran els punts 2.2 a 2.10 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. Es segueixen els 
passos 11.1 a 11.7 del Protocol de Prospecció. 
 
La informació referida a la varietat perduda estarà 
relacionada amb la nova varietat “substituta” de 
manera que, a les observacions de la Fitxa 
d’hortícoles de la nova entrada, s’hi farà constar 
aquesta relació. 
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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 2.1 
d’aquest protocol. Si cal, modificarem el seu estat 
a la BDG de manera que quedin marcats com de 
QUALITAT DUBTOSA. 
 
Les mostres de llavors marcades a la BDG com de  
QUALITAT 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. 

 
5.2. Mantenir actualitzat el pes dels pots 
 
De manera que, a l’hora de confeccionar el 
calendari anual de multiplicació, la BDG pugui 
llistar, també, les varietats que presenten una 
quantitat escassa de llavor de manera que entrin 
en la programació de multiplicació. Només s’ha de 
tenir cura de mantenir el pes dels pots actualitzat. 
 
Quan en modificar el pes d’un pot aquest passa 
estar per sota de la quantitat d’emmagatzematge 
recomanada, l’etiqueta que la BDG genera indica 
que el pot conté una quantitat de llavor escassa. 
Cal tenir en compte l’avís i tenir cura de no 
extreure massa llavor dels pots marcats en aquest 
sentit. 
 

 
 
  

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 de la varietat  
• Descartat 

 
Les sortides per multiplicació i caracterització es 
gestionen seguint els protocols corresponents. 
 
En les sortides per intercanvi es seguiran els 
següents passos. 
 
6.1. Obtenir la llavor de pots ubicats a la caixa 

PER ENSOBRAR dins de la cambra 
frigorífica 

 
Vegeu especificacions sobre la caixa PER 
ENSOBRAR al punt 2.9. 
 
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. 
 
6.2. 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 hi 
ha, per exemple, 4 pots de la mostra, escollirem el 
marcat ‘4 de 4’ 
 
6.3. Escriure a la etiqueta el motiu pel qual 

s’ha extret llavor del pot 
 

Pot ser per intercanvi, multiplicació, caracterització 
i ensobrat. La llavor es pot haver descartat per 
alguna raó que apuntarem (com per exemple, es 
poden haver eliminat llavors corcades, o les que 
tenen massa anys). 
 
 
6.4. Un cop extreta la llavor necessària, 

col·locar el pot amb la llavor restant a la 
caixa PER PESAR 

 
Si no queda llavor (el pot es buit) es dóna de baixa 
de la BDG o es col·loca a la caixa PER BDG en 
espera de fer-ho més tard. 
 
6.5. Pesar 
 
Seguint el protocol del punt 2.5. 
 
6.6. Renovar el material dessecant  
 
Segons s’indica al punt 2.6. 
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6.7. Rectificar de les dades del pot al mòdul 
Inventari de la BDG 

 
Es modifica el contingut del pot de la BDG. 
S’apunta on ha anat a para la llavor extreta a la 
pantalla de Sortides  del mòdul Inventari de la 

BDG. Es genera una nova etiqueta que s’enganxa 
al pot.  
 
6.8. Emmagatzemar 

 
Es torna a la caixa PER ENSOBRAR de la cambra 
frigorífica. 

 
 
 

7 Tasques anuals 
 
Un cop l’any, preferentment al hivern, després 
d’incorporar les noves llavors procedents de 
multiplicació al banc: 
 
7.1. Reunificar els pots de la cambra 

frigorífica 
 
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’. 
 
 

 
 
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. 

 
 
En el procés de multiplicació anual es generen 
nous pots que van a parar a les caixes de cultius 
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. Si hi ha com a mínim llavor 
de la mostra de més de 2 anys es donaran de 
baixa els pots amb llavor que ja han depassat la 
caducitat, seguint el que s’indica en el punt 6 
d’aquest protocol. Aquesta llavor pot ser 
perfectament viable i l’oferirem a la taula 
“Agafa’m” de Can Poc Oli per si algú la vol 
sembrar als seu hort. 
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7.2. 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 considera també que tenen un 
interès pedagògic.  
 
Sempre hi ha canvis per noves incorporacions o 
pèrdues de varietats i un cop l’any convé 
actualitzar els rètols. 
 
 

 
 
Foto 6. Caixes per cultius a la cambra frigorífica 
 
Caixa de la cambra frigorífica corresponent a un cultiu 
determinat amb el seu rètol. 
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Annex 1. 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  

20 

3 3 3 540 

Segon 
supòsit  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. 
 

 
 

Cultiu 

Núm. Llavors / 
1 gr 

gr. llavor a emmagatzemar 

Anys 
viabilitat 

Mín. Màx. 

Supòsit mínim 
Llavor necessària 

Supòsit màxim 
Llavor necessària 

Màx. Mín. Màx. Mín. 

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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Cultiu 

Núm. Llavors / 
1 gr 

gr. llavor a emmagatzemar 

Anys 
viabilitat 

Mín. Màx. 

Supòsit mínim 
Llavor necessària 

Supòsit màxim 
Llavor necessària 

Màx. Mín. Màx. Mín. 

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 
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Cultiu 

Núm. Llavors / 
1 gr 

gr. llavor a emmagatzemar 

Anys 
viabilitat 

Mín. Màx. 

Supòsit mínim 
Llavor necessària 

Supòsit màxim 
Llavor necessària 

Màx. Mín. Màx. Mín. 

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 

Carbas só  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 
 
 
Unificarem les dues taules per tant de tenir la informació més a mà. 
 

Quantitats i anys de viabilitat de la llavor 

Cultiu 

Núm. Llavors / 
1 gr 

Grams de llavor a 
emmagatzemar 

 
Anys viabilitat 

Mín. Màx. 

Albergínia 200 250 13 6-10 

Alfàbrega 600 790 4 5 

Alquenquegi 1185 1185 3 3 

Api 1164 3527 3 8 

Blat de moro 4 10 6.250 2-3 

Bleda 35 63 72 6-10 

Bròquil 283 362 9 5-10 

Carbassa 5 20 50 6-10 

Carbassó 5 20 50 6 

Carxofa 20 30 125 5-7 

Ceba 247 459 101 2-7 

Cigró 2 3 1250 3 

Cogombre 30 35 9 5-10 

Col 212 300 11 4-10 

Col Brussel·les 250 300 10 4-5 

Enciam 1000 1600 3 3-8 
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Escarola 510 700 5 8 

Espàrrec 50 50 50 5 

Espinacs 64 106 40 5-7 

Fava 0,5 1 5000 6-10 

Girasol 20 40 125 7 

Julivert 345 550 8 3-7 

Meló 8 9 32 5-10 

Mongeta 1 9 1786 3-8 

Nap 230 300 11 5 

Pastanaga 564 1164 44 3-10 

Pebrot 138 285 18 3-8 

Pèsol 3 6 832 3 

Porro 350 400 8 3-6 

Rave 74 150 34 5-10 

Remolatxa 50 60 50 4-6 

Ruqueta 500 545 5 4-9 

Salsafí 90 100 28 4 

Síndria 4 7 63 6 

Tomàquet 300 400 9 4-10 

Xicòria 423 635 6 8 

Xirivia 172 242 15 1 

Font:  Ashworth (2002), Kokopelli (2005), Singn (1999), Rosselló (2010) i elaboració 
pròpia. 
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Annex 2. 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. 
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Annex 3. 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. 
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• 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 
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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Etiquetes Destí de la llavor 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 

 

 
 

Cultiu: 

Varietat: 

Codi pot:                  Data: 

Extreta llavor per: 

Ensobrat   

Multiplicació 

Descartada 

Intercanvi amb: 
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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. 

 
 
 
 
VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011. Manual i protocol de multiplicació 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 multiplicació de varietats locals 
 
Esporus no manté la llavor en congelador i, per 
tant, aquesta llavor va perdent viabilitat. Necessita 
ser regenerada cada x anys, de manera que la 
multiplicació és una tasca anual a la que cal 
dedicar molts recursos.  
 
Per altra banda, Esporus no compta amb cap 
infraestructura que permeti aïllar les diferents 
varietats en cultiu. A l’hora d’evitar hibridacions 
s’ha de refiar de l’aïllament que proporciona la 
distància o el temps, o bé aplicar mètodes 
manuals de pol·linització. 
 
L’objectiu principal de la multiplicació 
 
L’objectiu principal de multiplicació és l’obtenció de 
llavor per mantenir viva la col·lecció d’Esporus. Es 
tracta de tornar a reproduir les llavors abans no 
perdin la seva viabilitat. També  d’identificar a 
temps les varietats de les quals tenim només 
mostres amb llavors en poca quantitat o de poca 
qualitat i obtenir-ne més llavor en quantitats i 
qualitats òptimes. Tot això mirant de conservar la 
integritat genètica de les mostres. 
 
Per mantenir aquesta integritat genètica cal evitar: 
 
• els errors d’identificació de les mostres  

• la contaminació per gens aliens, ja sigui 
produïda per una manipulació inadequada de 
la llavor o per una contaminació a camp 
produïda per llavor o pol·len d’altres varietats. 

 
De manera que cal ser molt curosos, durant tot el 
procés, en la manipulació de la llavor. És bo de  
conèixer, no només el protocol de multiplicació, 
sinó també els de prospecció i conservació. 
 
També es poden produir canvis en la composició 
genotípica per altres motius. Aquests canvis poden 
ser de mena aleatòria (mutacions, mostreig poc 
acurat de la submostra a multiplicar) o no 
aleatòria. Els canvis no aleatoris són els produïts 
per selecció (natural o no). S’ha d’evitar d’imposar 
pressions de selecció artificials i/o inconscients.  
S’ha de mirar, també de minimitzar la selecció 
natural intentant proporcionar al cultiu un entorn 
semblant al del seu origen. Es tracta de conservar 
la varietat amb tota la seva riquesa genètica. Per 
això és important poder comptar amb 
caracteritzacions acurades de cada varietat i 
conèixer la mena de selecció que durant anys ha 
exercit el pagès sobre la varietat concreta. 
L’objectiu no és fer millora  sinó conservació. 
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Connexions amb la Base de Dades Germen 
(BDG) 
 
Les activitats d’aquest protocol referides a la base 
de dades es realitzen des dels mòdul 
Multiplicació . 

A final del document, després dels annexos, 
trobareu un resum del protocol. 
 
 

 
 
 
1 Planificació de la multiplicació  
 
Un cop l’any s’elabora el calendari de sembra, 
habitualment durant la tardor/hivern perquè és 
l’època que hi ha menys feina de camp. La base 
de dades proporciona un llistat de referència. 
Aquest llistat recull les varietats que tenen totes 
les mostres collides en anys anteriors al que 
marca el marge de viabilitat del cultiu i les que es 
troben en algun estat problemàtic.  
 
S’ha de mirar de multiplicar tota la col·lecció en un 
màxim de 8 anys, que són els anys de viabilitat 
que tenen les llavors dels cultius més longeus. 
Podeu consultar a la taula de  l’Annex 3 els anys 
de viabilitat de la llavor dels diferents cultius. 
 
 
Els passos a seguir són: 
  
 
1.1. A partir del llistat que proporciona la 

Base de dades Germen (BDG), elaborar 
el calendari anual de sembra. Escollir les 
varietats a multiplicar entre les del llistat 
segons els següents criteris: 

 
1. Les que cal regenerar perquè s’ha perdut part 

important de llavor en algun dels processos de 
multiplicació o conservació  de l’any anterior.  

2. Les que han depassat els anys de viabilitat 
calculats per l’espècie (“caducades”) o estiguin 
a punt de fer-ho.  

3. Les noves entrades que no presenten 
condicions òptimes o tenen poca llavor.  

4. Les que es considerin interessants de 
multiplicar per fer difusió o intercanvi i les que 
es vulguin caracteritzar. 

 
 
1.2. A l’hora de programar la sembra de 

multiplicació tenir en compte, també: 
 

• Criteris botànics: 
 
Cal considerar el tipus de reproducció que 
presenta el cultiu: vegetativa o sexual .  

Les tasques de multiplicació de les plantes 
bianuals  s’hauran de programar en els calendaris 
de dos anys consecutius. Es pot consultar l’Annex 
1 quins són els cultius bianuals. A l’Annex 2 hi ha 
informació sobre la multiplicació de cultius 
bianuals. 
 
S’ha de tenir en compte que els cultius que 
presenten risc d’hibridació entre varietats han de 
rebre un tractament adequat, que pot ser 
determinant a l’hora de planificar la sembra. 
Necessitem poder assegurar l’aïllament, en l’espai 
o en el temps. Podem recórrer, també, a la  
pol·linització controlada.  El control es pot 
aconseguir o bé cultivant dins de gàbies o túnels 
especials o bé pol·linitzant manualment. Ja s’ha 
apuntat que Esporus no compta amb 
infraestructura adequada per aïllar artificialment 
cultius. Sí que es pot planificar la multiplicació de 
varietats a ser pol·linitzades manualment. 
Trobareu una classificació de les espècies segons 
el tipus de pol·linització a l’Annex 1 i informació 
sobre pol·linització controlada a l’Annex 5.  
 
• Criteris agronòmics: 
 
N’hi ha un parell que són determinants a l’hora de 
fixar un calendari de sembra: l’època de sembra  i 
la necessitat o no de fer planter . Per al cultius 
que necessiten una fase de planter cal marcar en 
el calendari les dues tasques de sembra i 
transplantament. Consulteu a l’Annex 3 quins 
cultius ho demanen. 
 
• Criteris logístics:  

 
S’ha de considerar els recursos materials  amb 
que es compta per tirar endavant la multiplicació: 
disponibilitat d’espai, aigua, eines, instal·lacions i 
maquinària adequada. 
 
S’ha de mirar d’arribar a un compromís entre les 
dates de sembra que demana cada varietat i les 
dates de sembra fixades per cada espècie. Per 
facilitar les tasques de camp es procurarà sembrar 
totes les varietats d’una mateixa espècie en la 
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mateixa època, però establint les excepcions que 
calgui, sobretot per aquelles varietats la 
característica principal de les quals radica en el fet 
de ser primerenques o tardanes.  
 
Pel que fa als recursos humans , cal considerar 
amb quins col·laboradors externs es pot comptar 
(multiplicadors), amb quins voluntaris i quins 
treballadors. A l’hora de programar un calendari 
assumible cal ser conscient d’aquests recursos 
humans. 

1.3. Consensuar el calendari i fer que estigui 
a l’abast de tots els implicats 

 
El calendari de sembra s’ha de consensuar amb 
tot l’equip d’Esporus i amb els multiplicadors 
externs. Un cop consensuat se’n guardarà una 
còpia impresa a la Llibreta de camp, se’n penjarà 
una altra còpia a la cartellera de Can Poc Oli i 
també a la BDG, de manera que tots els implicats 
puguin consultar-lo per internet. 
 

 

 

 

2 Generació i compleció de les fitxes de multiplicació 
 

2.1. Generar i imprimir les fitxes de 
multiplicació de les varietats que figuren 
al calendari de sembra 

 
Les fitxes es generen a la BDG i proporcionen 
informació sobre el cultiu i la varietat que s’ha de 
multiplicar i també reserven uns camps per la 
recollida de les dades que es generen durant la 
multiplicació. 
 
Cada fitxa indica el número de pot del qual cal 
treure llavor per sembrar. En principi és el pot amb 
la llavor més recent perquè és el que té més 
possibilitats d’èxit de germinació. Podem forçar 
que sigui un altre pot si en interessa. Per exemple, 
si sospitem que la llavor del pot més recent 
presenta problemes, escollirem les d’algun pot 
anterior.  
 
Adjunt a la fitxa s’imprimirà la informació de 
prospecció i caracterització que la BDG té sobre la 
varietat. 

2.2. Guardar les fitxes impreses a la Llibreta 
de camp de CPO 

 
Aquesta és una informació que està bé de tenir a 
mà en tot moment. La necessitarem per apuntar 
les dades obtingudes durant la multiplicació i per 
tenir ben present com és la varietat i quins criteris 
de selecció podem aplicar.  
 
2.3. Introduir les dades a la BDG quan les 

fitxes estiguin completes 
 
Quan tot el procés de multiplicació hagi finalitzat, 
s’entrarà a la BDG les dades recollides a la fitxa 
en paper de multiplicació. 
 

 
 
 

 
 
 
3 Multiplicadors externs 
 
En l’actualitat Esporus treballa amb alguns 
col·laboradors externs que multipliquen blat de 
moro, cebes i bràssiques. 
 
Hi ha un projecte redactat, per aconseguir ampliar 
aquest grup de col·laboradors. El projecte, que vol 
funcionar amb metodologia participativa, està en 
fase de recerca de finançament. Quan es tiri 
endavant, s’haurà de buscar resposta als següents 
punts: 
 

• Criteris de selecció de col·laboradors 
• Formació 

• Bases de la col·laboració (contracte) 
• Organització: reunions, entrega i recollida 

de material, supervisió 
 

A partir de la resposta als punt anteriors es podrà 
redactar el protocol que regirà les relacions entre 
Esporus i els seus col·laboradors externs. 
Mentre tant, en la col·laboració amb els 
multiplicadors externs es seguiran els següents 
passos: 
 
3.1. Lliurar el material que ha de servir de 

base per la multiplicació (bulbs o 
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planter). Anirà acompanyat de la fitxa de 
multiplicació corresponent 

 
 
3.2. Recollir la llavor un cop aquesta collida i 

seca. Recollir la fitxa de multiplicació i 

completar els camps pendents d’omplir. 
Entrar les dades a la BDG 

 
 
3.3. Netejar i processar la llavor seguint els 

passos de l’apartat 9 
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4 Planificació de les zones de cultiu 
 
4.1. Dibuixar un plànol amb la distribució 

dels cultius programats 
 
A part d’anotar en la fitxa de multiplicació la 
parcel·la on es cultiva cada varietat i marcar amb 
rètols a la parcel·la mateixa la seva ubicació, cal 
fer-ho constar en el plànol de cultius . Serà molt 
útil a l’hora de planificar les rotacions de la propera 
temporada. 
 
En aquest plànol s’ha d’indicar sobre cada 
parcel·la utilitzada, la distribució dels diferents 
cultius, indicant el nom i número de la varietat i la 
data de sembra o repicat.  
 
S’haurà de dibuixar la ubicació de totes les 
varietats que es pensa cultivar (també les 
autògames).  
 
A banda de les consideracions de distàncies que 
tractarem en el punt següent, a l’hora de dibuixar 
la distribució caldrà tenir en compte els altres  

condicionants agronòmics (rotació de cultius, tipus 
de preparació de la parcel·la que el cultiu 
necessita...) 
 
4.2. Deixar la distància recomanada entre les 

varietats d’una mateixa espècie 
al·lògama 

 
Les varietats d’espècies al·lògames s’hibriden molt 
fàcilment i cal deixar grans distàncies entre elles. 
Si per mantenir la col·lecció cal multiplicar-ne més 
d’una varietat cada any ens caldrà buscar la 
col·laboració de multiplicadors externs.  
 
Si es té clar que les èpoques de floració de 
diferents varietats d’una mateixa espècie no 
coincideixen, o es pot fer que no coincideixin, 
llavors es poden programar per a ser multiplicades 
en una mateixa zona. 
 
A l’hora de planificar la distribució a camp 
d’aquestes espècies consultar la taula següent i la  
del l’Annex 3.  

 
 

Separació entre varietats 

AUTÒGAMES 
 
En general es pot fer llavor de varietats diferents 
d’una mateixa espècie en un mateix hort: 
 

• enciam  
• escarola 
• tomàquet 

 
Cal vigilar amb les següents lleguminoses que en 
condicions de cultiu ecològic poden presentar 
diferents percentatges de pol·linització creuada: 
 

• cigró 
• mongeta 

 
• pèsol  

 
Els següents cultius poden ser pol·linitzats per 
insectes i cal separació entre varietats: 
 

• albergínia : mínim 50 m 
• fava: mínim 1000 m 
• pebrot: de 50 a 200 m 

AL·LÒGAMES  
 
En general no es pot fer llavor de varietats 
diferents d’un mateix cultiu dins d’un mateix hort. 
Cal coordinar-se amb multiplicadors externs o 
utilitzar mètodes de pol·linitació manual. Es 
necessiten 1 km de separació mínima. 
 

• api 
• blat de moro 
• bleda, remolatxa 
• carbassa 
• ceba 
• cogombre 
• col, col-i-flor, bròquil 
• espinac  
• gira-sol 
• meló 
• nap 
• pastanaga 
• porro 
• rave 
• síndria 
• xirivia 
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4.3. Deixar suficient separació entre varietats 
d’una mateixa espècie autògama 

 
Abans de decidir, a partir de les dades anteriors, 
sobre les distàncies a guardar ens convé tenir 
present el que diu Carol Deppe: “Si són al·lògames 
s’han d’isolar. Si són autògames també s’han 
d’isolar. Sobretot si tenim un hort orgànic sa, que 
és viu  i té miríades d’espècies pol·linitzadores”. 
Deppe té una dilatada experiència com a 
productora de llavors a petita escala, en 
condicions de cultiu ecològic i en entorns propers 
a espais més o menys naturals. Assegura que, en 
aquestes condicions les varietats d’espècies 
autògames poden presentar alt grau de 
creuament. En concret posa exemples de proves 
realitzades amb mongetes i cigrons. 
 
Deppe aconsella intercalar altres cultius entre 
dues varietats d’una mateixa espècie 
d’autògames. Millor si el cultiu intercalat té alçada 
(està entutorat o és alt de mena, com el blat de 
moro). També es pot plantar en blocs més amplis i 
collir només les plantes centrals. (Deppe 2000) 
 
 
4.4. Deixar la distància adequada entre 

plantes d’una mateixa varietat 
 

En general l’espai que s’ha de deixar entre plantes 
és més gran que en els cultius de producció. 
Primer perquè més espai dificulta l’aparició de 
malalties. Segon l’espai extra permet que les 
plantes es desenvolupin plenament. 
 
Però hi ha alguns cultius que demanen una  
separació entre plantes menor que la dels cultius 
de producció. Les plantes amb tendència a fer 
brots laterals, pot ser que en facin més si se’ls 
dóna molt espai. Aquests brots poden ser de 
maduració tardana i dificultar la collita. Aquest és 
el cas de les pastanagues i el mill. 
 
Per altra banda, també cal ajustar més l’espai 
entre plantes per cultius com els de les 
albergínies, pebrots verds i cogombres, dels quals 
es consumeix el fruit quan les llavors encara no 
estan prou madures. En producció, després de 
collir els primers fruits, la planta continua el seu 
desenvolupament i produeix més fruits. Necessita 
més espai. Quan el que busquem és obtenir llavor, 
convé deixar que els primers fruits madurin 
plenament, perquè aquests fruits és més segur 
que arribin a la maturitat plena. La planta no 
creixerà tant i no necessitarà tan espai. 
 
 
 
 

 
 
 
5 Sembra 
 
La taula de l’Annex 3. Pautes agronòmiques de la 
sembra recull tot un seguit de dades referides a la 
sembra dels diferents cultius. 
 
 
5.1. Gestionar correctament els pots de llavor 

escollits per la sembra 
 
Cada setmana s’ha de mirar si al calendari hi 
figura alguna varietat per sembrar. Si les 
condicions atmosfèriques i de treball ho permeten, 
són aquestes varietats les que entraran en el 
procés de sembra. 
 
• La fitxa de multiplicació ens indica quin pot 

escollir per a la sembra de cada multiplicació 
concreta. 

 
• El pots s’han de treure amb 2 o 4 hores 

d’antelació de la cambra frigorífica per donar 
temps a que, abans d’obrir-los, assoleixin la 
temperatura ambient. Així s’evita que al pot hi 
entri humitat per condensació. A l’estiu és 
millor treure’ls cap el tard del dia abans. 

 

• Els pots es col·locaran dins d’una capsa que 
es portarà al lloc on es realitzi la sembra 
(germinadora, hivernacle o camp). 

• Mentre s’extreu llavor d’un pot es mantindran 
tots els altres tapats. 

• Un cop extreta la llavor necessària, els pots es 
retornaran a la cambra frigorífica i 
s’emmagatzemaran a la CAIXA PER PESAR. 

 
 
5.2. No fer cap tractament pre-sembra de la 

llavor 
 
En principi, no es fa cap tractament pre-sembra de 
la llavor. Tampoc s’inocula amb bacteris les 
lleguminoses. 
 
Estem conservant varietats tradicionals que fa 
dècades que s’han estat sembrant sense cap 
mena de pre-tractament. Ens interessa fomentar la 
resistència natural a patògens i el fet de sembrar 
llavor no tractada ens ajuda en aquest sentit.  
 
Hem d’evitar de propagar vegetativament cultius 
que hagin presentat virosis. No utilitzarem 
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esqueixos, tubercles o bulbs de plantes en les que 
hem detectat símptomes de virus. 
 
Més que tractar la llavor abans de sembrar, ens 
cal dur a terme un bon control sanitari de les 
plantes multiplicadores, eliminant ràpidament les 
plantes afectades per alguna malaltia. Altres 
mesures encaminades a aconseguir una bona 
sanitat en la llavor serien: 
 
• elegir la zona i l’època de cultiu que més poc 

favorables siguin a les infeccions 
 
• evitar mètodes agronòmics que afavoreixin 

l’aparició de patògens 
 
Si tot i haver pres aquestes precaucions tenim 
llavor que creiem oportú de desinfectar podem 
consultar el servei de sanitat vegetal del DAR per 
conèixer els pretractaments recomanats. Per 
problemes recurrents com el del carbó del blat de 
moro sí que ens caldrà aplicar un pretractament 
adequat. A l’Annex 6 es recull informació sobre 
alguns dels problemes que ens podem trobar. 
 
 
5.3. Preparar el terreny i els rètols 
 
• Preparar els rètols  que marcaran els planters, 

plats de germinació o fileres a camp. A cada 
rètol hi ha de figurar el nom del cultiu, la 
varietat i els seu codi.  

 
• Preparació del suport  sobre el qual es 

realitzarà la sembra (plats per la germinació en 
cambra, safates pel planter, filera a camp). 

 
 
5.4. Sembrar el número adequat de llavors 
 
Sembrarem les plantes necessàries per garantir la 
conservació de la variabilitat genètica de la 
mostra. En la majoria de cultius hortícoles és 
suficient amb obtenir llavor de 20 plantes diferents. 
Necessitem el doble de plantes, 40, per poder 
escollir entre elles les que deixarem de llavoreres. 
Per altra banda no hem de perdre de vista que és 
possible que per raons agronòmiques, climàtiques 
o de maneig se’n perdin algunes. Per compensar-
ho sembrarem un 50% més de les plantes 
necessàries. Això fa un mínim total de 60 plantes 
sembrades per varietat. Aquest és un número 
donat a l’engròs. Hi ha espècies (com el blat de 
moro) que demanen un número més alt i n’hi ha 
(les curcubitàcies) per les quals pot ser més baix. 
Per números més ajustats a cada espècie 
consulteu la taula de l’Annex 1. 
 
 
 

5.5. Germinar en cambra de germinació les 
varietats que calgui 

 
Hi ha algunes espècies que, de manera habitual, 
es fan germinar a cambra abans de sembrar-les 
(plantar-les) a camp. Són les mongetes i altres 
lleguminoses. També val la pena fer germinar els 
pebrots i les albergínies en cambra (a 24 ºC) 
perquè, per si sols, tarden molt a nàixer. 
 
Les varietats que figuren a la llista generada per 
BDG amb un estat de dubtós (florides, corcades 
o anys de viabilitat baix o dubtós ) es pre-
germinaran en cambra abans de passar al lloc 
habitual de sembra (safates de planter o camp). 
També les varietats de les quals tenim molt poca 
llavor . 
 
 

 
Germinació en cambra 

Es posen a germinar a la cambra de 
germinació, unes 100 llavors en plaques petri, o 
altre recipient adequat a la mida de la llavor, 
sobre cotó fluix humit en aigua. Es regula la 
temperatura de la cambra segons la columna 
“Temperatura òptima de germinació” de la taula 
de l’Annex 3. A la taula hi figura, també, els 
dies que la llavor necessita per germinar.  
 
a) Les llavors que arriben a germinar, si són 

suficients per assegurar una multiplicació 
correcta, es planten directament a camp o 
en les safates de planter.  

b) Si no en germina cap o molt poques, i es 
veu que hi ha prou temps per fer créixer i 
madurar les plantes dins de la temporada, 
es repeteix la prova amb més llavor de la 
mostra, fins a trobar prou llavor viable per 
poder multiplicar-la. Cal obtenir com a 
mínim 20 plàntules, que seran plantades en 
espera de poder recollir-ne la llavor.  

c) Si no hi ha manera de fer germinar prou  
llavor, es dona de baixa el pot i es 
procedeix amb el punt 4 dels protocols de 
conservació. 

 
Prova de germinació sense intenció de 
multiplicar 
 
En algun moment pot interessar conèixer l’estat 
de viabilitat d’una mostra de llavors (per 
exemple perquè es vol fer servir per un 
intercanvi), sense voler multiplicar-la. Es 
procedeix tal com s’ha explicat en el primer 
paràgraf. El valor ideal de germinació hauria 
d’estar pels volts del 80-85%. 
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5.6. Sembrar en llavorer les varietats que 
calgui 

 
Normalment es fa a l’ hivernacle en safates 
d’alvèols de poliestirè expandit. Es fan servir 
safates d’alvèol gran que permeten més quantitat 
de substrat. Les safates estan numerades per 
facilitar la seva identificació. Se sembra a mà 
intentant posar un màxim de 2-3 llavors per alvèol. 
Més endavant caldrà aclarir el planter deixant una 
planta per alvèol. Els espais buits, on no ha 
germinat cap llavor, s’omplen amb les plantes 
eliminades. 
 
Hem de mantenir una doble marcació de la 
identitat de la varietat . Marcarem les fileres de 
les safates amb un rètol i també anotarem a la 
fitxa de multiplicació en quines fileres de quina 
safata s’ha preparat el planter.  

 
El substrat  ha de tenir unes propietats fisico-
químiques que assegurin un bon drenatge, una 
bona capacitat de retenció de l’aigua i un aportació 
de nutrients adequat al cultiu. A Esporus es fa 
servir un compost comercial per fer planter 
ecològic: humus de cuc. Es poden fer barreges del 
tipus: 50% compost + 50% sorra (substrat molt 
drenant, per èpoques més humides) o fibra de 
coco (alta capacitat de retenció d’aigua, per 
èpoques més caloroses). 
 
És molt important garantir un reg  suficient i 
constant, especialment en les primeres setmanes 
de germinació de les llavors, per assegurar una 
bona naixença.  
 
Pel que fa al repicat, a la taula de l’Annex 3 es pot 
consultar el temps habitual necessari per al 
desenvolupament del planter de cada espècie. 

Aquests temps són una referència. Esperarem a 
trasplantar a que les plantes hagin arribat al punt 
de creixement adequat. 
 
Pel que fa a les distàncies de plantació  ja s’han 
tingut en compte en el punt 4, a l’hora de planificar 
les zones de cultiu. 
 
 
5.7. Sembrar a camp les varietats que calgui 
 
Preparar el terreny on es farà la sembra directa 
adobant i treballant la terra segons les necessitats 
del cultiu.  
 
Si no hi ha prou humitat al sòl, procurar regar  el 
dia abans de la sembra, sobretot amb les 
lleguminoses. Després, mantenir unes bones 
condicions d’humitat per assegurar la germinació. 
 
A l’hora de sembrar procurarem fer-ho de manera 
que després no calgui aclarir les plantes que 
germinaran. Consultar les distàncies recomanades 
a taula de l’Annex 3. Més avall (punt 7.2) s’ explica 
perquè és millor no haver d’aclarir. 
 
Si alguna de les varietats sembrades a camp 
presenta un percentatge de germinació massa 
baix, es resembrarà a partir de llavor pre-
germinada a cambra. 
 
Hem de mantenir una doble marcació de la 
identitat de la varietat . Marcarem la zona de 
camp on es cultiva la varietat amb els rètols 
preparats i també anotarem a la fitxa de 
multiplicació la zona on es cultiva. Si finalment 
hem decidit plantar en una zona distinta de la que 
figurava al plànol de planificació, cal pensar a 
rectificar-lo.  

 
 
6 Maneig del cultiu 
 
6.1. Assegurar les condicions de cultiu 

òptimes per tal que les plantes porta-
grana arribin a una maduració plena 

 
Són vàlides les mateixes pautes que pel cultiu de 
producció però cal recordar que: 
 
• La rotació de cultius és més important que en 

producció. Primer perquè redueix el risc de 
proliferació de malalties transmeses per llavor. 
Segon perquè redueix el risc de barreja de 
varietats degut a les plantes espontànies que 
puguin nàixer dels cultius anterior. 

 

• El tipus de fertilització aplicada és diferent. 
S’ha de vigilar amb les aportacions 
nitrogenades. Una disponibilitat de nitrogen 
alta produeix creixement vegetatiu i, 
generalment,  rendiments alts però pot produir 
llavors ‘toves’: llavors grans que no 
aguantaran condicions adverses. Un 
creixement vegetatiu fort pot retardar, també, 
la maduració de la llavor incrementant el risc 
de pèrdua de collita. 

 
• El cicle és més llarg. 
 
• Per això, i perquè el marc de plantació és més 

ample o més estret, el temps que cal dedicar a 
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l’escarda és major. L’escarda és important, 
perquè les adventícies no només competeixen 
amb el cultiu, sinó que poden ser portadores 
de malalties i, en granar, la seva llavor es pot 
barrejar amb la del cultiu donant més feina de 
neteja. 

• Cal assegurar el reg i les atencions culturals i 
sanitàries durant més temps. Hi ha dues 
etapes del cultiu que són especialment 
sensibles a la falta d’aigua: la fecundació de la 
flor i la maduresa de fruits i llavors. Pel que fa 
a la producció de llavor, les solanàcies i les 
lleguminoses són especialment sensibles a la 
manca d’aigua. 

 
• Cal evitar els creuaments no desitjats 

controlant, també, la floració dels cultius 

dedicats a producció que hi pugui haver prop 
del camp. 

 
• Cal assegurar que la planta cobreixi totes les 

fases fisiològiques i que arribi en bon estat a la 
maduració de les llavors. 

 
• S’ha de dedicar prou temps a la selecció de 

parentals. 
 
• Si, al mateix temps que es multiplica s’està 

caracteritzant, caldrà observar el cultiu i 
prendre dades, tal com s’especifica en els 
protocols de caracterització. 

 
 
 
7 Elecció de parentals 
 
7.1. Conservar la varietat no pas millorar-la 
 
Ja hem vist que l’objectiu d’Esporus no és fer 
millora si no conservació. Evitarem d’adaptar, de 
forma inconscient o deliberada, les varietats a les 
nostres preferències o a la nostra manera de fer. 
Tampoc cal obsessionar-me amb el tema de la 
conservació, en algun moment ens pot interessar 
millorar una varietat determinada per mirar 
d’aconseguir objectius concrets. 
 
Conservarem llavor de totes les plantes que 
s’ajusten a les característiques de la varietat que 
estem multiplicant. No només de les millors. Fins i 
tot pot ser interessant de recollir la mateixa 
quantitat de llavor de cada planta i descartar llavor 
de les plantes que més quantitat n’hagin fet per tal 
d’evitar de seleccionar, de manera inconscient, per 
talla, vigor, rendiment... sota les nostres 
condicions. (Deppe 2000) 
 
Això no vol pas dir que sigui bona la llavor de 
qualsevol planta. Per evitar d’empobrir la varietat 
s’han de conèixer les tècniques de selecció.  
 
S’ha de tenir en compte, també, que: 
 
• Les varietats evolucionen. Encara que el 

nostre objectiu sigui conservar la varietat, no 
hem de perdre de vista que mantenim una 
col·lecció viva. De fet, el que durant anys han 
fet els pagesos no és mantenir una varietat, 
sinó les característiques principals de la 
mateixa. La varietat en si s’anava adaptant a 
les condicions canviants (climàtiques, de 
fertilitat, de mercat). 

 

• Les varietats poden deteriorar-se si no hi ha 
cap mena de selecció o s’exerceix una 
selecció inapropiada 

 
Es difícil conservar una varietat que no es coneix. 
Pot ser una bona idea no guardar llavor del seu 
primer any de cultiu. Es tractaria de cultivar-la 
només per poder-la caracteritzar i tenir la 
descripció que ens ha de permetre de fer selecció 
en anys posteriors. (Deppe 2000). 
 
 
7.2. Aplicar selecció massal negativa 
 
Això vol dir que se seleccionen les plantes o els 
fruits que no s’ajusten a les característiques de la 
varietat i s’eliminen. En fer-ho cal tenir present: 
 
• S’ha fer més d’una passada d’eliminació de 

plantes no desitjades, en diferents etapes del 
cultiu. 

 
• En les plantes al·lògames l’eliminació s’ha de 

fer, si és possible, abans les plantes no 
floreixin. A vegades no es possible perquè no 
notem que la planta marxa del tipus fins que ja 
ha florit. Quan eliminem una planta que ja ha 
florit, només eliminem el material matern. El 
material patern que ha contribuït a la planta no 
desitjada és present a les altres plantes que 
salvem. 

 
• S’eliminen els peus malalts i mal formats 
 
• S’eliminen les plantes que s’aparten del tipus 

descrit per la varietat. Però cal tenir cura a 
l’hora d’eliminar plantes que pensem que 
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poden ser alienes a la mostra. Per moltes 
espècies, especialment les de pol·linització 
creuada, les plantes diferents no són res més 
que extrems rars d’una distribució de població 
normal. No s’han d’eliminar si volem mantenir 
la integritat genètica. 

 
• S’eliminen només plantes que ja són prou 

grans com per saber que s’han apartat de les 
característiques de la varietat.  

• Si cal aclarir per guanyar espai, s’ha d’eliminar 
les plantes aleatòriament. Si eliminem les més 
petites estem exercint una mesura de selecció 
(probablement eliminarem les que han 
germinat més tard) que ens pot fer 
desaparèixer característiques desitjades. 

 
• Si es treballa amb material mal descrit cal 

plantar deixant força espai, de manera que no 
calgui aclarir plantes fins que siguin prou 
grans. S’ha d’evitar, per exemple, de fer 
desaparèixer plantes que potser s’ajustaven a 
la varietat però tenien un desenvolupament 
més lent. 

 
 
7.3. Aplicar selecció massal positiva 
 
Entre les plantes no eliminades, se seleccionen les 
que més s’ajusten a les característiques de la 
varietat tenint en compte que: 
 
• En escollir les millors plantes cal tenir en 

compte els efectes de vorera: les plantes dels 
finals de filera solen ser més grans perquè 
tenen més espai i menys competència. Quan 
aquí parlem de les plantes ‘millors’ de fet 
volem dir les que més s’ajusten a les 
característiques de la varietat. 

 
• Cal tenir en compte, també, els efectes de 

l’entorn. Pot ser, per exemple, que una planta 
sigui més gran només perquè li toca més el sol 
que a les seves veïnes. Si les plantes més 
vigoroses es concentren totes en una banda 
de l’hort probablement és perquè allà les 
condicions són més favorables. Farem mal fet 

si donem preferència a aquestes plantes. Hi 
ha un tipus de selecció massal  positiva, 
anomenada estratificada,  que consisteix en 
dividir la zona de cultiu en parts iguals i triar 
plantes de cada subzona. D’aquesta manera 
es redueix el risc que les diferències de 
fertilitat, irrigació, etc. en distintes zones del 
camp, resultin en una selecció de les plantes 
que han rebut condicions favorables. 

 
• Si el que ens interessa del cultiu són els fruits, 

cal escollir les plantes que presenten fruits 
més ajustats a les característiques descrites 
per la varietat, no els fruits individuals que més 
s’ajusten a aquesta descripció. 

 
• La selecció es fa en dues etapes. Primer es 

seleccionen el doble d’individus del que 
finalment seran seleccionats. A mesura que el 
cultiu progressa es van eliminant els menys 
interessants fins a deixar-ne com a mínim la 
quantitat necessària (consulteu a l’Annex 1 el 
número de parentals necessaris per cada 
cultiu). 

 
• Si la varietat està mal descrita, és a dir tenim 

poca informació de les seves característiques, 
s’aplicarà tan poca selecció positiva com sigui 
possible. És a dir es recollirà llavor de totes les 
plantes sanes. 

 
• En plantes bianuals i enciams, es seleccionen 

les plantes de floració més tardana. 
Seleccionant les primerenques es pot afavorir 
la selecció cap a plantes amb espigat  
prematur. 

 
 
7.4. Marcar les plantes seleccionades 
 
Si la planta està entutorada la marca el situa en el 
tutor. Si no, es clava una canya d’uns 70 cm 
d’alçada, amb una cinta al cap de munt d’un color 
vistós.

 
 
 
8 Collita 
 
Les tasques de recol·lecció influeixen en gran 
mesura en la qualitat final de la llavor a conservar. 
A més suposen considerable manipulació de les 
llavors. Si no es prenen mesures adequades, el 
risc de barreges pot ser gran.  
 
 

8.1. Etiquetar per partida doble la collita per 
preservar la identitat de les mostres 

 
En el moment que retirem les plantes del camp 
perdem les referències d’identitat que consten en 
el plànol de planificació. El que es fa és aprofitar 
els rètols que identificaven la varietat a camp per 
marcar la collita. Però aquest marcatge no és 
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suficient. Necessitem un doble marcatge. Les 
galledes on es recull la collita estan numerades. 
Cal apuntar aquest número al full de multiplicació 
de la varietat. Així, si es perd un rètol, sempre 
podem consultar a la Llibreta de camp a quina 
galleda ha anat a parar la llavor de la varietat. 
 
8.2. Collir les plantes porta-grana en el 

moment de màxima maduració de la 
llavor  

 
Es collitarà quan el màxim volum d’infrutescències 
estiguin a punt i abans no es puguin perdre per 
caiguda del fruit. Si endarrerim massa la collita els 
ocells ens poden passar al davant o la climatologia 
(vent, pluja) ens pot ocasionar problemes. 
 
La taula de l’Annex 4 recull indicacions detallades 
de l’aspecte que presenten les plantes de cada 
espècie quan estan a punt de collita (per obtenir-
ne llavor). 
 
 
8.3. Collir quan les condicions meteorològi- 
ques són les adequades 
 

Les plantes s’han de collir en temps sec. Però 
aquest temps també afavoreix el desgranat, de 
manera que és millor collir les espècies amb 
tendència a desgranar-se en moments en que la 
humitat relativa és més alta (com podria ser al 
matí). Aquest seria el cas de la ceba, remolatxa, 
bleda, pastanaga, nap i enciam.  
 
Un bon moment per collir les lleguminoses pot ser 
a mig matí, quan s’hagi eixugat la humitat del matí 
i abans d’arribar al pic de la calor. 
 
Pot ser que la llavor arribi a maduritat i que a l’hora 
de collir-la es presentin molts dies humits.  Caldrà 
collir la llavor abans no sigui seca del tot i acabar 
d’assecar-la a l’interior. 
 
 
8.4. Deixar que els fruits carnosos es desen-  

volupin plenament abans de collir-los 
 
Pot ser que calgui collir els fruits carnosos, com 
els de les curcubitàcies o solanàcies, més tard que 
no ho faríem si fossin pel consum. Consulteu a 
l’Annex 4 les indicacions per cada cultiu. 
 

 
 
 
9 Tractaments post-collita 
 
9.1. Extraure les llavors humides 
 
A efectes d’extracció hi ha dos tipus de llavors: les 
que es produeixen dins de fruits carnosos 
(solanàcies, cucurbitàcies) i les que provenen de 
fruits secs. El mètode aplicat es diferent per als 
dos tipus. 
 
En les de fruit carnós cal separar la llavor de la 
polpa. En aquells fruits amb polpa sucosa s’utilitza 
el mètode d’extracció en humit. 
 

Extracció de llavor en humit 

1. Es parteix el fruit amb un ganivet 
2. S’extrau la llavor manualment, posant la 

llavor, la polpa i el suc que en surt en un 
recipient 

3. Es separa la llavor de la polpa desgranant 
amb les mans. 

4. Es deixa fermentar la barreja durant 3-5 
dies.  

5. Es barreja la mescla cada dos dies, amb 
les mans, tot mirant de separar la llavor de 
la polpa. 

6. Passats aquests dies, s’omple el recipient 
d’aigua. Per decantació es llença la part 
superior del fermentat, que conté la polpa 

i les llavors no viables (pesen menys que 
les bones que son al fons del recipient). 
Es fan de 3 a 5 decantacions (omplint 
cada vegada d’aigua) fins que s’ha 
eliminat tota la polpa i només queda llavor 
neta al fons. 

7. El que queda al cul s’aboca en un 
col·lador i es recullen les llavors 

8. Es posen a assecar les llavors en 
bossetes de tul (o algun altre teixit reixat 
que permeti l’evaporació de l’aigua amb 
facilitat) els temps que calgui fins que la 
llavor estigui seca (entre 1 a  3 setmanes) 

 
 

Aplicarem aquest mètode a tomàquets, cogombres 
i melons. 
 
Les llavors d’albergínia i de síndria es netegen 
seguint les instruccions anteriors a partir del punt 
sis (no es fa fermentació). Les de carbassa es 
netegen amb aigua però no cal fer decantació. 
 
Un cop considerem que la llavor és prou seca,  
la sotmetrem a l’assecatge final (punt 9.6). 
 
9.2. Extraure les llavors seques 
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Després de la collita, cal assecar la llavor el més 
aviat possible per evitar que la llavor es deteriori. 
Aquest assecatge inicial no és el definitiu. Per 
poder batre bé, el material no s’ha d’assecar en 
excés. 
 
L’assecat  es pot fer de manera natural o artificial. 
A Esporus, i a la majoria de bancs locals de 
llavors, s’utilitza un assecat natural. És la manera 
tradicional i més senzilla. Consisteix en fer 
disminuir el nivell d’humitat de la llavor, de manera 
més o menys controlada, utilitzant el vent o 
l’escalfor que ens proporciona el sol. L’assecatge 
artificial utilitza normalment corrents artificials 
d’aire, calent o a temperatura ambient,  i 
aconsegueix un assecat més ràpid. Per a 
l’assecatge artificial cal tenir els equipaments i 
consumir una energia que està bé de poder 
estalviar.  
 
 
9.2.1. Fer un assecatge inicial 
 
Es fa una estesa de la llavor, o de la fracció de la 
planta que conté la llavor, sobre el terra d’una 
habitació amb humitat relativa baixa i si pot ser, 
ben ventilada. També es pot fer sobre malles, a 
través de les quals hi circuli l’aire. 
 
És important evitar la barreja de llavors, mantenint 
el local i els contenidors utilitzats ben nets. 
 
Podem assecar a l’exterior, millor a l’ombra per 
evitar de sotmetre les llavors a temperatures 
excessives. Una temperatura per sobre dels 35ºC 
pot produir danys en la llavor. Si fem servir una 
safata de color fosc, o les mateixes llavors ho són, 
és fàcil que, al sol, arribin a assolir aquesta 
temperatura. Si assequem a l’exterior cal entrar la 
llavor per les nits, per evitar la rehumidificació 
deguda a la rosada. 
 
El temps d’assecatge dependrà de l’època de l’any 
i la climatologia, així com de l’espècie i del nivell 
d’humitat inicial que contingui la llavor.  
 

També es podrien utilitzar estufes o assecadors 
solars, però no es fàcil evitar en tot moment que la 
temperatura sobrepassi els 35ºC que serien 
perjudicials per la llavor.  
 
 
9.2.2. Batre 
 
Es tracta de separar la llavor de la pellofa o 
tavella. S’aconsegueix a base de colpejar o 

friccionar el material contra el terra o una altra 
superfície dura.  
 
Es pot batre aixafant el material amb els peus o 
amb rodets. Les plantes poden estar a granel o 
dins d’un sac. 
Després, se separen a mà les restes de material 
vegetal més grolleres, ja absentes de llavor.  
 
 
9.2.3. Ventar 
 
Es tracta d’abocar la llavor des d’un recipient a un 
altre, separats d’una certa distància. El vent o l’aire 
del ventilador ha de venir des de darrera del 
recipient que aboca les llavors, de manera que 
s’emporti les partícules més lleugeres (palles, 
pellofes i restes de planta). La llavor més pesant 
cau al segon recipient, situat més avall. 
 

9.2.4. Tamisar 
 
Si les llavors i la brossa tenen un pes semblant, el 
ventat no ens serveix. Podem utilitzar el procés de 
tamís revers. Primer, s’utilitza un tamís 
suficientment gros perquè passi la llavor però que 
exclogui les parts més grosses de la brossa. Es 
repeteix el procés emprant un tamís amb pas 
menor que les llavors. Així es descarta la brossa 
restant més petita (pols, terra,...). 
 
 
9.3. Assecar amb gel de sílice 
 
Un cop les llavors netes, es procedeix a 
l’assecatge final de la mostra. Es tracta d’assolir el 
nivells d’humitat adequats (del 5-10%).  
Recordem, com a guia ràpida, que una llavor es 
troba per sota del 8% d’humitat si al intentar 
doblegar-la, es trenca.  Veure l’Annex 3  
Condicions de conservació de la llavor del Protocol 
de Conservació. 
 
En punt 3 del protocol de conservació es descriu 
aquest procés. 
 
 
 
9.4. Envasar 
 
Un cop les llavors netes i dessecades se segueix 
en el punt 3.3 del protocol de conservació.
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10 Gestió de fotografies 

 
Durant la mutiplicació s’aprofitarà per fotografiar 
el cultiu. Gestionarem les fotografies segons els 
passos següents: 
 
10.1. Les fotografies digitals han de tenir un 

format JPG i, com a mínim, una 
resolució de 300 ppp i una mida A4 

 
Si tenim possibilitats d’emmagatzematge, 
utilitzarem la resolució màxima (en format JPG) 
que ens doni la càmara que estem utilitzant 
 
 
10.2. Fotografiar diferents aspectes de la 

planta 
 
• Planta sencera en els diferents estats 

fenològics 
• Fulla: anvers i revers 
• Fruits: sencer i secció 
• Llavors 
 
 
10.3. Retratar també les persones que 

intervenen en la multipliació mentre 
realitzen la seva tasca 

 
Aquestes fotos poden ser interessants per 
il·lustrar algun escrit. 
 
 
10.4. Emmagatzemar totes les fotografies en a 

l’ordinador de Can Poc Oli  
 
Crearem una carpeta per descàrrega \Els meus 
arxius\Esporus\Fotos\Any\aaaa_mm_dd on Any 
és el número de l’any en curs i aaaa_mm_dd la 
data. Per exemple podríem tenir: 
 
\Els meus arxius\Esporus\Fotos\2011\2011_01_28 
 
Si aquell dia algú altra ha creat una carpeta per 
descarregar fotos, distingirem la nostra numerant-
la aaaa_mm_dd _2.  
 
En el document Gestió de fotografies, adjunt a 
aquests protocols es donen indicacions generals 
de com organitzar un arxiu fotogràfic. En general 
tenim tendència a canviar el nom de les fotos i/o a 
organitzar-les en carpetes per temes. Però aquest 
no és el procediment recomanat.  
 

Copiarem les fotos amb el nom que porten a 
sortida de màquina a la carpeta creada. No cal 
patir per com localitzarem una determinada foto. 
La base de dades fa funcions de catalogador i 
facilita la tasca. 
 
10.5. Reduir les fotos per tal que es puguin 

veure de manera àgil des de la base de 
dades 

 
Per poder visualitzar les fotos des de dins de la 
base de dades (i també per adjuntar-les a la 
memòria) cal reduir-les de mida. Es pot fer 
utilitzant el programa d’accés lliure IrfanView. 
Consultar el document Com reduir la mida d’un 
conjunt d’imatges amb IrfanViewcom adjunt a 
aquests protocols.  
 
Les fotos reduïdes han de quedar a la carpeta 
\aaaa_mm_dd_R, on aaaa_mm_dd és la data del 
punt 10.4. 
 
10.6. Documentar les fotos fent servir la BDG 
 
Documentar la foto vol dir associar-hi tot un seguit 
d’informació que ens permetrà després saber de 
què tracta. El arxius d’imatges tenen un espai 
reservat que s’anomena l’espai per metadades. 
En aquest espai s’hi pot gravar informació que 
quedarà  “enganxada” a la foto mateixa. Entre 
aquestes metadades hi ha les IPTC (International 
Press Telecomunication Council) que permeten 
“apuntar” a la imatge qui ha fet la foto, on, quan, 
de que tracta,.... Un cop els camps de IPTC 
plens, la informació que contenen es podrà 
recuperar des de la majoria de programes de 
gestió d’imatges. Consultar el document Gestió 
de fotografies, adjunt a aquests protocols, per 
obtenir més informació sobre les metadades 
IPTC. 
 
Les fotos es documenten des del mòdul 
Fotografies de la BDG. 
 
Un cop a la pantalla Documentar foto omplir els 
diferents camps seguint les indicacions del 
document Catalogació de fotografies de L’Era, 
adjunt a aquests protocols. 
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11 Còpies de seguretat de les llavors 
 
En l’actualitat Esporus no té estipulat cap mètode 
que garanteixi la còpia de seguretat de les llavors. 
Existeix una única còpia de la col·lecció que es 
guarda a la cambra frigorífica de Can Poc Oli. 
 
En un futur seria interessant de treballar en la 
línia de poder assegurar una còpia d’aquest 

material, per si un cas mai passés alguna cosa a 
la col·lecció activa. Es tractaria de buscar alguna 
institució o organisme que pogués 
emmagatzemar en condicions òptimes 
(congelador) una còpia amb mostres de totes les 
varietats conservades a Esporus. 
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Annex 1. Criteris botànics a tenir en compte a l’hora de planificar 
 
 

Cultiu Al·lògama Autògama Bianuals Número de parentals 
  

Entomòfila Anemòfila Mínim Recomanat 
(1) 

Albergínia  X  X  5-10 fruits de 
8-10 plantes 

80 

Alfàbrega  X     80 

All  Reproducció vegetativa    

Api  X   X  80 

Blat de moro   X   200 200 

Bleda , 
remolatxa 

 X  X 6-12 80 

Bròquil/ Col/  
Col-i-flor 

X   X Com més 
millor: mín.40 

80 

Carbassa/  
carbassó 

X    5-10 10-20 

Carxofa  X   perenne    

Ceba X   X  200 

Cigró  X    10-20  

Cogombre  X    5-10 10-20 

Col  Veure bròquil 

Enciam    X   10-20 

Escarola  X  X   10-20 

Espàrrec  X   perenne    

Espinac   X    80 

Fava X  X  10-20 40 

Girasol  X    40-200  

Julivert  X   X  80 

Meló X    5-10 10-20 

Mongeta    X  10-20 10-20 

Moreu      10-20  

Nap X  X X Com més 
millor: mín.40 

80 

Pastanaga  X   X  200 

Pebrot  X  X  5-10 fruits de 
8-10 plantes 

10-20 

Pèsol  X  X  10-20 10-20 

Porro  X   X  80 

Rave X   X Com més 
millor: mín.40 

80 
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Cultiu Al·lògama Autògama Bianuals Número de parentals 
  

Entomòfila Anemòfila Mínim Recomanat 
(1) 

Remolatxa  Veure bleda 

Síndria    X  5-10 10-20 

Tomàquet    X  5-10 fruits de 
8-10 plantes  

10-20 

Xir ivia  X   X  80 

Fonts:  Ashworth 2002, Kokopelli 2005, Prem 1999 , Rosselló 2010, Colley 2010 
 

(1) Colley 2010 
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Annex 2. Les bianuals 
 
Hi ha plantes bianuals, com la ceba o la 
pastanaga, que tenen un cicle de vida de dos 
anys. El segon any es produeix la floració i 
producció de les llavors. Pot ser que la planta 
floreixi el primer any, però les llavors resultants no 
són de bona qualitat i és millor descartar-les. 
 
Les plantes bianuals han de passar per un 
període de vernalització  per florir. Això és: han 
d’estar exposades al fred un temps suficient. Pels 
cultius més comuns sol ser suficient un mínim de 
8 a 12 setmanes a temperatures per sota dels 
10ºC. 
 
Quan arriba l’hivern les plantes han de tenir la 
mida adequada. Si són massa grans és possible 
que no aguantin els rigors de l’hivern. Si són 
massa petites pot ser que a la primavera floreixin 
abans d’haver aconseguit la mida adequada. 
 
Si les temperatures de la zona normalment no 
baixen dels -10ºC les plantes poden passar 
l’hivern a l’hort. Però si la temperatura és menor, 
és difícil que les plantes resisteixen les condicions 
i si es vol que arribin sanes a la primavera s’han 
de desenterrar. Es guardaran, mentre duri 
l’hivern, en un lloc protegit. Les cols (sobretot les 
no cabdellades) són més resistents i n’hi sol 
haver prou amb una bona calçada per que 
aguantin l’hivern a l’hort. 
 
Les plantes es tornaran a la terra a la primavera, 
fent selecció de peus o arrels més saludables i 
amb les característiques més properes a la 
varietat conreada. Aquest mètode és vàlid per les 
bianuals api, bleda, remolatxa, nap, rave, 
pastanaga i també per la col de cabdell, col-i-flor, 
bròquil i escarola. 
 
En el cas de les hortalisses de les quals s’aprofita 
l’arrel , s’utilitzen dos mètodes d’obtenció de llavor 
 
• Llavor-llavor : es té la planta a camp durant 

tot el cicle de cultiu, incloent-hi l’hivern. 
Aquest mètode no permet seleccionar les 
plantes segons les característiques 
agronòmiques de l’arrel, de manera que no es 
pot utilitzar quan es fa  millora varietal. Només 
és vàlid per les zones amb hiverns suaus. 

• Arrel-llavor : es cullen les arrels abans de la 
primera gelada forta. Es tallen les fulles 
deixant uns 5 cm per tal de reduir la 
transpiració i la quantitat de material 
susceptible de podrir-se. Alguns tallen també 
les arrels deixant uns 15 cm. S’emma- 
gatzemen entre sorra, serradures o fulles 
seques. Es conserven a 0-4ºC de 
temperatura, al 85-95% d’humitat  i a les 
fosques. Un celler pot ser un bon lloc. Aquest 
mètode permet seleccionar les millors arrels, 
plantar-les a la primavera i obtenir la llavor. 

 
Pel que fa a les hortalisses de fulla : 
 
• Hi ha varietats i/o cultius que poden resistir a 

camp hiverns molt freds. Són, per exemple, 
les cols d’hivern, les cols de Brussel·les i 
algunes escaroles. 

 
• Cultius com les cols de cabdell i els bròquils 

només es poden deixar a l’hort en els climes 
suaus. En les zones fredes es desenterraran 
abans de les primeres gelades. Es retallaran 
les arrels a uns 25 cm, deixant algunes arrels 
laterals. S’eliminaran les fulles exteriors més 
desenganxades i es cobriran amb sorra, 
serradures humides o diaris. Les condicions 
d’emmagatzematge seran les mateixes que 
pels cultius d’arrel. 

 
 
En el cas dels bulbs com la ceba s’utilitza el 
mètode bulb-llavor   (llavor-bulb-llavor) 
 
• Es sembren les llavors a la primavera i els 

bulbs es cullen a la tardor. Només 
s’emmagatzemen durant l’hivern els bulbs 
sans i amb els caràcters esperats, per a 
replantar-los la següent primavera. Les 
condicions d’emmagatzematge són diferents 
a les dels cultius anteriors. Les millors 
temperatures es troben entre 2ºC i 7ºC. El 
magatzem ha de ser fosc i tenir un 60-70% 
d’humitat. 
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Annex 3. Pautes agronòmiques de la sembra 
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ALBERGÍNIA 
Solanum 
melongena 

Primavera 
2-3 set. DDG 

28-35 15 8-20 X  8-10 0,5-1 50 -
100 

45-60 8-11 8-13 No No Necessita temp. diürnes 20-25ºC i 
nocturnes 15-20ºC. 

ALFÀBREGA 
Ocimum basilicum 

Primavera 
1-6 DDG 

30 20 7-14 X  6 0,5 300 25-35 6-8  No No  

ALL 
Allium sativum 

Tardor (climes càlids o 
temperats) o 
primavera (climes 
càlids) 
2-4 set. APG fins 1 set. 
DDG 

20 8 -  X - 2-3 - 10-12 16-28 16-28   Per  un creixement vigorós de les plantes 
calen temperatures nocturnes <16ºC. 

API 
Apium graveolens 

Primavera 
3 set. APG fins 4 set. 
DDG 
 

24 13 10-21 X  6-8 0,3 800 25-30 12-16 30-56 DLL Sí Es creua amb el A. Graveolens var. 
Rapaceum (api-rave). 
Pot presentar letargia, especialment les 
llavors de les umbel·les primàries: quan 
més tard es produeixen les llavors, menor 
nombre d’inhibidors tenen. 
Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 

BLAT DE 
MORO 
Zea mays 

Jun 
2-4 DDG  
 

20-30 12 4-7  X  2,5-5 3.000- 
4.000 

10-15 9-13 13-28 No No  

BLEDA 
Beta vulgaris 

Primavera/ finals estiu 
3-4 set.APG 

25 8 5-9 X X 4  2.000-
5.000 

35-45 8-9  DLL Sí Pot creuar-se amb la remolatxa. 
Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 
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Cultiu Època sembra/ 
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BRÒQUIL i 
COL-I-FLOR  
Brassica oleracea 

Primavera 
4 set. APG fins 2 set. 
DDG 
 
 
 

25-35 5  X  6-8 6-8 1.000 60-80 8-12  DLL Sí Totes les varietats de B. oleracea es 
creuen entre si. 
En època de floració l’afavoreix un temps 
fred i humit, però la producció de llavors 
es reserva a llocs de climes suaus. 
Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 

CARBASSA 
Cucurbita pepo  
C. maxima 
 C.moschata 
C.ficifolia, 
C.foetidissima 
Langenaria 
siceraria 
Luffa sp 

Primavera 
4-6 set. DDG 
 

35 15 4-7 X X 4 1-3 1.000 90 
- 

120 

14-17 15-18 DLL No Presenten molt vigor híbrid. 

CARBASSÓ 
Cucurbita pepo 

Primavera 
4-6 set. DDG 

25-35 10 4-7 X X 4 2-4 1.000 90  
- 

120 

7-9 8-11 DLL No Presenten molt vigor híbrid. 

CARXOFA 
Cynara scolymus 

Estaques:  
Zones fredes: 
primavera 
Zones càlides: juliol -
setembre 

26 23 10-14 X   1-1,3 1.000 100 17-26 (how 
to grow) 
13-17 

(Bueno,M.) 

 DLL Sí Les flors són autoestèrils, ja que el pol·len 
s’allibera 5-7 dies abans que els estigmes 
siguin receptius. 
Es reprodueix normalment de manera 
vegetativa, ja que de llavor és molt 
variable genèticament.  
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CEBA 
Allium cepa 

Novembre 
6 set. APG fins 2 set. 
DDG 
En qualsevol moment 
DDG 

20-30 5 4-14 X  4-6 1 1.000 
- 

1.500 

10-15 8-17 13-20 DLL Sí Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. El 
mètode d’obtenció de llavor emprat  és el  
de bulb-llavor.  
Perden viabilitat molt ràpidament en llocs 
càlids i humits. 
No guardar llavor de les que floreixin al 1r 
any. 
 

CIGRÓ 
Cicer arietinum 

Primavera tardana 30 21 10  X - 3-5 800 35-70 9 17-26    

COGOMBRE 
Cucumis sativus 

Primavera 
2 set. DDG 
 

30 25 3-7 X  2-3  1.000 70-
120 

7-10 24-40 N No  

COL (cabdell, 
sense cabdell) 
Brassica oleracea 

Primavera /Juliol-
Agost-Setembre 
5 set. APG fins 3 set. 
DDG 

25-35 5 3-7 X  6-8 0,5 1.000 
– 

1.500 

45-65 7-16  DLL Sí Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 
Requereix de 6-8 setmanes de baixes 
temperatures per florir  

COL DE 
BRUSEL·LES 
Brassica oleracea 

Primavera 
4 set. APG fins 3 set. 
DDG 

25-35 5 3-7 X  6-8 0,5 1.000 
– 

1.500 

45-65 11-13  DLL Sí Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 
Totes les varietats de B. oleracea es 
creuen entre si. 
Els brots comestibles apareixen al 1r any i 
les llavors es formen al  2n. 

ENCIAM 
Lactuca sativa 

Tardor/Primavera 
5 set. APG fins 3 set. 
DDG 

15-30 5 7-10 X  4-6 0,5 2-10 20-40 11-13 12-20 DLL Sí i 
no 

La necessitat de vernalització depèn  de 
si són varietats d’hivern o d’estiu.  

ESCAROLA 
Cichorium endivia 

Finals juliol 
4 set. APG fins 3 set. 
DDG 

23-30 15 6-12 X  4-6 0,5 800 30-40 7-14 13-24 DLL Sí La necessitat de vernalització depèn  de 
si són varietats d’hivern o d’estiu. 
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ESPÀRREC 
Asparagus 
officinalis 

4 set. DDG (plàntules) 
2-4 set. APG (arrels) 
 

28 21 14-18 X X 12-14 0,5 3.000 30-60 4 anys 
llavor 

1 any arrels 

    

ESPINAC 
Spinacia oleracea 

Tardor/Primavera 
3-6 set. APG. 

8 4 5-12  X 4-6 1,2 8.000 
-

16.000 

15-25 6-10 9-22 DLL MF
FP 

 

FAVA 
Vicia faba 

Tardor/Finals hivern 
7 set. APG 

15-25 5 5-10  X - 3-5 100 40-60 13-32 7-32  Sí  

GIRASOL 
Helianthus annuus 

Primavera 
 

16 16 5  X - 2,5 700  
– 

 5.000 

40-80 17 17-22    

JULIVERT 
Petroselinum 
crispum 

4-6 set. APG fins 4-6 
set. DDG 

24 10 3-7 X  4-6 0,3 800 20 10-13  DLL Sí Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 
S’autosembra amb facilitat. 

MELÓ 
Cucumis melo 

Primavera 
 

26-36 12 3-7 X X  1 1.000 90  
- 

120 

12-17  DLL No  

MONGETA/ 
FESOL 
Phaseolus vulgaris 
Vigna spp 

Primavera 
8 set. DDG 
 

30 16 3-8  X - 3-5 100 30-50 8-13 10-22 No No  

MOREUS 
Vicia Narbonensis 

Tardor/Finals hivern 15-25 5   X  3-5  40      

NAP 
Brassica rapa 
var.rapifera 

Tardor  
4 set. APG 

30 21 3-7  X - 0,75-1 1.000 15-20 5-10 6-15 DLL Sí Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 
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PASTANAGA 
Daucus carota 

Finals hivern a estiu 
4 set. APG 

22 10 10-21  X - 0,2 500-
1.000 

8-10 9-24 20-40 DLL Sí  Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 

PEBROT 
Capsicum annuum 

Primavera 
2-3 set. DDG 

35 24 6-20 X  6-8 0,5-1 50 -
200 

40-50 9-17 15-30 DC No Necessita temperatures diürnes de 20-
25ºC i nocturnes de 15-20ºC. La calor 
excessiva(<37,5ºC)afecta la fructificació. 
Pot necessitar agitació per a la 
pol·linització. 
 

PÈSOL 
Pisum sativum 

Tardor o primavera  
4 set. APG fins 3 set. 
DDG 

24 7 5-8  X - 1-3 10 -
100 

40-60 10-20 12-22 DLL Sí  

PORRO 
Allium 
ampeloprasum 

5 set. APG fins 2 set. 
DDG 

20 15 6-14 X  6-8 0,5-
1,2 

1.000-
1.500 

12-30 19 25 DLL Sí  

RAVE 
Raphanus sativus 
 

Tot l’any 
4-6 set. APG 

30 11 4-7  X - 0,5 1.000 10-20 3-9 13-18 DLL Sí Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 
Són molt mel·líferes i atrauen molt les 
abelles i altres insectes. 
Als cultivars de primavera no els cal 
vernalització ni fotoperíode. 

REMOLATXA 
Beta vulgaris  

Primavera 
4 set. APG 

25 8 5-9  X - 1,5 1.500 
- 

5.000 

10-30 8-9 12-16 DLL Sí Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 
Es pot fer amb el mètode llavor- llavor o 
arrel-llavor.  
Cada llavor correspon en realitat a un 
grup de flors fusionades pels pètals que 
forma un conjunt multigermen que sol 
tenir 2-5 llavors. A l'hora de sembrar es 
poden fer servir com si es tractés d'una 
única grana.  
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RUQUETA 
Eruca sativa 

Tardor/Primavera 
 

15-30 5 7-10  X  0,5 1.000 20 6 12-16    

SÍNDRIA 
Citrullus lanatus 

Primavera 
 

25-35 13 4-14 X X  2-4 1.000 50-80 10-13  No No >25ºC per florir 

TOMÀQUET 
Lycopersicon 
esculentum 

Primavera 
4 set. DDG 

20-35 12 5-12 X  6-10 0,5-1 2 60-80 15 16 No No Necessita temperatures diürnes de 20-
25ºC i nocturnes de 15-20ºC 

XIRIVIA 
Pastinaca sativa 

Setembre 
4 set. APG a 4set. 
DDG 

24 10 21-28  X - 1 1.500 15-20 8-13    Planta bianual, veure els Annexos 2 i 4. 

Notes:    (1) Núm. de setmanes en les que es possible la sembra en relació al període lliure de gelades local:  
Abans Primera Gelada de la tardor [APG] i Després Darrera Gelada de la primavera [DDG] 

(2) Setmanes des de la sembra en llavorer fins al  transplantament  a camp 
(3) Distàncies d’”aïllament” recomanades entre varietats de la mateixa espècie 
(4) Setmanes per l’inici de la collita de la hortalissa pel consum, des de la sembra directa a camp o des del  trasplantament 
(5) Setmanes per l’inici de la collita de la planta o fruit per llavor, des de la sembra directa a camp o des del  trasplantament  
(6) Fotoperíode: DLL (dia llarg); DC (dia curt); N (neutre, respon bé a dies curts i llargs) 
(7) Vernalització: MFFP(millora la floració amb fred previ tot i que pot florir sense vernalització) 

Fonts: 
 
Kokopelli  2005 , Ashworth 2002, Roselló 2010, Jeavons 1982, Rodale 
1986  1986, ThormannI 2004, Bueno 1999, Maroto 1989 
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Annex 4. Pautes agronòmiques de la collita 
 

Cultiu Collita: moment i mètode Extracció 
llavor 

Assecat i neteja llavor 
 

Observacions 

S
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ALL Es cull quan les parts superiors s’assequen i es dobleguen. - - Deixar assecar una setmana abans 
d’emmagatzemar, mai al sol  
Guardar els caps en bosses de paper o penjats 
en forcs. 
 

Reproducció quasi exclusivament vegetativa. Alguna 
varietat  fa bulbils que poden re-sembrar-se. 
Conservació: 6-8 mesos a les fosques, a 60 % HR i 
1,5 - 4,5 ºC. 

ALBERGÍNIA Fins que la pell canviï de color(més marron), es torni dura  i 
perdi lluentor.  

X X Dues opcions: 
• Assecar els fruits al sol fins que s’arruguin. 

Després, aixafar el fruit i treure les llavors a 
mà. 

• Tallar longitudinalment. Amb el dit fer seguir 
les llavors. Rentar decantant i colar. 

 

ALFÀBREGA Les tiges florals maduren de la base a l’extrem. Cada 
càpsula conté 4 llavors. Tallar les tiges florals quan les 
càpsules comencen a posar-se marrons a la part inferior. 
Posar les tiges florals a secar en lloc sec i ventilat. 

X  Un cop seques colpejar-les suament per a que 
caiguin les llavors. 
Atenció en el ventat, ja que les llavors són molt 
lleugeres.  

 

API Collir cada umbel·la a mesura que madura. O collir quan la 
planta comenci a pansir-se i la majoria de les llavors tinguin 
color gris-marró. 
 

X   Planta bianual, vegeu l’Annex 2. 
En zones molt fredes, es pot desenterrar la planta  i 
guardar-la en sorra humida. Es replanta a la 
primavera del 2n any.  

BLAT DE 
MORO 

Seleccionar planta sencera i millor les primeres panotxes 
Agafar-les quan les fulles que cobreixen la panotxa siguin 
ben seques 

X  Assecar  penjant 3 setmanes les panotxes.  
Fregar una panotxa amb l’altre per treure’n els 
grans. 

Guardar llavor només de la part central de la 
panotxa i descartar les dels extrems. 
Congelar la llavor ben seca 48 hores per eliminar 
corcs. 
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Cultiu Collita: moment i mètode Extracció 
llavor 

Assecat i neteja llavor 
 

Observacions 
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BLEDA Collir quan la llavor és marró. 
Lligar les inflorescències en manats i es deixen assecar 3-14 
dies, deixant que les llavors caiguin a dintre d’una galleda. 
Cada llavor correspon en realitat a un grup de flors 
fusionades pels pètals. Formen un grup multigermen de 2-5 
llavors. 

X  No assecar-la al sol. Les primerenques poden pujar a flor el mateix any. 
Quan es comencin a formar les llavors, millor tallar 
les puntes florals per evitar producció de llavor 
petita. 
Planta bianual però que, en general, aguanta els 
nostres hiverns a camp. 

BRÒQUIL i 
COL-I -FLOR 
 

Tendència al desgranat. Collir la planta sencera quan la 
majoria de les bajoques siguin madures. Això és: quan les 
llavors de les bajoques més antigues es tornen fosques.  
 

X  Assecar les tiges florals en lloc sec i ventilat. 
Atenció amb els ocells: els agraden molt les 
llavors de les Bràssiques. 

Fan molta floració groga que atrau molt les abelles. 
Planta bianual, vegeu l’Annex 2. 
En llocs freds, s’excaven a la tardor i es guarden 
entre 0-4ºC i 80-90% HR. Només aguanten 
guardades d’aquesta manera de 4 a 6 setmanes. 

CARXOFA 
 

Deixar la millor flor immadura anar a llavor i eliminar les flors 
laterals. 
Els caps florals es tallen quan les flors són completament 
obertes i comencen a mostrar llavors blanques i plumoses 
en la base.  

X  Han de guardar-se en una bossa de paper en 
un lloc sec i lluny de la llum directa del sol. 
Quan el final de les tiges és sec i les flors són 
trencadisses col·locar les flors en un sac o 
bossa de lona i donar-li cops amb un martell.  

En la reproducció vegetativa, s’utilitzen els rebrots 
que surten de les axil·les de les fulles. 
Les llavors les fa l’estiu del segon any. 

CEBA 
 

Tallar les inflorescències quan el 5% de les càpsules tenen 
llavors madures(són de color negre i es poden veure a 
través de les càpsules platejades). 
Deixem que acabin de madurar sota cobert fins que les 
trompes s’assequin. 

X X Sacsejar els caps florals, desgranar i ventar. 
No es desgranen soles. 
En aigua es poden separar de les pellofes  i 
impureses deixant-les una estona e remull: la 
llavor precipita, les restes suraran.  

Planta bianual, vegeu l’Annex2. 
Llavors molt sensibles als danys mecànics: evitar 
fregar-les massa. 
NO guardar llavor de les cebes que floreixen al 
primer any. 

COGOMBRE Collir quan canviï el color de la pell. Quan la llavor madura el 
fruit es torni tou i les tiges al costat del fruit es tornen 
pàl·lides. La llavor triga quasi un mes a madurar des que el 
fruit és comercialment madur. 
Quan es para de collir fruits, la planta deixa de fer-ne més. 

 X Les llavors es separen fàcilment de la polpa. 
Obrir i buidar les llavors amb una cullera sobre 
un bol. Afegir tanta aigua com llavors. 
Fermentar 1-3 dies, fins que les llavors 
s’enfonsin. Rentar per decantació, aclarir i 
deixa-les assecar. 
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Cultiu Collita: moment i mètode Extracció 
llavor 

Assecat i neteja llavor 
 

Observacions 
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COL 
 

Millor moment: a l’alba  
Forta tendència al desgranament: recollir els fruits quan la 
majoria estiguin madurs(quan les llavors més antigues es 
tornen fosques). A vegades, si les cols són molt compactes, 
cal fer un tall  en forma de creu a la capsa per ajudar a que 
surtin les tiges florals. 
Millor tallar les tiges florals laterals per afavorir la principal. 
A mesura que les llavors s’assequen la planta adquireix un 
color marró-ataronjat. 

X  Assecar les tiges florals en lloc sec i ventilat. 
Atenció amb els ocells: els agraden molt les 
llavors de les Bràssiques. 

Planta bianual, vegeu l’Annex 2.  
En climes molt freds(<-12ºC), determinades varietats 
s’han de desenterrar a l’hivern. Es tallen les arrels a 
30 cm. Es guarden a l’interior, cobrint-les de sorra i 
tapant les fulles amb paper de diari. Es mantenen 1-
2 mesos guardades a 0-4ªC i a 80-90%HR . 

COL DE 
BRUSEL·LES 
 

Collita i neteja semblant a la col de cabdell. 
 

X   Els brots comestibles apareixen durant el primer any 
i les granes es formen al 2n any. 
En climes molt freds, es pot treure la planta de camp 
i guardar-la un màxim de 4-6 setmanes entre 0-4ºC 
a 80-90% humitat. Vegeu l’Annex 2. 

CARBASSA A ple sol. Fruits madurs: pell endurida (al clavar l’ungla no 
deixa marca). Es cull i s’emmagatzema durant 1mes per 
augmentar el % germinació i l’energia germinativa. 

 X Dues opcions: 
• Rentar i assecar les llavors. Eixugar si cal. 
• Remullar les llavors i polpa 3 dies, fins que 

les llavors s’enfonsen, separar-les i 
assecar-les ràpidament. 

 

CARBASSÓ Deixar dos fruits per llavor per planta com a màxim. 
Collita: com la carbassa 

 X Com la carbassa Presenta molt vigor híbrid. 

CIGRÓ Collir les llavors una mica abans de la maduresa. X  Acabar l’assecat en un lloc sec i ventilat. 
Triar com les altres lleguminoses. 
 

Congelar la llavor, ben seca, 48 hores per eliminar 
corcs. 

ENCIAM A ple sol quan al bufar salta la llavor. Doblegar tija i picar per 
fer saltar la llavor. Collir en 3-4 passades. 

X  Deixar les llavors en una galleda 24 h perquè 
surtin tots els insectes. 
Netejar la llavor seca amb tamís o ventilador. 

Guiar les plantes durant el cultiu per evitar que es 
dobleguin. 

ESCAROLA 
 

Quan la planta està ben seca i dura.  X  En remull una nit. L’endemà picar fort sobre un  
plàstic 
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Cultiu Collita: moment i mètode Extracció 
llavor 

Assecat i neteja llavor 
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ESPINAC Collir a primera hora matí, quan la planta encara és verda i la 
llavor marró. 
Quan la planta comença a assecar-se i les primeres llavors 
comencen a madurar, tallar-la i col·locar-la en fileres sobre 
galledes per evitar pèrdues per la desgrana. 
Si és possible, és millor deixar-la madurar a la planta. 
Recollir les llavors espinoses amb guants. Començar des de 
la base, despullant la tija de fruits i fulles i deixant que 
caiguin sobre una galleda. 

X  Si no necessiten assecat addicional ja es 
poden ventar. 
Comercialment s’eliminen les espines de les 
llavors, però no és necessari i no ajuda a la 
germinació. 
La llavor agrada als ocells. 

Hi ha plantes mascle, plantes femella i plantes 
hermafrodites. Abans de la floració els macles fan 
menys fulles i més petites que les femelles. 
S’ha de mantenir una proporció de 2 plantes femella 
per cada 1 de mascle. 
S’espiguen quan el dia té de 12,5 a 15 hores de 
llum. 
Les plantes exposades a calor i fred alterns o les 
plantes sembrades molt juntes s’espiguen abans. 

FAVA Collir quan s’asseca la tavella, just abans que comenci a 
desgranar-se. 
Guardar llavor de les primeres tavelles: són les de la base i 
són més grans. 
 

X  Es pot assecar directament a la planta, però  
millor assecar les bajoques verdes però 
madures. També es pot assecar la planta 
sencera. 
Trillar-les a mà si és poca quantitat. 
Si s’ha assecat amb planta i tavella es poden 
posar les bajoques dins d'un sac i tancar-lo. A 
continuació trepitjar-lo o donar-li cops per 
alliberar la grana. També podem triar la llavor 
manualment, és més lent però permet 
comprovar la qualitat de la llavor.  

Congelar la llavor ben seca 48 hores per eliminar 
corcs. 

GIRASOL 
 

Tallar el cap quan estigui ple i els pètals hagin caigut. Posar-
lo cap avall per assecar-lo, al sol, durant una setmana o 
més. 
Treure les llavors quan ja no estiguin toves ni humides. 
 

X  Si cal més assecat, s’estenen fins que es 
trenquin al doblegar-les. 
Per facilitar la recol·lecció es pot fabricar un 
contenidor amb una reixa de filferro de forats 
de 2,5 x 2,5 centímetres a la part superior. 
Aguantar una galleda entre els genolls i fregar 
els caps en la reixa perquè les llavors caiguin 
dins. 
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Cultiu Collita: moment i mètode Extracció 
llavor 

Assecat i neteja llavor 
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JULIVERT El primer any es poden collir fulles sense afectar la 
producció de llavors. 
Les llavors tenen tendència al desgranament: es cullen les 
umbel·les a mesura que maduren i s’assequen.  

X  Es freguen amb la mà i es passen per un tamís 
o es venten. 
 

Planta bianual, resisteix bé el fred. 
Les umbel·les primàries i secundàries donen llavors 
millors. 

MELÓ Es cull una setmana després que per consum: quan la pell 
canvia de color o el fruit es desprèn de la planta, augmenta 
l’aroma i la pell es fa més rugosa. Depreciar les llavors dels 
extrems. 

 X Rentar  les llavors amb aigua freda corrent per 
rentar les traces de sucres. Es pot utilitzar 
decantació. 
Millor no fermentar: disminueix capacitat 
germinativa. 

Presenten molt vigor híbrid. 

MONGETA/ 
FESOL 

Collir quan s’asseca la tavella,  abans que comenci a 
desgranar-se.  
Les de mata baixa, collir planta sencera i penjar durant  2 
setmanes (fins que al mossegar no deixi marca). 

X  Com la fava. Congelar la llavor ben seca 48 hores per eliminar 
corcs. 

NAP Eliminar els 10 cm superior quan els brots florals tinguin 30-
40cm de llarg (es redueix el temps de maduració i l’alçada 
de la planta). 
Tendència a desgranar-se: collir quan encara no estiguin del 
tot madures (quan les bajoques més antigues, les de la 
base, es tornin fosques). 
Quan la majoria de llavors són madures, la planta agafa un 
color grisós pergamí. 

X  Assecar-les protegint-les de la llum del sol. 
Les bajoques que no s’han obert, es poden 
refregar entre les mans, obrir amb una batuda 
o sacsejant la bossa contenidora. 

Planta bianual, vegeu l’Annex 2. 
En zones de climes molt freds, es treu la planta 
abans de la 1a gelada forta, es tallen les fulles a 5-7 
cm de les arrels i es guarden de dos a quatre mesos 
en sorra, en un lloc amb temperatura de 0-4ºC i a 
90-95% d’humitat. 
Es creua fàcilment amb el nap farratger, la col xinesa 
i la mostassa xinesa. 
 

PASTANAGA Comprovar que l’arrel és del color i forma adequats abans de 
deixar que s’espigui. 
Collir les tiges florals a primera hora del matí, quan maduren 
les primeres llavors (les de les umbel·les primàries són de 
millor qualitat) i comencen a caure. 
 

X  Posar les tiges florals cara avall dins d’una 
bossa de paper i deixar que s’assequin.  
Fregar els caps plens de llavors amb les mans 
per alliberar-les. 
Passar-ho per un tamís. 
 

Planta bianual. Vegeu l’Annex 2. 
Les llavors tenen barbes que no cal treure (tot i que 
es fa en la llavor comercial). 
Necessiten vernalització per florir. 
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Cultiu Collita: moment i mètode Extracció 
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Assecat i neteja llavor 
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PEBROT Collir quan el fruit és ben madur. Moltes varietats canvien de 
color. 

X X Tallar la carn i raspar el cor amb un ganivet per 
alliberar les llavors. Si el fruit és carnós, triturar 
el cor i extraure les llavors amb un procés 
humit. 
Els pebrots petits poden assecar-se al sol i 
desgranar-se a mà o trillant. 
Deixar assecar les llavors protegint-les de la 
llum del sol. 
 

 

PÈSOL 
 
 

Collir quan els pèsols sonin al sacsejar-los dins de la tavella. X  Com la fava. Congelar la llavor ben seca 48 hores per eliminar 
corcs. 

PORRO 
 
 

Collir quan els caps floral són secs X  Les llavors cauen fàcilment.  
Sacsejar o trillar. 

Planta bianual. En zones de clima fred, pot passar 
l’hivern a l’hort si se la protegeix amb acotxat. 

RAVE 
 

Es cullen les bajoques, gradualment o tallant la tija floral 
quan la majoria són seques (quan són fosques) 

X  Es pot completar l’assecat de les tiges florals o 
bajoques en un lloc sec i ventilat. 

És més difícil treure les llavors que en d’altres 
membres de la família. 
En els tipus bianuals, utilitzar el mètode arrel-llavor. 
Vegeu l’Annex 2. 
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Cultiu Collita: moment i mètode Extracció 
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REMOLATXA Podem collir les llavors fent vàries passades, a mida que es 
van assecant, o collir tota la inflorescència de cop, quan els 
fruits més antics són secs. Rebutjarem les puntes de les 
inflorescències (perquè les llavors seran petites i 
immadures). Les lligarem en manats i les penjarem cap per 
avall damunt una galleda entre 3 i 14 dies.  
 

X  Es poden collir les tiges florals quasi madures 
per acabar-les d’assecar en un lloc sec i 
ventilat. 
Cal vigilar les tiges florals que fàcilment es 
dobleguen i cauen al terra. 

Plant bianual, vegeu l’Annex 2. 
No produeix flor fins que les arrels no maduren i han 
passat almenys un mes de temperatures fredes. 
En climes suaus s’utilitza el mètode llavor-llavor, 
però si hi ha dubtes sobre la puresa, és millor 
utilitzar el mètode arrel-llavor. Es treuen les plantes 
abans de la primera gelada forta. Es tallen les fulles 
deixant uns 5 centímetres i les arrels deixant uns 15 
cm. Aguantaran 4-6 mesos a 0-4ºC i 90-95% 
d’humitat, cobertes amb serradures, sorra, fulles... 
Es replanten a la primavera i es deixen que pugin a 
flor i facin llavor.  

SÍNDRIA 
 

Collir una setmana després que si fos per consum. El circell 
oposat al peduncle del fruit canvia de verd a marró i 
s’asseca. El fruit moltes vegades també canvia de color a la 
part inferior (de blanc-verdós a groc-pàl·lid). 

 X Macerar la polpa i rentar-la amb aigua corrent 
sobre un garbell. Fer-la passar per un garbell 
més petit que la retingui.  

Millor no fermentar: disminueix capacitat germinativa 

TOMÀQUET Collir uns dies més tard que si fos per al consum.   X  Extracció humida descrita al punt 9.1 d’aquest 
protocol de multiplicació. 
Assecar la llavor protegint-la de la llum solar, 
per exemple penjades en bossetes de malla en 
un lloc ventilat. 
Es desaconsellable assecar-les sobre un 
paper. 

La fecundació millora amb l’agitació de la planta. 

XIRIVIA Es tallen quan la majoria de les llavors de les umbel·les 
primàries són madures, tenint en compte la tendència al 
desgranament. 

X  El material es trilla quan encara és humit de la 
rosada. 
 

Planta bianual però molt resistent al fred.  
Existeix una tendència a que les últimes flors de 
les últims umbel·les siguin estèrils  
El suc de la planta pot irritar la pell. 

Fonts: 
Kokopelli  2005 , Ashworth 2002, Roselló 2010, Jeavons 1982, Rodale  1986, ThormannI 2004, Bueno 1999, Maroto 1989 
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Annex 5. Pol·linització controlada 

 
La pol·linització controlada permet produir llavors 
de diferents varietats de la mateixa espècie sense 
necessitar distàncies d’aïllament. Es pot 
aconseguir: 
 
• Aïllant les diferents varietats en gàbies o 

túnels ,  sota la protecció d’una tela anti-
pol·len. Aquesta tècnica és útil en les espècies 
que poden autopol·linitzar-se (com el pebrot o 
el tomàquet). Amb la gàbia evitem que les flors 
siguin pol·linitzades per insectes que puguin 
portar pol·len d’altres varietats. La  tècnica és 
difícil d’aplicar a les plantes que necessiten ser 
pol·linitzades per insectes. Cal “caçar-los” i 
introduir-los a les caixes. Podem solucionar-ho 
traient i posant els túnels de manera que quan 
una varietat estigui descoberta, les altres de la 
mateixa espècie estiguin tapades. Es poden 
tapar un dia sí i un dia no, o alternar per 
setmanes. En tot cas es possible que la 
producció de llavors disminueixi per manca de 
pol·linització. 

 
• Aïllant les flors, o ramells florals en bosses . 

Només pràctic per aconseguir petites 
quantitats de llavors d’autògames. Les bosses 
poden ser de tela antipol·len o de paper. En 

l’últim cas cal mirar que la pluja o la humitat no 
les faci malbé. La tècnica pot ser útil en les 
Quenopodàcies i el blat de moro. 

 
• Pol·linitzant manualment . Hi ha diverses 

tècniques de pol·linització manual. Totes elles 
suposen la transferència manual de pol·len de 
la flor masculina a la flor femenina. Aquesta es 
manté aïllada abans i després de la 
pol·linització manual. La tècnica s’aplica, 
sobretot, a les plantes pol·linitzades per 
insectes, però també va bé per al blat de 
moro. Pot ser útil en les Amaril·lidàcies (cebes 
i porros),  Compostes, Cucurbitàcies i 
Umbel·líferes. 

 
A l’Annex B de Deppe 2000 trobareu una 
aproximació general a les diferents tècniques 
de pol·linització. Aquí tractarem la que s’aplica 
a les Cucurbitàcies. És la única que hem 
practicat a Esporus.  

 
 
 
Pol·linització manual de Cucurbitàcies 

 
 
1. Si la planta ja ha produït fruits, la pol·linització 

dels quals no hem controlat, els arrencarem. De 
passada l’estimularem a produir més flors. 

 
2. S’escullen les flors mascles i femelles la tarda 

abans que s’obrin per primer cop. Notarem que 
estan a punt perquè les flors comencen a tenir 
color groc. A vegades mostraran signes de voler 
obrir els pètals. Es tancarà cada flor amb una 
bossa de paper resistent a l’aigua. Per cada flor 
femella embossarem com a mínim dues flors 
mascle. A vegades es fa difícil de trobar les flors 
embossades per això s’aconsella de clavar una 
canya al terra a l’alçada de la flor. També són 
més fàcils de trobar si mantenim un recorregut 
estàndard de treball al voltant de les plantes.  

 
3. La pol·linització manual es fa el dia següent, tan 

aviat com sigui possible, després que el pol·len 
s’hagi alliberat de les anteres. Això sol passar 
d’hora al matí (cap a les 9 del matí a l’hort de la 

Carol Deppe) en els dies calorosos, i una 
mica més tard en els freds o humits.  

 
Comprovarem que les bosses tapen del 
tot les flors i cap insecte ha foradat la 
bossa o ha trobat un forat per entrar.  
Desembossarem i tallarem la flor 
masculina, deixant la tija com a mànec. Li 
traurem els pètals. A poder ser la triarem 
d’una planta diferent a la de la flor 
femenina que anem a pol·linitzar. 
 
Desembossarem la flor femenina. Si l’una 
o l’altra flor no s’obren del tot de manera 
natural és que les flors no estaven a punt i 
val més que les descartem. Fregarem la 
part masculina amb l’estigma de la flor 
femenina. Per imitar a la pol·linització 
natural utilitzarem vàries flors masculines 
per pol·linitzar una femenina. Si hi ha 
poques flors masculines obertes, es pot 
usar una mateixa flor masculina per a 
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pol·linitzar diverses flors femenines però és millor 
gastar tot el pol·len en una mateixa flor. Durant 
l’estona que la flor femenina està destapada 
vetllarem perquè cap insecte no la fecundi. 

 
4. Tancarem els pètals de la flor femenina i els 

lligarem finament a l’extrem superior amb cinta 
adhesiva. Els mantindrem lligats fins que es 
panseixin. Lligarem una cinta a la base de la flor 
per diferenciar-la de les flors que no han estat 

pol·linitzades a mà. Estarem al cas per 
que la cinta no ofegui el creixement del 
fruit.  

 
5. Anotarem en la fitxa de multiplicació el 

número de planta, la data en que s’ha 
embossat la flor, i si la pol·linització ha 
estat positiva o negativa. 
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Annex 6. Plagues i malalties en la producció de llavor 

 
Les llavors poden ser un element de 
transmissió de malalties entre generacions. 
Aquestes malalties poden ser provocades per: 
 
 
Virus  
 
Quan la multiplicació és vegetativa és  segur 
que la virosi es transmet. No utilitzarem 
esqueixos, tubercles o bulbs que mostrat algun 
símptoma de virus.  
 
No sempre es  transmeten a través de la llavor 
però és millor evitar de guardar llavor de 
plantes amb virosis detectades.  
 
Alguns del virus que es poden transmetre per 
la llavor són: 
 
• Virus del mosaic del tabac (TMV). En el 

tomàquet es pot transmetre per la llavor. 
En general es troba a les cobertes de la 
llavor. 

 
• Virus del mosaic de la carbassa (SMV). Es 

transmet per llavor en proporció elevada  
 
• Virus del mosaic comú del fesol (BCMV). 

Es transmet per llavor en alt percentatge 
tot i haver varietats més sensibles que 
altres. El pugons, sobretot el verd, 
n’afavoreixen la propagació.  

 
Quan l’espècie és susceptible a transmetre 
virus per la llavor, cal fer un programa de 
selecció sanitària que ha d’incloure les 
següents actuacions:  
 
• Elegir una zona amb climatologia poc 

favorable a les infeccions.  
• Utilitzar mètodes agronòmics que evitin les 

situacions que afavoreixin als patògens.  
• Aplicar adequadament la depuració, 

eliminant ràpidament plantes afectades.  
• Establir barreres físiques als vectors: 

gàbies, hivernacles, ...  
 
 
Bacteris  
 
Alguns bacteris fitopatògens es poden 
transmetre per la llavor: 
 

• Xancre bacterià  del tomàquet 
(Corybacterium michiganensis): el criteri 
és no guardar llavor quan aparegui a la 
planta  

 
• Greix bacterià  de les lleguminoses: 

(Pseudomones syringae, P.phaseolicola i 
Xantomones campestris) que fan unes 
taques envoltades d’un cercle a les fulles. 
La humitat l’afavoreix. Es recomana 
accions profilàctiques per evitar-lo, com 
per exemple la utilització d’un reg localitzat  

 
 
Fongs  
 
A través de les llavors es poden transmetre 
diversos fongs. En general arriben a la llavor 
quan hi ha un podriment al fruit, són fongs no 
especialitzats que ataquen els fruits i afecten 
la llavor.  
  
• Antracnosis (Colletotricum lindemu- 

thianum) afecta a les lleguminoses i és 
una perillosa malaltia , transmesa per les 
llavors  que es dissemina per la pluja i el 
reg d’aspersió. 

  
• El mildiu del pèsol (Perosnospora pisum), 

envaeix la tavella i pot  arribar a la llavor  
 
 
• Cercospora spp. i Septoria spp. Afecten 

les fulles de l’api, julivert i pastanaga i es 
transmeten per la llavor.  S’ha d’eliminar 
les plantes infectades. 

 
•  Alternaria, Phomosis afecten la 

pastanaga.  Cal  procurar una bona rotació 
i un bon estat sanitari del cultiu per evitar 
les transmissions a la llavor. 

 
• Ustilago maydis, carbó del blat de moro. El 

fong ataca la planta sencera, però de 
manera més freqüent la panotxa. Aquesta 
presenta malformacions de color gris clar, 
que s’enfosqueix a maduració. A l’interior 
s’emmagatzemen les espores que 
escampen la malaltia. A Mèxic el fong és 
molt valorat culinàriament. Un temps humit 
n’afavoreix l’aparició. 
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Altres plagues 
 
• Sitophilus granarius i S. Sitophilus corcs 

dels cereals. 
 
• Bruchus sp. i Acanthoscelides sp. 

Sitophilus corcs de les lleguminoses. En el 
cas de les faves ataquen només l’albumen 
i respecten l’embrió.    

• Les arnes: la palometa  (Sitotroga 
cerealella), la falsa arna (Tinea granella), 
l’arna grisa (Ephestia kuehniella) i l’arna 
bandejada (Plodia interpunctella). Tenen 
diferents comportaments i manifestacions, 
però provoquen danys a gra i farines. 

 
 
Tractament 
 
En principi no aplicarem cap tractament a la 
llavor per tal d’evitar aquests patògens, només 
mirarem de fer un bon maneig i una bona 

selecció del cultiu per tal d’aconseguir llavor 
sana. A l’adreça: 

http://www.esporus.org/bdgermen/ei
nes/htmlcontent/multiplicacio.html  

podeu trobar una taula on es suggereixen 
algunes mesures que es poden aplicar en cas 
de necessitat. No incloíem la taula en el 
aquest protocol perquè algunes de les 
mesures apuntades provenen de documents 
que caldria contrastar amb bibliografia de 
confiança.  
 
De fet a Esporus, de totes les malalties citades 
només hem tingut problema amb el carbó del 
blat de moro. 
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Annex 7. Fitxa de multiplicació 
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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. 

 
 
 
 
VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011. Manual i protocol de caracterització 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 caracterització de varietats locals 
 
Objectiu de la caracterització 
 
L’objectiu bàsic de la caracterització de varietats 
és descriure, a partir d’observacions de camp, els 
trets morfològics i agronòmics d’aquestes 
varietats. En general  són trets heretables, 
fàcilment discernibles i que no depenen de 
l’entorn. 
 
Es tracta de cultivar la varietat, seleccionar-ne 
unes quantes plantes i observar-les durant tot el 
procés. Els trets a observar venen determinats per 
una llista de descriptors fixada a l’avançada. 
 
Comptar amb una bona descripció de la varietat, 
complementada amb la informació cultural i 
agronòmica obtinguda durant la prospecció, és 
bàsic a l’hora de multiplicar la varietat i obtenir-ne 

nova llavor, sense perdre els seus trets 
característiques ni la seva riquesa genètica. Ajuda, 
també, a l’hora de donar-la a conèixer a 
productors i consumidors. 
 
 
Connexions amb la Base de Dades Germen 
(BDG) 
 
Les activitats d’aquest protocol referides a la base 
de dades es realitzen des dels mòdul 
Multiplicació i Caracterització . 
 
 
 
Al final del document trobareu un resum del 
protocol. 
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1 Llistes de descriptors 

 
Un descriptor  es defineix com un atribut, una 
característica o un tret mesurable que s’observa 
en les llavors, plantes o fruits d’una varietat 
determinada en un moment del seu 
desenvolupament donat. 
 
Les llistes de descriptors  inclouen, no només 
aquets descriptors, sinó també indicacions sobre 
com mesurar-los o documentar-los. També pot 
incloure instruccions de com registrar i gestionar 
aquestes dades durant els processos habituals 
que es duen a terme en un banc de llavors. 
 
 
Elements d’un descriptor 
 
Cada descriptor està format per un nom, un estat 
(state) i un mètode (que explica com s’ha de 
registrar o mesurar). Per exemple: 
 

Color secundari de la fulla  nom 
0. Absent     estat 
1. Present     estat 
Determinat segons carta     mètode 
de colors 

 
El nom  ha de ser clar, concís i no ambigu. 
 
El mètode  ha de descriure de manera detallada 
com es determina o mesura el descriptor. Facilita 
una interpretació acurada dels resultats i 
proporciona un protocol a aplicar de manera 
universal i consistent. Es pot utilitzar material de 
referència que ajudi a definir els diferents valors. 
Poden ser dibuixos, cartes de colors, varietats 
estàndard de referència i llistes de possibles 
estats. 
 
Pel que fa a l’estat , la seves característiques 
dependran del tipus de descriptor. 
 
 
Tipus de descriptors 
 
Descriptors quantitatius : els estats són 
mesurables i s’expressen numèricament (per 
exemple: pes, mida, nombre de lòbuls). Els 
descriptors quantitatius són objectius :  
l’assignació d’un valor no depèn de percepcions 
personals. 
 
Descriptors qualitatius : no poden ser mesurats 
numèricament. Poden ser objectius, si la 
característica pot ser clarament determinada en 
referència a uns estàndards, dibuixos o cartes. 
Són objectius, per exemple, la forma de fulles o 
fruits i els colors (es poden determinar en base a 
una carta de colors). Els descriptors són 
subjectius  si l’assignació d’un valor depèn de 

percepcions personals. Ho serien, per exemple, la 
lluentor d’una fulla i la consistència d’un cabdell. 
 
Convencions a l’hora de numerar els estats 
 
• Molts caràcters que varien en continuïtat es 

registren en una escala del 1 al 9. Pot ser que 
s’incloguin tots els estats de l’escala o que 
se’n triïn només alguns. En l’últim cas es 
mantindrà la numeració 1. Molt baix  i 9. Molt 
alt . Per exemple, en l’enciam podem donar 
com a possibles estats de lluentor de la fulla: 

 
3. Lleugera 
5. Moderada 
7. Intensa 

 
• Quan un descriptor es mou en una escala 1-9, 

l’estat 0 indica que el caràcter no s’expressa. 
En l’exemple anterior tindríem també l’estat 

 
0. Cap  

 
que ens permetria descriure una fulla mate. 
 

• L’absència o presència d’un caràcter 
s’expressa: 
 

0. Absent 
1. Present 
 

• En descriptors qualitatius discontinus, el 
número 99 es reserva per indicar Altres . Ens 
permet indicar altres estats detectats en la 
varietat caracteritzada.  En varietats 
heterogènies s’utilitzarà aquest camp per llistar 
tots els estats observats que són diferents de 
tots els estats proposats per la llista de 
descriptors. 

 
 
Altres convencions a tenir en compte 
 
• Cal indicar quines unitats s’apliquen en aquells 

descriptors que ho necessiten. S’utilitza el 
sistema mètric internacional.  

 
• S’aconsella la utilització de cartes de color 

estàndard. Per exemple la Royal Horticultural 
Society Colour Chart, el Methurn Handbook of 
Colour o la Munsell Color Chart for Plant 
Tissues. Alguns bancs utilitzen una carta de 
colors Pantone. Totes aquestes cartes tenen 
un preu poc accessible per a petits bancs. A 
Esporus utilitzem la Royal Horticular Society 
Mini  Colour Chart, que inclou 244 colors dels 
896 de la carta gran i es pot aconseguir per 
uns 35 €. 
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2 Proves de caracterització i d’avaluació 

 
Una prova d’avaluació de varietats  és un 
experiment que busca donar resposta a un seguit 
de preguntes plantejades entorn d’una varietat o 
varies varietats. N’hi ha de dos tipus bàsics: 
 
1. Es comparen varietats diferents sota les 

mateixes condicions. 
 
2. Es prova una varietat sota condicions 

canviants. 
 
Són proves d’avaluació, per exemple: 
 
• La comparació de varietats diferents per 

determinar la que ens proporciona un producte 
més gustós, més rendiment, més precocitat,... 

 
• La comparació de resultats com el rendiment o 

gust obtinguts al cultivar una mateixa varietat 
canviat el tipus de reg, o de fertilització, o 
d’època de cultiu. 

 

• La comparació de la resistència a algun estrès 
determinat (biòtic o abiòtic) de diverses 
varietats. 

 
Aquestes proves poden ser interessants de cara 
als productors i consumidors. Es poden dissenyar 
per tal que siguin participatives, tot animant als 
hortolans a plantar i fer un seguiment de diverses 
varietats.  
 
Podríem estar temptats a aprofitar les nostres 
proves de caracterització per avaluar alguns 
d’aquests trets. N’hi ha que s’hi presten fàcilment 
com seria el cas de l’estudi de la resistència a 
patògens. Però n’hi ha d’altres que no es poden 
avaluar mentre es caracteritza. Un exemple seria 
el rendiment. Primer perquè aquest va associat a 
les condicions medi-ambientals i de maneig del 
cultiu. Segon perquè mentre caracteritzem ens 
interessa observar les plantes fins l’estadi final del 
seu desenvolupament. En molts cultius aquesta 
observació es fa incompatible amb l’observació de 
rendiments (hauríem de collir abans d’hora). 

 
 
 
 
3 Planificació de la caracterització 

 
Quan hi ha l’oportunitat de dur a terme una 
caracterització, cal programar-la amb suficient 
antelació de manera que les varietats es puguin 
multiplicar a temps. 
 
El coordinador d’Esporus juntament amb el(s) 
caracteritzador(s) es reuniran per: 
 
 
3.1. Decidir quines caracteritzacions es duran 

a terme 
 
Es prioritzarà: 
 
• Aquelles varietats programades per 

multiplicació.  
 
• Les varietats sobre les que hi ha molt poca 

informació. 
 
• Les varietats que s’ha pensat d’incloure en 

alguna activitat de divulgació. 
 
Si la caracterització l’ha de dur a terme un 
voluntari, es tindran en compte els seus 
interessos. 

Si, pel que sigui, es decideix de caracteritzar 
alhora varietats d’una mateixa espècie amb 
pol·linització creuada, cal tenir en compte que: 
 

• O bé es necessitarà la col·laboració de 
diferents multiplicadors. 

 
• O bé s’haurà de fer una pol·linització 

controlada 
 

• O bé s’haurà de descartar la llavor 
obtinguda 

 
 
3.2. Fixar els objectius de caracterització 
 
Els objectius han de respondre les següents 
preguntes: 
 
1. Quantes varietats es volen caracteritzar? 
 
S’ha de ser conscient de l’espai i els recursos 
disponibles. El Protocol de Multiplicació pot ajudar 
a respondre aquesta pregunta. S’ha de tenir en 
compte que, fet i fet, entre totes les tasques 
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necessàries (plantació, desherbatge, reg,...) la que 
porta més feina és la d’avaluació. 
 
 
2. S’inclouran varietats de control? 
 
És important poder plantar com a mínim una 
varietat de control, això és una varietat que 
tinguem ben caracteritzada. Ens pot servir de 
referència per valorar si estem fent les coses bé o 
si els resultats obtinguts són prou significatius. Pot 
ser, per exemple, que hi hagi hagut alguna gelada 
que ens hagi passat desapercebuda, pot ser que 
la fertilització no hagi estat l’adequada... El fet que 
la varietat de control ens sigui familiar ens pot 
permetre detectar aquests problemes i no atribuir-
los a les varietats en caracterització. 
 
 

3. S’inclouran com a control plantes de diferents 
cultius al caracteritzat? 

Poden ser cultius marcadors de determinades 
condicions (tipus de fertilització, resistència a 
secada, a fred o a determinats patògens). 
 
 
4. Es guardarà llavor de les plantes 

caracteritzades? 
 
Si la resposta és sí, el cultiu s’ha de planificar tal i 
com s’especifica al protocol de multiplicació (tenint 
en compte les condicions d’aïllament i el número 
mínim de plantes a seleccionar). 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 Recollida de la informació existent sobre les varietats 
 
Es important recollir tota la informació disponible 
sobre la varietat a caracteritzar. Ens permetrà 
conèixer, per exemple, els criteris de selecció que 
s’han estat aplicant a l’hora de multiplicar-la, o les 
característiques que el pagès valorava. Després, 
podrem contrastar aquesta informació amb 
l’obtinguda en caracterització.  
 
 
4.1. Cercar la informació que sobre les 

varietats a caracteritzar hi ha a la BDG 
 
Podem consultar la Fitxa d’hortícoles  de la 
varietat (s’hi pot accedir a través del mòdul 
Prospecció de la BDG, si és que en temps de 
prospecció, o en el moment de donar d’alta la 
varietat, es va omplir) les referències 
bibliogràfiques (accessibles des del mòdul 
Varietats de la BDG) i, si la varietat s’ha multiplicat 
alguna vegada, la Fitxa de multiplicació  que es 

van omplir (des del mòdul Multiplicació  de la 
BDG) 
 
 
4.2. Sol·licitar informació als donants de la 

llavor 
 
Si no hi ha informació de prospecció, o és pensa 
que la que hi ha és molt pobre, es pot provar de 
tornar a trucar a l’informant per mirar d’ampliar-la. 
 
 
4.3. Cercar informació a l’arxiu d’Esporus i a 

altres fonts arxivístiques o 
bibliogràfiques 

 
Per un recull de fonts a consultar, vegeu l’apartat 
2.7 del Protocol de Prospecció. 
 
 

 
 
 

 
 

5 Preparació de la caracterització 
 
5.1. Decidir el nombre d’individus que 

formaran el lot de caracterització 
 
El mínim és de 10 plantes, però si pensem que la 
varietat és molt heterogènia ens convé que la 
mostra sigui més gran. 
 
 
5.2. Repassar la llista de descriptors del 

cultiu concret  

Si la llista encara no ha estat dissenyada, crear-ne 
una, elegint els descriptors que ens semblin més 
adequats entre els de les llistes proposades per 
altres bancs, per IPGRI-Bioversityi o per UPOVii. 
 
Si la fitxa ja existeix, veure si els seus descriptors 
s’ajusten als objectius de la nostra caracterització. 
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5.3. Programar els moments en que caldrà 
prendre dades. Fer-ne un calendari 
temptatiu 

 
Depenent de cada cultiu, ens caldrà prendre 
dades en diferents moments, segons l’estat 
fenològic de les plantes. El calendari ens ha 
d’ajudar a ser conscients que cal programar un 
número determinat de visites a camp. 
 
 
5.4. Incorporar les varietats a caracteritzar al 

calendari de multiplicació 
 
Segons l’apartat 1 del Protocol de Multiplicació, de 
manera que la varietat es tingui en  compte en 
totes les tasques de multiplicació senyalades al 
protocol. És a dir: es generaran fitxes de 
multiplicació, es cercarà multiplicadors (si no es 
pot multiplicar a Can Poc Oli) i es planificaran les 
zones de cultiu. 
 
 
5.5. Imprimir les fitxes de camp  
 
A les fitxes de multiplicació que genera el mòdul 
de Multiplicació de la BDG hi figura, a part d’un 
espai per prendre dades durant el procés de 

multiplicació, tota la informació que hi ha a la BDG 
sobre la varietat.  
 
Les fitxes de camp de caracterització inclouran els 
descriptors i l’espai on anotar els seus valors. Es 
poden imprimir des del mòdul Caracterització de 
BDG. 
 
A l’Annex 2 d’aquest protocol trobareu algunes 
llistes de descriptors per cultiu que inclouen els 
estats, les especificacions de mètode així com 
dibuixos i indicacions que poden ajudar a decidir 
l’estat de cada descriptor. 
 
                                                 
i Bioversity International és la principal organització 
dedicada a la recerca sobre la biodiversitat cultivada. La 
seva seu és a prop de Roma. Es va crear el 2006 amb 
la fusió de les organitzacions International Plant Genetic 
Resources Institute (IPGRI) i International Network for 
the Improvement of Banana and Plantain (INIBAP).   
ii UPOV (Union internationale pour la protection des 
obtentions végétales) és una organizació 
intergovernamental amb seu a Ginebra (Suiza).  El seu 
objectiu és la protecció de les “obtencions vegetals” per 
mitjà d’un dret de propietat intel·lectual.  
 

 
 
 
6 Sembra i maneig del cultiu 
 
6.1. Seguir els punts 5 i 6 del Protocol de 

Multiplicació 
 
Com que les varietats a caracteritzar formen part 
del calendari de multiplicació anual, les tasques de 
sembra i maneig del cultiu es duran terme seguint 
aquests passos, a no ser que s’estipuli d’una altra 
manera en els objectius de la caracterització. 
 
 

6.2. Tenir en compte les especificacions 
especials de sembra i cultiu que figuren 
als objectius de la caracterització 

 
Si es realitza una prova d’avaluació en la que es 
volen provar mètodes de sembra o de cultiu 
diferents dels habituals, aquestes diferències han 
de quedar clares en els objectius de manera que 
es puguin preveure a l’hora de dissenyar el 
calendari de sembra.  

 
 
 
7 Selecció de plantes a caracteritzar 
 
7.1. Aplicar els criteris de selecció que 

s’especifiquen en el punt 7 del Protocol 
de Multiplicació 

 
És important que quedin clars els conceptes i els 
criteris definits en aquest punt d’aquell protocol. 
  
En general, caracteritzarem varietats que no han 
estat caracteritzades abans. A manca d’una 
descripció acurada d’aquestes varietats ens convé 
ser prudents a l’hora de seleccionar les plantes i 

no descartar, d’entrada, les plantes que semblen 
allunyar-se de la mitjana. 
 
 
7.2. Seleccionar el número de plantes acordat 

en els objectius 
 
S’intentarà que aquestes plantes siguin 
representatives de la varietat (si la tenim descrita) i 
de la variabilitat que aquesta presenta. 
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7.3. Marcar les plantes seleccionades amb 

cintes de color numerades (que es vegin 
bé) 

 
 
7.4. Indicar en cada fitxa de recollida de 

dades la posició que en la parcel·la o fila 
ocupa la planta amb aquell número 

 
D’aquesta manera mantindrem un doble sistema 
de marcació que ens permetrà recuperar les 
ubicacions de cada planta si alguna cinta es perd. 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 Recollida de dades i altres anotacions 
 
A banda de les dades que es puguin apuntar en 
les fitxes anotarem informació complementaria en 
un quadern de camp.  
 
 
8.1. Pensar sempre a apuntar la data de totes 

les anotacions 
 
És important per situar el moment de les 
observacions i treure’n conclusions. 
 
 
8.2. Anotar informació meteorològica 
 
Pot ser determinant a l’hora d’interpretar els 
resultats. 
 
 
8.3. Anotar tots els esdeveniments especials, 

els fets que puguin jugar a favor o en 
contra del cultiu, tan aviat com s’observin 

 
Sobretot s’ha d’anotar aquelles coses que poden 
restar generalitat o validesa als resultats de la 
caracterització. Podem anotar, per exemple: 
“Aquesta setmana hem tingut problemes amb el 
reg”, “Ha gelat més tard del previst”. 
 
 

8.4. Anotar els dubtes o observacions que 
puguin sorgir durant la caracterització 

 
Si no els anotem en el moment en que sorgeixin el 
més possible que s’oblidin i no siguin tinguts en 
compte a l’hora de redactar la memòria o generar 
conclusions. 
 
 
8.5. Omplir les fitxes de multiplicació 
 
Tal i com es fa en tota multiplicació. D’aquesta 
manera quedaran anotades les dates de sembra, 
plantació i collita i altres dades agronòmiques 
interessants. 
 
 
8.6. A mida que vagi evolucionant el cultiu 

anotar, en les fitxes de camp, les dades 
referides als descriptors 

 
En fer-ho, tenir en compte el mètode i els valors 
definits per cada descriptor. Consultar la llista de 
descriptors per comprovar que el mètode seguit és 
el correcte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 Fotografies 

 
Durant la caracterització prendrem fotografies que 
després gestionarem segons els passos següents: 
 
 
9.1. Les fotografies digitals han de tenir un 

format JPG i, com a mínim, una resolució 
de 300 ppp i una mida A4 

 

Si tenim possibilitats d’emmagatzematge, 
utilitzarem la resolució màxima (en format JPG) 
que ens doni la càmara que estem utilitzant 
 
 
9.2. Fotografiar diferents aspectes de la 

planta 
 
• Planta sencera en els diferents estats 

fenològics 
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• Fulla: anvers i revers 
• Fruits: sencer i secció 
• Llavors 
 
 
9.3. Retratar també les persones que 

intervenen en la multiplicació i 
caracterització mentre realitzen la seva 
tasca 

 
Aquestes fotos poden ser interessants per il·lustrar 
algun escrit. 
 
 
9.4. Emmagatzemar totes les fotografies en a 

l’ordinador de Can Poc Oli  
 
Crearem una carpeta per descàrrega \Els meus 
arxius\Esporus\Fotos\Any\aaaa_mm_dd on Any és 
el número de l’any en curs i aaaa_mm_dd la data. 
Per exemple podríem tenir: 
 
\Els meus arxius\Esporus\Fotos\2011\2011_01_28 
 
Si aquell dia algú altra ha creat una carpeta per 
descarregar fotos, distingirem la nostra numerant-
la aaaa_mm_dd _2.  
 
En el document Gestió de fotografies, adjunt a 
aquests protocols es donen indicacions generals 
de com organitzar un arxiu fotogràfic. En general 
tenim tendència a canviar el nom de les fotos i/o a 
organitzar-les en carpetes per temes. Però aquest 
no és el procediment recomanat.  
 
Copiarem les fotos amb el nom que porten a 
sortida de màquina a la carpeta creada. No cal 
patir per com localitzarem una determinada foto. 
La base de dades fa funcions de catalogador i 
facilita la tasca. 
 

9.5.  Reduir les fotos per tal que es puguin 
veure de manera àgil des de la base de 
dades 

 
Per poder visualitzar les fotos des de dins de la 
base de dades (i també per adjuntar-les a la 
memòria) cal reduir-les de mida. Es pot fer 
utilitzant el programa d’accés lliure IrfanView. 
Consultar el document Com reduir la mida d’un 
conjunt d’imatges amb IrfanViewcom adjunt a 
aquests protocols.  
 
Les fotos reduïdes han de quedar a la carpeta 
\aaaa_mm_dd_R, on aaaa_mm_dd és la data del 
punt 9.4. 
 
 
9.6. Documentar les fotos fent servir la BDG 
 
Documentar la foto vol dir associar-hi tot un seguit 
d’informació que ens permetrà després saber de 
què tracta. El arxius d’imatges tenen un espai 
reservat que s’anomena l’espai per metadades. En 
aquest espai s’hi pot gravar informació que 
quedarà  “enganxada” a la foto mateixa. Entre 
aquestes metadades hi ha les IPTC (International 
Press Telecomunication Council) que permeten 
“apuntar” a la imatge qui ha fet la foto, on, quan, 
de que tracta,.... Un cop els camps de IPTC plens, 
la informació que contenen es podrà recuperar des 
de la majoria de programes de gestió d’imatges. 
Consultar el document Gestió de fotografies, 
adjunt a aquests protocols, per obtenir més 
informació sobre les metadades IPTC. 
 
Les fotos es documenten des del mòdul 
Fotografies  de la BDG.  
  
 
 

 
 
 
10 Síntesi de les dades recollides, entrada a la BDG i actualització 

del web 
 
10.1. Per cada varietat caracteritzada, entrar a 

la BDG les dades individuals recollides 
per cada planta i contingudes a les fitxes 
de camp 

 
Les fitxes de camp es van imprimir des de la BDG 
i allà resten buides en espera de rebre les dades 
recollides a camp. Només les persones 
autoritzades del banc podran accedir a la 
informació continguda en aquestes fitxes.  
 
 

10.2. Completar la fitxa de caracterització de 
cada varietat, síntesi de les dades 
individuals de les plantes observades 

 
A partir de les dades individuals de les fitxes de 
camp i de la resta d’informació recopilada, 
descriure la varietat tot completant la fitxa de 
caracterització de síntesi. 
 
A l’hora d’elaborar aquesta síntesi cal tenir en 
compte l’efecte de l’entorn: les plantes de les 
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voreres, les que reben més sol, ... seran més 
grans que les altres. 
 
Les varietats locals no són uniformes. És molt 
probable que presentin heterogeneïtat en molts 
trets. Habitualment, la mitjana o el valor més 
freqüent no expressa l’extensió de la variació. Això 
complica la documentació perquè cal adoptar 
convencions extres per registrar la diversitat. 
S’han proposat diversos mètodes de registre que 
podeu consultar a IPGRI 2001. Adoptarem el 
següent: 
 
• En descriptors qualitatius, recollirem el 

percentatge d’aparició de cada estat. Per 
exemple si hem caracteritzat 10 exemplars i 
tenim 5 plantes amb color de la flor blanc, 4 de 
color rosa i 1 de color vermell, escriurem Blanc 
50%, Rosa 40%  i  Vermell 10%.  

 
Aquests percentatges no deixen de ser orientatius 
perquè  pot ser que canviïn, i força, en altres 
proves de caracterització realitzades sobre la 
mateixa varietat. 
 
 
• En descriptors quantitatius registrarem la 

mitjana aritmètica i la desviació estàndard (o 
típica).  

 
La mitjana aritmètica  es calcula sumant tots els 
valors obtinguts i dividint el resultat pel número de 
plantes de les quals s’ha obtingut mesura. Així per 
exemple si hem mesurat l’amplada de la secció 
longitudinal de 6 síndries i hem obtingut els valors: 
 
14,3  /  19,5  /  18,4 /  22,3  /  17,9  i 18,2  (cm) 
 
Calcularem la mitjana aritmètica sumant tots els 
valors: 
 
15,3 + 19,5 + 18,4 + 22,3 + 17,9  + 18,2 = 111,6 
 
i dividint per 6: 
 
111,6 ÷  6 = 18,6 
 
Per calcular la desviació estàndard  hem de 
calcular primer la variància . La variància és la 
mitjana aritmètica del quadrat de les diferències 
entre els valors obtinguts i la mitjana. Seguint amb 
l’exemple anterior tindríem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferències Diferències al quadrat 

15,3 – 18,6 = – 3,3 
19,5 – 18,6 =    0,9 
18,4 – 18,6 = – 0,2 
22,3 – 18,6 =    3,7 
17,9 – 18,6 = – 0,7 
18,2 – 18,6 = – 0,4 
    suma            0 

10,89 
  0,81 
  0,04 
13,69 
  0,49 
  0,16 
26,08         suma 

 
La variància s’obtindrà dividint la suma anterior pel 
número de mesures preses: 
 

26,08 ÷  6 = 4,34666 
I la desviació estàndard no és res més que l’arrel 
quadrada de la variància: 
 

4,34666  = 2,08 

 
La desviació estàndard  ens dóna una idea de la 
proximitat o la dispersió de les mostres respecte a 
una característica determinada. Com més gran és 
la desviació més elevada és la dispersió respecte 
a la mitjana aritmètica. Així en l’exemple següent, 
la mitjana és la mateixa que l’anterior però la 
desviació és molt petita perquè tots els valors 
obtinguts són molt a prop de la mitjana: 
 

Diferències Diferències al quadrat 

18,3 – 18,6 = – 0,3 
18,5 – 18,6 = – 0,1 
18,4 – 18,6 = – 0,2 
19,3 – 18,6 =    0,7 
18,9 – 18,6 =    0,3 
18,2 – 18,6 = – 0,4 
    suma            0 

0,09 
0,01 
0,04 
0,49 
0,09 
0,16 
0,88         suma 

 
 
La desviació estàndard seria: 
 

688,0 ÷  = 0, 3829707 

 
que vindria a indicar que la varietat és molt 
homogènia respecte a aquesta característica. 
 
En els exemples anteriors la mitjana té un valor 
exacte, però sovint això no passa. En la fórmula 
que hem aplicat més amunt, hem estat restant la 
mitjana a tots els valors obtinguts. Si el seu valor 
no hagués estat exacte hauríem anat introduït un 
error a cada operació. Per minimitzar  l’acumulació 
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d’errors farem les operacions d’una altra manera: 
 

1. Suma dels 
quadrats dels 
valors 

2. dividit per núm. de 
valors obtinguts 

18,3² = 334,89 
18,5² = 342,25 
18,4² = 338,25 
19,3² = 372,49 
18,9² = 357,21 
18,2² = 331,24 
        2.076,64 

 
 
2.076,64 ÷ 6 = 
346,106667 
 

3. Mitjana al 
quadrat 

4. Diferència entre 2 i 3 

18,6 ∗  18,6 = 
345,96 

346,106667 - 345,96 =  
0,146666667 

5. Arrel quadrada 
de 4 
 

70,14666666  = 

0,3829707 

 
Podeu descarregar un full de càlcul preparat per 
calcular la desviació estàndard aplicant aquest 
últim procediment a les pàgines d’eines de la 
BDG: 
 
www.esporus.org\bdgermen\eines 
 
 
10.3. Passar les dades de la fitxa resum a la 

BDG 
 

Per no complicar massa la BDG, a l’hora de 
passar aquestes dades a l’ordinador, per a les 
característiques qualitatives entrarem només el 
percentatge de l’estat majoritari (la moda  o el valor 
més comú).  
 
En l’exemple anterior seria Blanc i 50%. Si volem 
conèixer els percentatges que presentaven els 
altres estats haurem de consultar les fitxes en 
paper. 
Per les característiques quantitatives entrarem la 
mitjana aritmètica i la desviació estàndard. 
 
D’aquesta manera podem tenir una idea de quins 
estats són molt heterogenis (percentatges baixos, 
desviacions estàndard altes).  
 
Un cop completa, la fitxa de caracterització serà 
consultable pel públic general des del mòdul 
Varietats  de la BDG. 
 
 
10.4. Repassar la informació que el web 

d’Esporus recull sobre la varietat i 
actualitzar-la a partir dels resultats 
obtinguts 

 
De moment aquesta actualització s’ha de fer a mà, 
utilitzant les eines disponibles pel web actual. No 
hi ha connexió entre el web i la BDG tot i que està 
pensat establir-la en un futur.  
 
 
 
 

 
 

11 Avaluació del procés 
 
11.1. Revisar la llista de descriptors utilitzats 
 
Repassarem la llista de descriptors utilitzats, tan 
pel que fa a la tria, com al mètode i tipus de valors 
utilitzats per si convé refer-la de cara a futures 
caracteritzacions.   
 
 

11.2. Avaluar tot el procés de caracterització 
 
Comprovar si s’ha seguit aquest protocol, si el 
protocol ha estat útil o s’hi convé reformar-lo. 
 
Analitzar com s’ha desenvolupat les diferents 
tasques, quines han funcionat bé i amb quines hi 
ha hagut problemes. Suggerir possibles millores.  

 
 
 
12 Memòria de la caracterització 
 
12.1. Un cop finalitzada la caracterització, 

redactar una petita memòria  
 
A l’hora de redactar-la tenir en compte els consells 
recollits al document Consells de redacció adjunt a 
aquests protocols.  
 

La memòria ha de constar dels següents apartats: 
 
1. Breu resum (màxim 200 paraules) 
2. Objectius de la caracterització 
3. Breu descripció de documentació recopilada 

abans de la caracterització  
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4. Resum de les condicions meteorològiques en 
que s’ha desenvolupat el cultiu 

5. Desenvolupament del cultiu. Dates dels 
diversos estadis fenològics. Esdeveniments 
especials 

6. Número de plantes seleccionades i criteris 
utilitzats  

7. Resultats 
8. Avaluació dels descriptors i del procés de 

caracterització 
9. Conclusions 
 

12.2. Incloure algunes fotos il·lustratives. Fer 
servir les fotos en miniatura generades 
en el punt 9.5 

 
Les fotos que s’incorporen a la memòria han de 
ser de mida reduïda per tal que el document no 
pesi gaire. En general són suficients les fotos que 
s’han reduït en el punt 9.5, tot i que si volem fer 
aparèixer una foto gran en caldrà partir de la foto 
original i no reduir-la tant. 
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Annex 1. Criteris per la tria de descriptors 
 
A l’hora d’elaborar les fitxes de descriptors de 
cada cultiu, consultarem les fitxes estàndard 
internacionals generades per UPOV o IPGRI-
Bioversity. Aquestes llistes volen ser exhaustives i 
proporcionar un repertori complet de  caracterís- 
tiques per cada cultiu. El número de descriptors 
que contenen es molt gran. Cal escollir aquells 
que per nosaltres són més representatius.  Ajuda 
la consulta a les llistes que utilitzen els altres 
bancs locals que coneixem. En general, per 
caracteritzar varietats locals d’una mateixa regió 
sol ser suficient una llista d’entre 12 i 25 
descriptors. 
 
Les recomanacions de Bioversity International 
l’hora d’escollir i definir aquests descriptors són 
(Bioversity, 2007): 
 
• Escollir-los tan senzills com sigui possible, per 

tal que puguin ser entesos i utilitzats per un 
ampli espectre d’usuaris. 

 
• Utilitzar imatges i dibuixos per donar suport a 

les descripcions textuals i clarificar els 
descriptors complexes. 

 
• Proporcionar definicions clares dels 

descriptors per permetre la seva aplicació. 
 
• Analitzar el cost de registre de valors del 

descriptor, tan en termes de personal com de 

material. Si ha de fer que la recollida de dades 
sigui molt laboriosa potser no cal incloure’l. 

 
• Especificar, si fa al cas, la unitat de 

mesurament. 
 
• Evitar ambigüitats. Si un descriptor por 

presentar ambigüitats, incloure referències 
metodològiques o estàndards. 

 
• No incloure descriptors sobre els que no hi ha 

diversitat coneguda. 
 
 
Els descriptors que són altament discriminatoris 
s’han de marcar amb un asterisc per prioritzar la 
recollida dels seus valors. Per exemple, en el cas 
de les carbasses, marcaríem: 
 

* Inserció del peduncle 
 
A Bioversity 2007 es pot trobar una guia pas a pas 
per la definició de descriptors. 
 
En l’annex següent hem recollit algunes llistes de 
descriptors que utilitzem a Esporus. Són el punt de 
partida de les fitxes de caracterització que es 
poden trobar a la BDG. 
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Annex 2. Llistes de descriptors per espècie 

 
S’han confeccionat les llistes de descriptors de 5 
cultius. Per cada un d’aquests cultius s’ha 
elaborat una llista de descriptors i unes fitxes de 
recollida de dades de caracterització. 
 
 
 

Podeu trobar-les a l’espai d’Eines de la BDG: 
 

http://www.esporus.org/bdgermen/eines/ht
mlcontent/caracteritzacio.html 

 
 

1 Enciam 

 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és Kristkova 2008.  
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants, però s’han unificat els següents: 
 
1.3.6 i 1.3.8 Divisió de la fulla i 
 
1.4.1 i 1.4.4.2 Formació del cabdell 

Per altra banda, la inclusió de tots els descriptors 
importants ha donat una llista de 28 descriptors, 
potser un pel llarga. S’ha decidit donar prioritat als 
descriptors de la planta adulta tot situant al final 
els referits a les característiques de la plàntula. 
 

 

 
 
 
2 Pèsol 
 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2009.  
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 

47: El color de les llavors immatures s’ha 
d’observar en referència a varietats d’exemple 
(que s’haurien d’obtenir). 
 
49: Tipus de grans de midó de la llavor. Es 
necessita microscopi per observar-lo. 
 
50 i 51:  Depenen de l’observació de 49  
 
Per mirar de substituir de manera parcial 
aquests tres darrers descriptors s’ha introduït 

el descriptor que permet observar si la llavor 
és arrugada o no ho és (núm. 22 de la nostra 
llista). 

 
Per altra banda s’han reformulat els descriptors: 
 

8:  Tipus de fulla 
 

26: Fa referència només a plantes amb 
pigmentació antociànica. S’ha modificat per tal 
que es refereixi a qualsevol planta.  

 
39, 40 i 41:  Fan referència al tipus de beina. 
S’han unificat en un sol descriptor (núm. 17 de 
la nostra llista). 

 
 
 

 
 

3 Meló 

 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2001.  
 
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 
27: Fruit: posició del diàmetre màxim 
 
49: Fruit: gruix de la capa suberosa 

51: Fruit: densitat de la distribució de la formació 
suberosa 
 
S’han unificat en un de sol els criteris: 
 
48: Fruit: formació suberosa 
 
50: Fruit: distribució de la formació suberosa 
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4 Síndria

El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2004.  
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 

1:  Ploïdia 
 
22: Intensitat del color de fons de la pell. 
Sense disposar de varietats de referència es 
fa difícil de filar tan prim. 
 

S’han reformulat els descriptors: 
 
30: Presència de ratlles a la pell del fruit. S’ha 
ampliat per incloure altres dibuixos que es 

poden observar a la pell (núm.9 de la nostra 
llista). 

 
40: Mida de la llavor (estats: molt petita,...). 
S’ha substituït per la longitud de la llavor 
(núm. 16 de la nostra llista). 

 
S’han afegit alguns descriptors i estats que 
permeten caracteritzar, també, les síndries de 
confitura  (citron, Citrullus Lanatus var. citroides). 
 
 

 
 

 
 
5 Tomàquet 

 
 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2001.  
 
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 
22: Fruit: mida (ja s’inclouen descriptors de 
longitud i amplada). 
 
23: Fruit: relació longitud/diàmetre 
 
36: Fruit: intensitat del color verd a l’esquena 
 

37: Fruit: intensitat del color verd 
 
38: Color del fruit a maduresa (sí s’inclou color de 
la polpa) 
 
S’han unificat en un de sol els criteris: 
 
34: Fruit esquena verda (abans de maduresa) 
 
35: Fruit: extensió de l’esquena verda (abans de 
maduresa)

  



 

 



Descriptors d’enciam 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Divisió de la fulla (*) 1. Entera 

 

5. Fesa 

 

7. Seccionada  

 

9. Partida 

 

En les fulles no enteres, es mesura la profunditat dels 
entrants. En la fesa els entrants no depassen la meitat de 
la distància entre el marge i el nervi medial. En la 
seccionada la ultrapassen sense tocar el nervi. En la 
partida arriben fins al nervi. 
 

2. Forma de la fulla 
entera (*) 
 

1. El·líptica 
estreta 

 

2. El·líptica 
ampla 

 

3. Circular 
 
 

4. El·líptica 
transversal 
 

 

5. Obovada 
 

6. Romboïdal 

 

7. Triangular 
 

 

99. Altres 

1. Sencer 2. Sinuat 3. Fistonat 4. Dentat 5. Dentat espinós 6. Dentat irregular 

  

3. Marge de la fulla 
entera (*) 
 

7. Doble dentat 8. Doble dentat 
espinós 

9. Dentat espinós 
irregular 

10. Serrat 
 

11. Doble serrat 
 

99. Altres 

4. Àpex de la fulla (*) 
 

1. Truncat 
 

 

2. Arrodonit 
 

 

3. Obtús (punta 
arrodonida) 

 

4. Agut (punta 
prima) 

 

5. Mucronat 

 

99. Altres 

5. Embutllofat de la 
fulla (*) 

0. Absent 3. Dèbil  5. Mig 7. Fort 

6. Color de la fulla (*) 1. Verd clar 2. Verd fosc 3. Vermell 99. Altres Afegir color determinat segons carta de colors. 

FU
LL

A

7. Distribució de la 
pigmentació antociànica 
de la fulla (*) 

0. Absent 1. A les 
nerviacions 

2. Al marge  3. Per tota la 
làmina 

4. En taques 
per tota la 
làmina 

99. Altres 



8. Lluentor de l’anvers (*) 0. Absent 3. Feble 5. Mitjana 7. Forta  

9. Longitud de la fulla 
        (cm) 

Distància des de l’àpex de la fulla fins la inserció de la tija. Es mesuren tres fulles de mida mitjana elegides a l’atzar. 

10. Amplada de la fulla 
       (cm) 

Mesura de la distància a la part més ampla de la fulla.  Es mesuren tres fulles de mida mitjana elegides a l’atzar. 

11. Formació del cabdell 
(*) 

0. Absent 3. Cabdell obert 

 

7. Cabdell tancat 

 

En el cabdell obert les fulles es queden a uns 15º de la vertical. 
En el cabdell tancat les fulles depassen la vertical en més de 15º i es 
solapen. 

12. Forma de la secció 
vertical del cabdell (*) 

1. El·líptica estreta 

 

2. El·líptica ampla 

 

3. Circular 

 

4. Aplanada 
 

 

99. Altres 

C
A

B
D

EL
L 

13. Pes de l’enciam  
        (g) 

A maturitat per collita.  
 

Baix                                       Mitjà                          Alt 
< 300 g                               300-600 g                 > 600 g 

14. Longitud de la tija 
floral 

A floració plena. La longitud es mesura amb la 
inflorescència inclosa.   

Curta  
< 50 cm 

Mitjana 
50-80 cm 

Llarga 
> 80cm 

15. Pigmentació 
antociànica de la tija 
floral (*)      

0. Absent 1. Present Les antocianines són pigments que confereixen color vermell 

16. Espigat (*) 
 

Número dies  a aparèixer els primers símptomes d’espigat 
des  d’una sembra de primavera (en dies llargs).  

Primerenc  
< 50 dies                         

Mitjà  
50 – 70 dies                 

Tardà 
> 70 dies 

17. Floració (*) Número dies  a aparèixer la primera flor plenament desen-
volupada des d’una sembra de primavera (en dies llargs). 

Primerenca 
< 60 dies                         

Mitjana  
60 – 80 dies                 

Tardana 
> 80 dies 

IN
FL

O
R

ES
C

ÈN
C

IA
  

18. Color de la flor (*) 1. Groc pàl·lid 2. Groc 3. Groc intens 99. Altre Afegir color determinat segons carta de colors. 

19. Color de la llavor (*) 1. Blanc-crema 2. Marró 3. Negre 99. Altre Afegir color determinat segons carta de colors. 

LL
A

VO
R

 

20. Número de llavors 
en 1g (*) 
 

Llavor seca 
 
 

 Baix 
< 800                              

Mitjà  
800-1100                      

Alt 
> 1100 



Descriptors addicionals referits a la plàntula. 
 

C
O

TI
LE

D
Ó

 21. Pigmentació 
antociànica del cotiledó 
(*) 

0. Absent 1. Present Les antocianines són pigments que confereixen color vermell.  
Deixar les plàntules sense regar i a una temperatura baixa un parell o tres de dies. Les plantes que 
continguin antocianines envermelliran. 

Totes les observacions referides a la plàntula es realitzaran quan hi hagi de 10 a 12 fulles vertaderes plenament desenvolupades. 

22.  Posició de la fulla 
de la plàntula (angle en 
graus) (*) 

Angle que forma la 5ena o 6en a fulla vertadera amb 
el terra. 

Postrada   
< 20º                                    

Semi-erecta                         
20º - 50º                             

Erecta 
> 50º 

23. Color de la fulla de 
la plàntula (*) 

1. Verd clar 2. Verd fosc 3. Vermell 99. Altres Afegir color determinat segons carta de colors. 

24. Pigmentació 
antocià-nica de la 
plàntula (*) 

0. Absent 1. Present Deixar les plàntules sense regar i a una temperatura baixa un parell o tres de dies. Les plantes que 
continguin antocianines envermelliran. 

25. Forma de la fulla 
de la plàntula (*) 
 
Vegeu el descriptor 2 

1. El·líptica 
estreta 

 

2. El·líptica 
ampla 

 

3. Circular 
 

 

4. El·líptica 
transversal 

 
 

5. Obovada 
 
 
 

6. Ròmbica 
 
 

7. Triangular 
 
 

99. Altres 

1. Sencer 
 

2. Sinuat 
 

3. Fistonat 
 

4. Dentat 
 

5. Dentat espinós 
 

6. Dentat irregular 
 

 

26. Marge de la fulla de 
la plàntula (*) 
 
Vegeu el descriptor 3 7. Doble dentat 

 
8. Doble dentat 
espinós 
 

9. Dentat espinós 
irregular 
 

10. Serrat 
 
 

11. Doble serrat 
 
 

99. Altres 

27. Àpex de la fulla de 
la plàntula (*) 
 
Vegeu el descriptor 4 

1. Truncat 
 
 

2. Arrodonit 3. Obtús 4. Agut 5. Mucronat 99. Altres  

PL
A

N
TU

LA
 

28. Nervadura de la 
plàntula 

1. Pennada 
 

 

2. Flabel·lada 
 

 

D
ibuixos: M

. C
astañeda

 



 
 
Enciam. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Divisió de la fulla (*) 
 

          

2. Forma de la fulla entera (*) 
 

          

3. Marge de la fulla entera (*) 
 

          

4. Àpex de la fulla (*) 
 

          

5. Embutllofat de la 
fulla (*) 

          

6. Color de la fulla (*) 
 

          

7. Distribució de la 
pigmentació antociànica de 
la fulla (*) 

          

8. Lluentor de l’anvers (*) 
 

          

9. Longitud de la fulla 
        (cm) 

          

FU
LL

A
 

10. Amplada de la fulla 
       (cm) 

          

11. Formació del cabdell (*) 
 

          

12. Forma de la secció 
vertical del cabdell (*) 

          

C
A

B
D

EL
L 

13. Pes de l’enciam  
        (g) 

          

 



 
 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
14. Longitud de la tija floral 
 

          

15. Pigmentació antociànica 
de la tija floral (*)      

          

16. Espigat (*) 
 

          

17. Floració (*) 
 

          

FL
O

R
 

18. Color de la flor (*) 
 

          

19. Color de la llavor (*) 
 

          

LL
A

VO
R

 

20. Número de llavors en 1g 
(*) 
 

          

21. Pigmentació antociànica 
del cotiledó (*) 

          

22.  Posició de la fulla de la 
plàntula (angle en graus) (*) 

          

23. Color de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

24. Pigmentació antocià-
nica de la plàntula (*) 

          

25. Forma de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

26. Marge de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

27. Àpex de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

PL
À

N
TU

LA
 

28. Nervadura de la plàntula 
 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 
 



 
 
Enciam. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Pugó Pugó del presseguer (Myzus persicae)  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Nasonovia ribisnigri  
 Pugó de l’arrel (Pemphigus bursarius)  
Malalties Lettuce mosaic virus (LMV) LMV 

 Lettuce downy mildew (Bremia lactucae)  
 Sclerotinia spp.  
 Microdochium panattonianum  
 Rhizoctonia solani  
 Pythium spp.  
 Botrytis cinerea  
 Lettuce powdery mildew (Golovinomyces 

cichoracearum) 
 

 Septoria spp.  

 

 



Descriptors de meló 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

FL
O

R
 

1. Expressió del sexe 
(*) 

1. Monoic 
 

 

2. Andromonoic 
 

 

Monoic: flors masculines i flors 
femenines en una mateixa planta. 
 
Andromonoic: flors masculines i flors 
perfectes en una mateixa planta. 

Flor femenina 

 

Flor masculina 
 

 

Flor perfecta 

 

FR
U

IT
 

JO
VE

 

2. Intensitat del color 
verd de la pell (*) 

3. Clara 
 

5. Mitjana 
 

7. Fosca 
 

 

3. Longitud (cm) (*) Tallar el fruit longitudinalment per la part central i mesurar des del peduncle fins a la cicatriu estilar. 

4. Amplada (cm) (*) Tallar el fruit transversalment per la part més ampla i mesurar el diàmetre. 

5. Relació 
longitud/amplada (*) 

 

1. Oval 

 

2. El·líptica 
 

 

3. El·líptica ampla 

 

4. Circular 
 

 

6. Forma en secció 
longitudinal (*) 

5. Aplanada (oblata) 
 

 

6.  Cordiforme (oboval) 
 

 

7.  Allargada 

 

99. Altres 
 

7. Color de fons de la 
pell (*) 

1. Blanc 2. Groc 3. Verd 4. Gris Determinar segons carta de colors. 

8. Taques a la pell (*) 
 

0. Absents 3. Densitat baixa 5. Densitat mitjana  

FR
U

IT
 M

A
D

U
R

 

9. Berrugues (*) 0. Absents 
 

1. Presents 
 

 



 

10. Fermesa de 
l’adherència del pedun- 
cle en maduresa (*) 

3. Petita 5. Mitjana 7. Gran 

11. Forma de la base 
(*) 

1. Punxeguda 
 
 
 
 
  

2. Arrodonida 3. Truncada 

 
12. Forma de l’àpex (*) 
 

1. Punxeguda 
 
 
 
 
  

2. Arrodonida 3. Truncada 

 
13. Mida de la cicatriu 
pistil·lar (*) 

3. Petita 5. Mitjana 7. Gran La cicatriu pistil·lar es troba a l’àpex del fruit. 

14. Solcs (*) 
 

1. Absents o molt dèbilment definits 2. Clarament definits 3. Fortament definits 

15. Rugositat de la 
superfície (*) 

0. Absent 3. Dèbil 5. Mitjana 7. Forta 

16. Formació suberosa 
de la pell (*) 

1. Absent 
 
 
 
 
 

2. En punts 
 

3. Lineal 
 

4. Reticulada 
 

5. En punts i 
lineal 

6. Lineal i 
reticulada 

99. Altres 

17. Color principal de 
la polpa (*) 

1. Blanc 2. Blanc 
verdós 

3. Verd 4. Blanc  
groguenc 

5. Ataronjat 6. Taronja 
vermellós 

Determinar segons carta de 
colors 

 F
R

U
IT

 M
A

D
U

R
  

18. Temps de conser- 
vació (setmanes) (*) 

 

19. Color de la llavor 
(*) 

1. Blanquinós 2. Crema groguenc Determinar segons carta de colors 

20. Longitud de la 
llavor (cm) (*) 

 

LL
A

VO
R

 

21. Número de llavors 
en 10 g 

 

D
ibuixos M

.C
astañeda 



 

 

 
Meló. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

FL
O

R
 1. Expressió del sexe (*)           

FR
U

IT
 

JO
VE

 2. Intensitat del color verd de 
la pell (*) 
 

          

3. Longitud  (cm) (*) 
 

          

4. Amplada (cm) (*) 
 

          

5. Relació longitud/diàmetre (*) 
 

          

6. Forma en secció 
longitudinal (*) 
 

          

7. Color de fons de la pell (*) 
 

          

8. Densitat de les taques (*) 
 

          

9. Berrugues (*) 
 

          

10. Fermesa de l’adherència 
del peduncle en maduresa (*) 
 

          

FR
U

IT
 M

A
D

U
R

 

11. Forma de la base (*) 
 

          



 
 
 
 
 
 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
12. Forma de l’àpex (*) 
 

          

13. Mida de la cicatriu 
pistil·lar (*) 
 

          

14. Solcs (*) 
 

          

15. Rugositat de la 
superfície (*) 
 

          

16. Formació suberosa de la 
pell (*) 
 

          

17. Color principal de la 
polpa (*) 
 

          

FR
U

IT
 M

A
D

U
R

 

18. Temps de conservació 
(setmanes) (*) 

          

19. Color de la llavor (*) 
 

          

20. Longitud de la llavor 
(cm) (*) 
 

          Ll
A

VO
R

 

21. Número de llavors en 
10g 
 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 

 



 
 
Meló. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Malalties Fusarium oxysporum f. sp. melonis  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera 
xanthii) (Mildiu) 

 

 Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces 
cichoracearum) (Mildiu) 

 

 Aphis gossypii  

 Virus del mosaic groc del carbassó 
 

ZYMV 

 Virus de la taca anular de la papaia PRSV 
 Necrotic spot virus del meló  MNSV 
 Virus del mosaic del cogombre  CMV 
 Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera 

Xanthii) (Mildiu) 
 

 Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces 
cichoracearum) (Mildiu) 

 

 Aphis gossypii  

 

 
 
 



 



Descriptors de pèsol 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Pigmentació 
antociànica de la planta 
(*) 

0. Absent 
 

1. Present 
 

S’observa la planta durant tot el cicle. Es considera que hi ha pigmentació antociànica si es presenta 
en algun dels següents elements: llavor, fullatge, tija, axil·la, flor o beina. Dóna coloracions 
vermelloses o roses. 

2. Fasciació de la tija (*) 
 

0. Absent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Present 
 
 
 

La seva presència no és gaire habitual. Consisteix en un 
engruiximent de la tija que s’aplana, pot arribar a tenir fins a 3 
cm i presentar nervadures. Dóna també diversos punts de 
creixement apical al nus, de manera que hi pot haver més d’una 
fulla. També es pot concretar en multitud de flors a l’extrem de la 
planta. 

 

3. Longitud de la tija (cm) 
(*) 

Des de terra fins al final quan la planta és madura.  Molt curta    
< 40 cm               

Curta 
31-60 cm 

Mitjana   
61-100 cm   

Llarga 
101-160 cm 

Molt llarga 
>160 cm 

PL
A

N
TA

4. Número de nusos fins 
el primer nus fèrtil, 
comptant aquest últim (*) 

Com més gran és aquest número més tardana és la varietat. Normalment hi ha de 8 a 20 nusos, però també poden ser més o menys. 
Quan el 50% de les plantes estan florides, es compta com a primer nus la segona bràctea trífida i com a últim el primer nus amb flors.  

5. Color de la fulla (*) 1. Verd-groc 2. Verd clar 3. Verd mitjà 4. Verd fosc 5. Verd-blau Anotar número segons carta de colors. 

4. Altres 6. Tipus de fulla (*) 1. Normal 

 

2. Sense folíols 

 

3. Sense circells 
fulla d’acàcia 
 

 

Els estats 2 i 3 no són gaire 
freqüents. En l’estat 1 el 
número de folíols pot variar. 

7. Longitud de l’estípula 
(*) 

FU
LL

A
 

8. Amplada de l’estípula 
(*) 
 
 

 

Les estípules són els apèndix foliacis que es troben a cada 
costat del punt d’inserció de les fulles. 
Quan la planta ja ha florit i comencen a aparèixer les 
primeres tavelles,  s’observen estípules arrancades de la 
planta i aplanades. 

Pesolera 

 



 Presència de clapes de color clar. 
Es mira només la tija principal quan la planta té com a mínim 8 nusos, però abans que els nusos baixos hagin arribat a la senectut. En 
algunes varietats no s’expressa en aquests nusos baixos. Només que aparegui en una estípula ja es considera present. 
Quant a la densitat, es pren la més densa de totes les observades. 

 

9. Clapejat de l’estípula 
(*) 

0. Absent 3.  Escàs 5. Mitjà 7. Dens 

 

10. Època de floració 
(dies) (*) 

Dies des de la sortida de les 
plàntules fins que el 10% de les 
plantes han començat a florir 

Molt primerenca 
< 40 dies 

Primerenca 
40-50 dies 

Mitjana 
51-70 dies 

Tardana 
71-90 dies 

Molt tardana 
> 90 

11. Número màxim de 
flors per nus (*) 

1. Una 2. Dos 3. Tres 4. Quatre o més Només per flors sense fasciació de la tija. 

12. Color de l’ala de la 
flor (*) 
 

1. Blanc  
 
 

2. Rosa 
pàl·lid 

3. Rosa 4. Porpra Determinar color segons carta de colors. 
Les varietats que presenten 2, 3 o 4 tenen 
pigmentació antociànica. 

FL
O

R
 

13. Forma de l’estendard 
de la flor (*) 
 

1. Fortament 
cuneïforme 

2. Moderadament 
cuneïforme 
 

 

3. Recte 
 
 

 

4. Moderadament 
arquejat 
 

5. Fortament 
arquejat 
 

Flor de pesolera 
 

 

14. Número d’òvuls per 
beina (*) 

S’ha d’observar abans del desenvolupament de la llavor, quan la beina és encara plana però ja es poden observar els òvuls que donaran 
lloc a la llavor. 

15. Color de la beina (*) 1. Groc 2. Verd 3. Verd-blau 4. Porpra Determinar color segons carta de 
colors.  
Les varietats que presenten 4 
tenen pigmentació antociànica. 

16. Longitud de la beina 
(mm) (*) 

Molt curta 
< 31 mm 

Curta 
31-50 mm 

Mitjana 
51-60 mm 

Llarga 
61-80 mm 

Molt llarga 
> 80 mm 

B
EI

N
A

 

17. Amplada de la beina 
(mm) (*) 

Es mesura de sutura a sutura en beines tancades. 

Les observacions es fan en 
beines verdes ben 
desenvolupades, quan la llavor 
és tendra però es comença a 
assecar. 
 



 

Apergaminat absent = tavelles comestibles = tirabecs 

3. Apergaminat  absent 
o parcial, paret de la 
beina prima, part distal 
punxeguda 

 

4. Apergaminat  absent o 
parcial, beina prima, punta 
truncada 
 

 

18. Tipus de beina (*) 1. 
Apergaminat 
complet 
 
A la part 
interior de les 
dues tavelles 
s’hi forma un 
tel transparent. 
Si es treu, la 
tavella esdevé  
comestible. 

2. Apergaminat absent o 
parcial,  paret de la beina 
gruixuda 

 
En anglès s’anomenen snap pea. 
Es diferencien dels tirabecs més 
coneguts perquè la tavella no és 
plana. 

 

En anglès s’anomenen snow pea.  

S’observen beines 
ben desenvolupades 
que no presentin 
senyals de senectut. 
Per mirar el gruix de 
la paret és fa una 
secció transversal de 
les beines. 

19. Fils de sutura de la 
beina (*) 

0. Absent 1. Present Observar només en apergaminat absent, quan les beines estiguin completament formades i inflades 
però els pèsols encara verds. 

B
EI

N
A

 

20. Curvatura de la beina 
(*) 

0. Absent 

 

2. Dèbil 

 

7. Forta 

 

Observar quan les beines estiguin completament formades i inflades però els 
pèsols encara verds. 
 

21. Forma de la llavor  1. El·lipsoide 
 

2. Cilíndrica 
 

 

3. Romboïdal 
 

 

4. Irregular 
 
 
 
 

Les formes com les del dibuix corres-
ponen a pèsols situats als extrems de 
la tavella que no es consideren. 

                  
22. Arrugat de la llavor 0. Absent 1. Present Els forats en forma de pilota de golf s’ignoren. 

23. Color del cotiledó (*) 1. Verd 2. Groc 3. Taronja Llavor partida per la línia de sutura. 

24. Jaspiat del tegument 
(*) 

0. Absent 1. Present 

25. Taques violetes o 
roses al tegument (*) 

0. Absent 1. Dèbils 2. Intenses 

S’observa només en les varietats amb 
coloració antociànica de la planta. 

26. Color de l’hílum (*) 1. Mateix que tegument 2. Més fosc que el tegument S’ha de netejar la zona amb un drap. 

 
 
S’observarà llavor seca i 
no molt vella. 
 
 

 

LL
A

VO
R

 

27. Número de llavors en 
10g (*) 

Llavor seca Llavor molt petita 
> 9 llavors/g 

Llavor petita 
7-9 llavors/g 

Llavor mitjana 
5-7 llavors/g 

Llavor gran  
3-5 llavors/g 

Llavor molt gran  
< 3 llavors/g 



 

 

 
Pèsol. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Pigmentació antociànica de la 
planta (*) 

          

2. Fasciació de la tija (*) 
 

          

3. Longitud de la tija (cm) (*) 
 

          

PL
A

N
TA

 

4. Número de nusos fins el 
primer nus fèrtil, comptant 
aquest últim (*) 
 

          

5. Color de la fulla (*) 
 

          

6. Tipus de fulla (*) 
 

          

7. Longitud de l’estípula (*) 
 

          

8. Amplada de l’estípula (*) 
 

          

FU
LL

A
 

9. Clapejat de l’estípula (*) 
 

          

10. Època de floració (dies) (*) 
 

          

11. Número màxim de flors per 
nus (*) 
 

          FL
O

R
 

12. Color de l’ala de la flor (*) 
 

          

 



 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
FL

O
R

 13. Forma de l’estendard de 
la flor (*) 

          

14. Número d’òvuls per 
beina (*) 

          

15. Color de la beina (*) 
 

          

16. Longitud de la beina 
(mm) (*) 

          

17. Amplada de la beina 
(mm) (*) 

          

18. Tipus de beina (*) 
 

          

19. Fils de sutura de la 
beina (*) 

          

B
EI

N
A

 

20. Curvatura de la beina (*) 
 

          

21. Forma de la llavor 
 

          

22. Arrugat de la llavor 
 

          

23. Color del cotiledó (*) 
 

          

24. Jaspiat del tegument (*) 
 

          

25. Taques violetes o roses 
al tegument (*) 

          

26. Color de l’hílum (*) 
 

          

LL
A

VO
R

 

27. Número de llavors en 
10g (*) 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 
 



 
 
Pèsol. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Malalties Fusarium oxysporum 
f. sp. pisi 

 Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Erysiphe Syd.  
 Ascochyta pisi  
   

   
   
   
   
   
   
   

 

 



Descriptors de síndria 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Grau de lobulat 
primari del limbe de la 
fulla (*) 

3. Feble 
 

 

5. Mitjà 
 

 

7. Fort 

 

Les incisions s’observaran en la 3a fulla de la tija principal quan es trobi 
completament desenvolupada. 
UPOV considera determinant aquest descriptor, però el més normal és una 
fulla del tipus 7, de manera que el descriptor següent pot ser més útil a l’hora 
de diferenciar les nostres varietats.  

2. Grau de lobulat 
secundari del limbe de 
la fulla 
 

3. Pocs lòbuls 
secundaris 

 

5. Medianament 
lobulat 

 

7. Intensament 
lobulat 

 

Les incisions s’observen a la fulla més gran de les situades entre el 15è i 20è 
nus de la tija principal. Observem els lòbuls que es formen en les incisions 
primàries, com per exemple a la zona encerclada dels dibuixos. 

3. Jaspiat del limbe de 
la fulla (*) 
 

0. Absent 
 

3. Dèbil 
 

5. Mig 
 

7. Fort 
 

 

FU
LL

A
 

4. Longitud del limbe 
de la fulla (cm) 

 Considerarem: 
limbe petit:                                       limbe mitjà:                                               limbe gran: 

5. Pes de fruit (g) (*)  

6. Forma en secció 
longitudinal (*) 

1. Circular 

 

2. El·líptica 
 

 

3. El·líptica 
allargada 

 

4. Aplanada 
 

5. Piriforme 

 

99. Altres 
 

7. Forma de la zona 
apical (*) 

1. Plana 2. Plana a 
arrodonida 

3. Arrodonida 4. Arrodonida 
a cònica 

5. Cònica La zona apical es troba a l’extrem oposat al del 
peduncle. Vegeu el dibuix de la pàgina següent. 

EX
TE

R
IO

R
  F

R
U

IT
 

8. Color de fons de la 
pell (*) 

1. Groc 2. Verd molt clar (gris) 3. Verd clar  4. Verd fosc 5. Verd molt fosc Les síndries de pell groga també solen tenir 
les fulles grogues. 
Determinar segons carta de colors 



 

9. Dibuixos a la pell 0. Absents 
 

 

1. Puntejat 

 

2. Bandes  

 

4. Bandes 
intermitents 

 

5. Ratlles 
 

99. Altres Les síndries amb 
puntejat també el 
presenten a les fulles. 
 
Les síndries amb 
bandes intermitents les 
tenen més definides 
prop del peduncle 

10. Amplada de les 
bandes (cm) (*) 

Mesurarem tres bandes per la part més ample i farem la mitjana. Vegeu el dibuix del descriptor 9.2. 

11. Intensitat del color 
de les bandes (*) 

1. Molt clar 3. Clar 5. Mitja 7. Fosc 9. Molt fosc 

Es talla el fruit des de la inserció del peduncle fins a l’àpex. 

12. Gruix del pericarpi 
(cm) (*) 

Es mesura a l’alçada de l’equador, tal com s’indica en el dibuix. Es pren la mesura a banda i banda i es fa la 
mitjana (el costat de la síndria que tocava a terra sol ser més gruixut). 

 
13. Color principal de 
la polpa (*) 

1. Blanc 2. Groc 
 

3. Taronja 
 

4. Rosa 5. Vermell 
rosat 

6. Vermell  

14. Longitud del fruit  En cm. Tallar el fruit longitudinalment per la part central i mesurar des del peduncle fins a la cicatriu estilar.   IN
TE

R
IO

R
  F

R
U

IT
 

15. Amplada del fruit  En cm. Tallar el fruit transversalment per la part més ampla i mesurar el diàmetre.  

16. Longitud llavor (*)  

17. Color de fons de la 
llavor 

1. Blanc 2. Crema 3. Verd 4. Vermell 5. Marró 
vermellós 

6. Marró 7. Negre  

18. Distribució del 
color secundari de la 
llavor 

0. Absent 

 

1. Punts 

 

2. Taques 

 

3. Punts i taques 

 

99. Altres 

 

0. Absent 
 

 

1. Present 
 

 19. Color diferent al 
marge 

20. Color diferent a 
l’hílum 

0. Absent 

 

1. Present 

 

L’hílum és la marca de la llavor que indica el lloc on aquesta s’inseria al primordi seminal. 

21. Grams de llavor 
per fruit (g) 

Es pesa la llavor seca. 

LL
A

VO
R

 

22. Número de llavors 
en 10g 

Es pesa la llavor seca. 

D
ibuixos M

.C
astañeda



 

 

 
Síndria. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Grau de lobulat primari del 
limbe de la fulla (*) 

          

2. Grau de lobulat secundari del 
limbe de la fulla 
 

          

3. Jaspiat del limbe de la fulla (*) 
 

          

FU
LL

A
 

4. Longitud del limbe de la fulla 
(cm) 
 

          

5. Pes de fruit (g) (*) 
 

          

6. Forma en secció longitudinal 
(*) 
 

          

7. Forma de la zona apical (*) 
 

          

8. Color de fons de la pell (*) 
 

          

9. Dibuixos a la pell 
 

          

10. Amplada de les bandes (cm) 
(*) 
 

          

EX
TE

R
IO

R
 D

EL
 F

R
U

IT
 

11. Intensitat del color de les 
bandes (*) 
 

          

 



 
 
 
 
 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
12. Gruix del pericarpi (cm) 
(*) 
 

          

13. Color principal de la 
polpa (*) 
 

          

14. Longitud del fruit (cm) 
 

          IN
TE

R
IO

R
 F

R
U

IT
 

15. Amplada del fruit (cm) 
 

          

16. Longitud llavor (*) 
 

          

17. Color de fons de la 
llavor 
 

          

18. Distribució del color 
secundari de la llavor 

          

19. Color diferent al marge 
 

          

20. Color diferent a l’hílum 
 

          

21. Grams de llavor per fruit 
(g) 
 

          

LL
A

VO
R

 

22. Número de llavors en 
10g 
 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 

 



 
 
Síndria. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Plagues Pugó (Aphis gossypii)  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Aranya roja  
 Spotted and banded cucumber beetles  
 Mosca (Dacus cucurbitae)  

Malalties Escarabat vermell de la carbassa 
(Aulacophora foveicollis) 

 

 Fusarium oxysporum f.sp. niveum  
 Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 

(passerini) 
 

 Gummy stem blight (Didymella bryoniae)  
 Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea)  
 Bacterial fruit blotch (Acidovorax avenae 

subsp. citrulli) 
 

 Bacterial rind necrosis (Erwinia spp., 
Pseudomonas, Enterobacter, Bacillus) 

 

 Root-knot nematode (Leloidogyne spp.)  

 

 



 



Descriptors de tomàquet 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Pigmentació 
antociànica de l’hipo- 
còtil de la plàntula (*) 

0. Absent 
 

 

1. Present 
 

 

L’hipocòtil és la zona de la tija compresa entre els cotiledons i l’arrel. 

PL
A

N
TA

 

2. Tipus de creixement 
(*) 
 

1. Determinat 
La tija principal atura el seu creixement després de produir uns quants 
ramells florals. El número de fulles entre dos ramells florals disminueix 
progressivament fins arribar a l’extrem final, format per un d’aquets 
ramells florals. 

2. Indeterminat 
L’extremitat apical de la tija principal manté sempre creixement 
vegetatiu. Cada ramell terminal dóna lloc a un grup floral i 
continua el seu desenvolupament. 

3. Port de la fulla(*) 
 

1. Semi-erecte 

 

2. Horitzontal 

 

3. Semipenjant 

 

S’observen fulles del terç mitja de la 
planta. 

4. Longitud del limbe 
de la fulla (cm) (*) 

  

5. Amplada del limbe 
de la fulla (cm) (*) 

  

FU
LL

A
 

6. Divisió del limbe (*) 1. Pinnada 
 
 
 
 
  

2. Bipinnada 

 

7. Tipus 
d’inflorescència 

1. Principalment 
unípara 

 

 

2. Intermèdia 3.  Principalment 
multípara 

 

S’observa el 
segon o tercer 
ramell FL

O
R

 

8. Color de la flor (*) 1. Groc 2. Taronja 
 

 



9. Esquena verda del 
fruit abans de la 
maduresa (*) 

0. Absent 3. Petita 5. Mitjana 6. Gran  
FR

U
IT

 V
ER

D
 

10. Intensitat del color 
verd abans de la 
maduresa (*) 

1. Clar 2. Mitjà 3. Fosc 

11. Capa d’abscisió del 
peduncle (*) 

0. Absent 

 

1. Present 

 

Habitualment els tomàquets, com la majoria de fruits, presenten una capa d’abscisió en 
el seu peduncle. Es tracta d’una zona on els teixits s’han disposat d’una manera 
determinada per facilitar el despreniment del fruit de la planta quan aquest és prou 
madur. Però en algunes varietats la zona d’abscisió del peduncle (la zona de separació) 
s’endureix al madurar i la capa d’abscisió és absent, de manera que els fruits es 
mantenen fortament enganxats. PE
D

U
N

C
LE

 

12. Longitud del 
peduncle (cm) (*) 

 Només per varietats amb abscisió. Es pren la mida des de la capa d’abscisió fins el calze.  
 

13. Forma en secció 
longitudinal (*) 

1. Aplanada 
 

 

2. Lleugerament aplanada 
 

 

3. Circular  
 

 

4. Rectangular 
 

 

5. Cordiforme 

 

 6. Cilíndrica 

 

7. El·líptica 

 

8. Oval 

 

9. Oboval 

 

10. Forma de pera 

 

FO
R

M
A

 D
EL

 F
R

U
IT

 

14. Acostellat a la zona 
peduncular (*) 
 
 
 
 
 
 

0. Absent  -  Sense costelles 

 

4. Feble -  S’insinuen les costelles 
 

 

8. Fort -  Costelles força diferenciades 

 



 

15. Depressió a la 
zona peduncular  

0. Absent 

 

5. Mitjana 

 

7. Forta 

 
16. Forma de l’extrem 
distal 

1. Enfonsada 
 
 
 

2. Plana - 
arrodonida 

3. Punxeguda 
 

 
17. Nombre de lòculs 
(*) 
 
 
 
 
 

1. Dos 2. Dos o tres 3. Tres o quatre 4. De quatre a sis 5. Més de 6 Tomàquet de 6 lòculs. 

 

FO
R

M
A

 I 
C

O
LO

R
 D

EL
 F

R
U

IT
 

18. Color a la 
maduresa (*) 

1. Crema 2. Groc 3. Ataronjat 4. Rosa 5. Vermell 6. Amarronat Segons carta de colors 

19. Longitud (cm) Tallar el fruit longitudinalment per la part central i 
mesurar des del peduncle fins a la cicatriu estilar. 

Molt petita: 
< 3 cm 

Petita: 
de 3 a 5 cm 

Intermèdia: 
de 5,1 a 8 cm 

Gran: 
de 8,1 a 10 cm 

Molt gran:  
> 10 cm 

20. Amplada (cm) Tallar el fruit transversalment per la part més 
ampla i mesurar el diàmetre. 

Molt petita: 
< 3 cm 

Petita: 
de 3 a 5 cm 

Intermèdia: 
de 5,1 a 8 cm 

Gran: 
de 8,1 a 10 cm 

Molt gran:  
> 10 cm 

21. Pes (g) 
 

Es pesa el fruit madur. 

22. Fermesa (*) 
 

1. Molt tou 3. Tou 5. Mitjà 7. Ferm 9. Molt ferm Valorar a mà o amb el penetròmetre 

M
ES

U
R

ES
 

23. Dies per maturitat 
 

Dies des del trasplantament a la 
primera collita 

Molt primerenc 
< 55 dies 

Primerenc 
55-65 dies 

Cicle mitjà 
66-80 dies 

Tardà 
> 80 dies 

24. Color de la llavor  1. Groc clar 
 

2. Groc fosc 
 

3. Gris 4. Marró 5. Marró fosc Segons carta de colors 

LL
A

VO
R

 

25. Número de llavors 
en 10g. 

Es pesa la llavor seca. 

D
ibuixos: M

. C
astañeda



 

 

 
Tomàquet. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Pigmentació antociànica de 
l’hipocòtil de la plàntula (*) 

          

PL
A

N
TA

 

2. Tipus de creixement (*) 
 

          

3. Port de la fulla (*) 
 

          

4. Longitud del limbe de la fulla 
(cm) (*) 

          

5. Amplada del limbe de la fulla 
(cm) (*) 

          FU
LL

A
 

6. Divisió del limbe (*) 
 

          

7. Tipus d’inflorescència (*) 
 

          

FL
O

R
 

8. Color de la flor (*) 
 

          

9. Esquena verda del fruit abans 
de la maduresa (*) 
 

          

FR
U

IT
 V

ER
D

 

10. Intensitat del color verd 
abans de la maduresa (*) 
 

          

 
 
 
 
 



 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
11. Capa d’abscició del 
peduncle (*) 
 

          

PE
D

U
N

C
LE

 

12. Longitud del peduncle 
(cm) (*) 
 

          

13. Forma en secció 
longitudinal (*) 

          

14. Acostellat de la zona 
peduncular (*) 

          

15. Depressió a la zona 
peduncular 

          

16. Forma de l’extrem distal  
 

          

17. Nombre de lòculs (*) 
 

          

FO
R

M
A

 I 
C

O
LO

R
 D

EL
 F

R
U

IT
 

18. Color a la maduresa (*)           

19. Longitud (cm) 
 

          

20. Amplada (cm) 
 

          

21. Pes (g) 
 

          

22. Fermesa (*) 
 

          

M
ES

U
R

ES
 

23. Dies per maturitat (*) 
 

          

24. Color de la llavor 
 
 

          

LL
A

VO
R

 

25. Número de llavors en 
10g 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 

 



 
Tomàquet. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Malalties Meloidogyne incognita  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Verticillium dahliae   
 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici   
 Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici   
 Cladosporium fulvum   
 Virus del mosaic del tomàquet   
 Phytophthora infestans   
 Pyrenochaeta lycopersici   
 Stemphylium spp.   
 Pseudomonas syringae pv. tomato   
 Ralstonia solanacearum   
 Virus de la fulla en cullera   
 Tomato Spotted Wilt Virus   
 Leveillula taurica   
 Oidium lycopersicum   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La base de dades Germen 
 

 

Manresa 2011 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
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. 

 
 
 
 
VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011. La base de dades Germen. 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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La base de dades Germen (BDG) 
 
És una base de dades relacional que pretén donar 
resposta a les necessitats de gestió de les dades 
que es generen en un petit banc de llavors. A 
l’hora de dissenyar-la s'ha tingut en compte els 
protocols d’Esporus però també s’ha intentat 
contemplar les necessitats dels bancs que integren 
la Xarxa Catalana de Graners. 
 
L’aplicació s’ha implementat utilitzant programari 
lliure MySQL, pensat per funcionar en entorns 
internet. Les taules i relacions de la base de dades 
s’han creat utilitzant el programa MySql 
WorkBench. Per a la construcció de pantalles s’ha 
utilitzat el programa WaveMaker. 
 
El fet que la base de dades estigui realitzada amb 
codi obert, permet que pugui ser modificada per 
qualsevol usuari que la vulgui adaptar a les seves 
necessitats.  
 
 

Podeu accedir a la BDG a l’adreça: 
 
http://www.esporus.org/bdgermen/ 
 
té una part pública i una part reservada a 
determinats usuaris dels diferents bancs. 
 
A continuació podeu trobar un esquema del 
funcionament de la base de dades i el disseny 
comentat de cada mòdul que l’integra. 
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Esquema de la BDGermen 
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Mòdul Varietats 
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El mòdul Varietats  és a la base de la BDG i tots 
els mòduls en depenen. Gestiona tota la 
informació referida als noms de cultius i varietats. 
 
Les dades entrades, fins a nivell d’espècie, són 
comuns a tots els bancs i només poden ser 
modificades per l’administrador de la BDG. 
 
La taula Subtaxa  permet, dividir cada cultiu en 
compartiments diferenciats. Aquests 
compartiments poden ser necessaris per 
diferenciar cultius d’una mateixa espècie (cas de 
la col, bròquil i demés). També poden ajudar a 
gestionar les llavors d’un determinat cultiu (per 
exemple en cultius amb moltes varietats, com el 
tomàquet, poden crear divisions que ens 
permetin treballar amb grups més petits).  
Cada banc entra els noms de les seves varietats. 
Ho pot fer el gestor del banc o un prospector. El 

prospector només pot donar d’alta vaietats però 
no pot modificar les existents. Si algun altre banc 
ja ha entrat una varietat de la qual nosaltres 
també tenim mostra, podem utilitzar la entrada 
però no podem modificar-la. El nom de varietat 
serà el que ens ha indicat el pagès que ha cedit 
la llavor. Si la varietat no té nom, entrarem un 
guió (‘-‘). 
 
Pel que fa a la taula Varietat Diferenciada ens 
permet separar mostres amb el mateix nom de 
varietat però que per algun motiu (procedència, 
característiques,...) considerem diferents. També 
ens permet atorgar un nom a una varietat que no 
en tingui i diferenciar-la de totes les altres de 
nom ‘-‘. 
 
La taula Font documental  ens permet recollir 
dades bibliogràfiques de documents impresos 

que proporcionen referències a cultius i varietats. 
De cada una d’aquestes fonts podem entrar 
fragments que parlin de determinades varietats o 
determinats cultius. 
 
Des del mòdul Varietats  podem consultar tota la 
informació que la BDG emmagatzema de la 
varietat. Tan les dades de passaport (que 
provenen bàsicament de prospecció), com la 
informació cultural (que prové de prospecció i de 
referències bibliogràfiques) com la informació 
agronòmica i morfològica (que es pot haver 
obtingut durant la multiplicació o la 
caracterització). 
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Mòdul Prospecció 
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En el mòdul Prospecció  es pot introduir i 
consultar les dades obtingudes en prospecció. 
 
La taula Prospecció  ens permet recollir dades 
genèriques de la prospecció. 
 
En les taules Informant  i Prospector  hi recollim 
les seves dades personals.  
 

Des de la taula Entrevista  podem associar 
informació sobre les varietats que té o les que 
recorda cada informant. Podem codificar les 
entrevistes i catalogar les fotos obtingudes. 
 
Finalment podem confeccionar la Fitxa  de la 
varietat amb tota la informació agronòmica i 
cultural que hem obtingut en la prospecció. 
 

Tot i que BDG està pensada, sobretot, per la 
gestió de dades de varietats hortícoles, el mòdul 
també conté una Fitxa de fruiters .  
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Mòdul Inventari 
 
 
 

 

Des del mòdul podem documentar la sortida i entrada de 
llavor del banc i conèixer, en tot moment, la quantitat i 
qualitat de la llavor disponible. 
 
Podem registrar el pes de les llavors i la tara dels pots i 
imprimir etiquetes per identificar-los. 
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Mòdul Multiplicació 
 
 
 

 

 
El mòdul permet gestionar la renovació llavors i la informació 
que es genera durant el procés de multiplicació. 
 
La taula Multiplicador  recull informació sobre les persones 
que reprodueixen llavor del banc i ajuden a mantenir-la viva. 
La Fitxa de Multiplicació  permet fer un seguiment dels 
cultius i aportar informació a la varietat cultivada. 
 
Des del mòdul es pot imprimir el llistat de varietats a 
multiplicar durant la temporada (les que presenten 
problemes, les que tenen la viabilitat compromesa,..). Per 
cada varietat seleccionada per a multiplicar es pot imprimir la 
Fitxa de multiplicació  i tota la informació que hi ha sobre la 
varietat a la BDG (passaport, informació cultural, 
caracterització) per tal de tenir-la present a l’hora de 
seleccionar les plantes parentals. 
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Mòdul Caracterització 
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Les dades recollides durant la caracterització es 
gestionen a través d’aquest mòdul (pel que fa a 
les dades morfològiques) i del de multiplicació 
(pel que fa a les dades agronòmiques i 
d’avaluació). 

Cada cultiu té la seva fitxa de caracterització i, a 
partir d’ella, es poden imprimir les fitxes de camp 
que permetran la recollida de dades. A l’hora de 
sintetitzar aquestes dades la BDG permet 
l’entrada de la desviació (a part de la mitjana, per 

a dades quantitatives) i el percentatge del valor 
més freqüent (moda) per a les dades 
qualitatives.
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Mòdul Fotografies 
 
 
 

 

 
És un mòdul auxiliar utilitzat per Prospecció , 
Multiplicació  i Caracterització  però que també pot 
ser utilitzat independentment per gestionar altres 
fotografies del banc.  
 
Fa funcions de catalogador de fotografies. 
 
Permet agrupar les fotografies en àlbums i assignar 
una descripció, un autor i paraules clau. Es tracta 
d’omplir els camps de metadades IPTC de les 
fotografies, de manera que aquesta informació no 
quedi tan sols a la BDG si no que passi a formar part 
de la fotografia mateixa i pugui ser consultada des de 
qualsevol programa de tractament fotogràfic. 
 
Per més informació sobre les dades IPTC i la 
catalogació d’imatges consulteu els documents Gestió 
de fotografies adjunt a aquest manual. 
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Mòdul Localitats 
 
 
 
 

 

 
 
És un mòdul auxiliar utilitzat per Prospecció , 
Multiplicació , Caracterització i Fotografies . Permet 
obtenir tot un seguit de dades geogràfiques només 
seleccionant una localitat. 
 
La taula Localitat  conté un llistat de les localitats de l’Estat 
amb el seu CP, longitud, latitud i altitud (calculada a partir 
de les coordenades anteriors). Les localitats són entitats de 
població d’un nivell inferior al de municipi. 
 
Està relacionada amb les taules de Província  i Comunitat  
a nivell estatal, i amb les de Comarca  i ATP Per 
Catalunya. 
 
Els noms de les localitats catalanes s’han normalitzat 
segons el Nomenclàtor oficial catalàiii. Caldria fer una feina 
semblat per a la resta de localitats. 
 
 

 
                                                 
iii Institut d'Estudis Catalans (IEC). 2010. Nomenclàtor de toponímia major de Catalunya. 
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Mòdul Seguretat 
 
 

 

 
El mòdul garanteix la seguretat de les dades emmagatzemades a 
la BDG. 
 
La BDG està preparada per atendre les demandes de la Llei de 
Protecció de Dades. Hi ha quatre mòduls que recullen dades de 
caràcter personal de nivell bàsic. El seu accés està restringit a 
usuaris amb contrasenya individual. 
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Mòdul Recursos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mòdul es recullen recursos 
relacionats amb els bancs de 
llavors. Es troba a l’adreça: 
 
http://www.esporus.org/bdgermen/
recursos/ 
 

 
 
 
 



Manual i protocols de gestió d’Esporus. La base de dades Germen 

161 

 
 
 

Mòdul Eines 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mòdul hi podem trobar eines 
útils a l’hora de gestionar Esporus, 
com podrien ser els diferents tipus 
d’etiquetes que s’utilitzen o les 
taules contingudes als annexos 
dels protocols. Es troba a l’adreça: 
 
http://www.esporus.org/bdgermen/
eines/ 
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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. 

 
 
 
 
VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011. Manual i protocols d’Esporus. Documents complementaris. 
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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Sobre els noms de les varietats 
 
Solem donar molta importància al nom de les 
varietats. Un bon nom ajuda a “vendre”. Però la 
realitat és que la majoria de varietats tradicionals 
no tenen un nom i molt menys un nom vistós. Més 
aviat cada pagès les bateja només per poder-les 
anomenar tot distingint-les. No és estrany que 
molts dels noms que es recullen en prospecció 
siguin de l’estil: petita, allargat, verda, de fulla 
ample...  
 
A Esporus hem acabat batejant les varietats que 
han arribat sense nom: ens va bé per parlar-ne. A 

l’hora de dissenyar una base de dades que recollís 
tota la informació referida a les varietats vam 
veure la necessitat de distingir entre els noms de 
varietat que provenien del pagès, o que tenien una 
tradició al darrera, del noms que nosaltres havíem 
inventat per poder distingir les varietats. Els 
primers serien els noms de varietat  i els segons 
els noms de  varietat diferenciada . D’aquesta 
manera era fàcil, també, de distingir varietats que 
arribaven amb el mateix nom. 
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13 Com s’escriuen  
 
De les diverses consultes efectuades des 
d’Esporus hem arribat a les conclusions: 
 
• El nom de les varietats s’ha d’escriure en 

minúscules, si no és que procedeix d’un nom 
propi, i no s’escriu ni en cursiva ni entre 
cometes (Optimot4):  

 
- col d’hivern  
- ceba de Figueres 
- enciam Morella 
- genoll de Crist 

 
• Els “sants” van en majúscules (TERMCAT5) 
 

- bròquil de Santa Teresa 
 

• “Cal”, “can” i “ca la” van en minúscules  
 

- síndria de cal Cases 
 

• També els articles dels noms propis (pàgina 
web d’Optimot) 

 
- cigró de la Segarra 
- mongeta de la Selva 
- guixes de l’Espunyola 

• Els títols i càrrecs van en minúscula: 
 

- tomàquet pare Benet 
 

• El números s’escriuen amb lletres: 
 

- enciam dels tres ulls 
- col set-setmanera 
   

• També s’han consultat: 
 

- enciam de carxofeta (no pas carxofet ni 
escarxofer) Optimot 

- tomàquet del Benach (no pas tomàquet 
Benach) Optimot 

- carbassa de rabequet (no pas del rebe- 
quet, ni del ravequet) TERMCAT 

- tomàquet esquenaverd (no pas  
esquena-verd) Optimot 

 
                                                 
4 Optimot és el servei de consultes lingüístiques de la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat en 
col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de 
Terminologia TERMCAT 
5 El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua 
catalana 

 
 
 

14 Com s’assignen  
 
1. El procediment per anomenar varietats és 

el següent: 
 
• Si el pagès donant de la llavor utilitza un nom 

per la varietat aquest serà el nom que li 
assignarem. Si no hi ha cap altre varietat, dins 
del mateix cultiu, amb el mateix nom, no ens 
caldrà assignar nom de varietat diferenciada: 
escriure’m un guió (“-“) per indicar que no hi 
ha nom diferenciat. 

 
• Si la varietat arriba amb més d’un nom, els 

entrarem separant-los amb una coma. Per 
exemple:  

 
- enciam negre, borratxer 
- col del fadrí, de gitano. 

 
• Si el nom que ens ha donat el pagès està 

repetit, cal afegir un nom de varietat 
diferenciada. 

 
• Si la varietat arriba sense nom, entrarem s/n 

en el camp Nom de varietat i cercarem un 

nom per entrar al camp Nom de varietat 
diferenciada. 

 
 
2. Normalització dels noms 
 
Si no estem segurs de com s’ha d’escriure el nom 
de varietat, o si sospitem que tal com ens ha 
arribat escrit no és correcte, podem cercar si el 
trobem en alguns dels diccionaris normatius. A 
Optimot, el servei de consultes lingüístiques en 
línea de la Generalitat   
 
(http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp#) 
 
podem consultar: 
 
• Diccionari de la llengua catalana de l'Institut 

d'Estudis Catalans (2a edició)  
És el diccionari normatiu de la llengua 
catalana. 

 
• Diccionari català-castellà i Diccionari castellà-

català (4a edició) d'Enciclopèdia Catalana 



Manual i protocols d’Esporus. Documents complementaris 

167 

Són dos diccionaris bilingües, català-castellà i 
castellà-català, que inclouen lèxic general, 
fraseologia i noms propis. 

 
• Diccionaris terminològics del TERMCAT. 

Són els diccionaris elaborats pel Centre de 
Terminologia TERMCAT que recullen lèxic 
especialitzat de diferents àmbits del 
coneixement. 

 
La Gran Enciclopèdia Catalana també té caràcter 
normatiu i ens pot ajudar a aclarir dubtes. 
 
El Diccionari català-valencià-balear d'A. M. 
Alcover i F. de B. Moll recull molts noms de 
varietats antigues i pot ser una bona eina de 
consulta. 
 
Si el nom inclou topònims i tenim dubtes sobre la 
seva escriptura podem consultar, també a 
Optimot: 
 
• Nomenclàtor oficial de toponímia major de 

Catalunya de la Comissió de Toponímia de 
Catalunya (2007) 
És l'obra que recull els topònims oficials de 
Catalunya. 

 
 
• Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del 

Nord de l'Institut d’Estudis Catalans 
És l'obra que recull la forma i la pronúncia 
catalanes dels topònims més significatius de 
la Catalunya del Nord. 

 
 
Si després de cercar en aquestes fonts no trobem 
la solució, podem enviar una consulta a Optimot. 
 

Un cop aclarit el dubte, no està de més que, a 
l’hora d’omplir la taula Varietats , fem constar la 
font que ha servit de normalitzadora del nom, 
omplint el camp Normalitzador del nom. 
 
 
3. Per assignar noms de varietat diferenciada 

aplicarem, per ordre, els següents criteris: 
 
• Entrarem una característica destacada de la 

varietat. Per exemple:  
 

- carbassa del bon gust petita 
- espinac s/n punxent 

 
• Entrarem el nom de la casa d’on prové la 

llavor (amb la preposició de, davant) Per 
exemple:  

 
- nap de la Vall 
- enciam de cal Cabot 
 
Convé respectar la tradició de la zona de 
procedència pel que fa a l’ús de cal o can. 
Encara que la llavor provingui d’un hort situat 
en un poble, i no pas en una casa de pagès 
aïllada, hem de preguntar si els amos tenen 
nom de casa. En molts pobles amb carrers 
les cases tenen nom. 

 
• Entrarem el nom o sobrenom del pagès. Per 

exemple:  
 

- escarola de la Jaumeta 
 
• Entrarem el nom del barri on està situat l’hort 

de procedència. 
 
• Entrarem el poble on està situat l’hort. 
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Consells de redacció 
 
En tot el procés de gestió d’Esporus es generen 
documents escrits com poden ser les memòries de 
prospecció o de caracterització, escrits divulgatius 
per anar impresos o formar part d’alguna pàgina 
web. Per això ens ha semblat interessant de donar 
alguns consells de redacció que ajudin a trobar un 

estil més o menys coherent. Són recomanacions 
que si se segueixen fan que la tasca del corrector 
quedi molt agilitzada.  De manera que hi ha més 
temps per millorar el resultat final. 
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1 Questions tipogràfiques i de mecanografia  
 
1.1 Algunes errades que està bé d’evitar: 
 
• Inserir entre paraula i paraula dos espais 

enlloc d’un. Si tenim aquesta tendència, no 
està de més que, en finalitzar l’escrit, fem una 
cerca global i substituïm tots els espais dobles 
per un d’únic. 

 
• Inserir un punt després de ‘?’ o ‘!’. Aquests 

símbols ja tanquen la frase. Si que cal un punt 
darrera d’un parèntesi o guió finals. 

 
 
• Inserir un espai entre l’última paraula d’una 

frase i el punt, el punt i coma o els dos punts. 
Seria incorrecte: ‘incorrecte :’, ‘tendència .’ o 
‘naps , cols’. Tampoc està bé d’enganxar el 
símbol de puntuació a la següent paraula. És 
incorrecte: ‘naps ,cols’. 

 
 
1.2 Frases i paràgrafs 
 
• Deixarem una línia entre paràgraf i paràgraf. 

S’ha d’usar el format Paràgraf del processador 
de textos.  Aquest format ja té determinats els 
espaiats inter i intra paràgrafs.  

 
• Un punt i a part indica canvi de paràgraf. Això 

vol dir que després d’un punt i a part hi ha 
d’haver una línia en blanc. Hi ha una tendència 
a deixar algunes frases en punt i a part però 
enganxades al paràgraf de sobre. Segurament 
perquè comparteixen significat. S’ha de decidir 
si formen part del paràgraf anterior o formen 
part d’un altre paràgraf. En el primer cas cal 
canviar el punt i a part per un punt i seguit. En 
el segon, cal inserir una línia de separació.  

 
• Els paràgrafs que són citacions d’altres autors 

han d’anar entre cometes dobles. Si són prou 
llargs s’inclouran en paràgraf a part. Es mirarà 

de distingir aquest paràgraf de la resta, reduït 
en tipus de lletra o sagnant-lo. En tot cas 
s’aplicarà la mateixa decisió a tot el document 
per mantenir la coherència. 

 
 
1.3 Resaltats 
 
Mirarem de no abusar dels subratllats, les 
negretes i les majúscules. A vegades, més que 
ajudar, dificulten la lectura. 
 
 
1.4 Utilització del processador de textos 
 
Està bé de fer un esforç per conèixer l’eina que 
s’està utilitzant com a processador. D’aquesta 
manera podem aconseguir fàcilment coses de 
l’estil: 
 
• El document té un format coherent que s’ha 

fixat abans de començar. D’aquesta manera 
tots els elements (els títols, el text normal, les 
vinyetes, peus de fotos, taules, etc.) tenen el 
seu tipus de lletra, espaiat, sagnats,.... 

  
• Les llistes i sub-llistes es numeren 

automàticament de manera que quan hi ha 
canvis es refan totes soles.  

 
• Les taules que queden dividides en dues 

pàgines conserven la capçalera a cada 
pàgina. 

 
• El text queda prou separat dels marges de les 

taules o requadres. 
 
• El document no té faltes d’ortografia que el 

corrector ortogràfic pot detectar. 
 

 

 

 

2 Bibliografia i citacions 
 
2.1 El document contindrà al final una 
bibliografia 
 
• Les publicacions s’ordenaran per ordre 

alfabètic del cognom del primer autor. Es 
citaran de la següent manera: 

 

Cognom(s), InicialNom. AnyPublicació. Títol. 
Col·lecció. Edició. Editorial. LlocEdició  
 
Per exemple: 
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Gros, A. 2010. Terra i pedra: agricultura tradicional 
de secà. Fundació El Solà. La Fatarella, Terra 
Alta. 
 
• La referència a webs s’escriurà de manera que 

quedi activada com enllaç. Està bé d’anotar, a 
continuació, quan va ser visitat el web per 
última vegada. Per exemple: 

 
http://www.associaciolera.org/inici/comunicacio/26.
php?id_pagina=26&id_publicacio=53. (Accedit 
gener 2010) 
 
 
2.2 En el cos del document s’evitarà de 
donar referències bibliogràfiques completes 
 
• Si volem esmentar un llibre donarem només el 

seu títol en cursiva. 
 

• Si volem deixar constància que una idea o 
concepte s’ha tret de determinat llibre, a 
continuació escriurem, entre parèntesi, el 
primer cognom del primer autor i l’any 
separats per una coma. Per exemple: 

 
        ...es plantaven en secà (Gros, 2010). 
 
Pot ser que la cita pugui induir a error perquè 
a la bibliografia hi ha dos llibres del mateix 
autor publicats el mateix any. Caldrà que a la 
bibliografia numerem els diferents llibres (p.e. 
2010a i 2010b) i donem la referència que toca. 

 
• També podem fer referència a un llibre 

determinat dient, per exemple: 
 

...tal com podem llegir a Gros (2010). 
Podeu consultar Gros (2010). 

             

 
 
 

3 Estil d’escriptura 

 
L’estil d’escriptura és una cosa molt personal. Però 
hi ha tot un seguit de recomanacions que ajuden a 
fer la lectura més fàcil i agradable. N’apuntem 
unes quantes. 
 
 
3.1 Estructurar el text 
 
• Doneu una estructura coherent al document, 

ordenant els temes de manera lògica i evitant 
les repeticions. 

 
• No feu paràgrafs massa llargs. Mireu de dividir 

cada fragment en temes diferenciats i feu que 
cada tema sigui un paràgraf. 

 
• Un cop redactat el document, convé deixar-lo 

reposar i després tornar a llegir-lo, si pot ser 
d’una tirada. Ens fixarem si està ben 
estructurat. Si hi ha repeticions de paraules 
properes o conceptes que sonen repetits. 

 
 
3.2 Fer frases curtes 
 
• Procureu posar com a màxim una idea per 

oració i no fer frases massa llargues. 
 
• Eviteu les frases subordinades, les 

coordinades i els parèntesis massa llargs. 
Podeu convertir-ho tot plegat en frases més 
curtes separades per un punt. Per exemple, 
substituïu: 

Pel que fa a l’assecador solar, cal controlar 
una exposició excessiva en èpoques de més 
insolació, que podria provocar disminució de la 
capacitat germinativa de la llavor, així com 
també, en èpoques més fredes i humides, cal 
retirar la llavor per les nits, per evitar la rosada 
i una rehumificació de la llavor. 
 
Per: 

 
Pel que fa a l’assecador solar, cal controlar 
una exposició excessiva en èpoques de més 
insolació. Podria provocar disminució de la 
capacitat germinativa de la llavor. En èpoques 
més fredes i humides cal retirar la llavor per 
les nits. Evitarem que la rosada la rehumifiqui.  
 

• Eviteu les frases passives. Enlloc de: 
 
Els blat antics són conservats per Triticatum 
 
millor escriure: 
 
Triticatum conserva els blats antics. 

 
• Limiteu els incisos. No cal afegir mots o 

explicacions si no diuen res de nou. Moltes 
vegades el que fan aquests incisos és 
complicar la lectura.  
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3.3 Ordenar la frase 
 
• L’ordenació de subjecte + verb + complements 

és la més habitual en la llengua escrita. Potser 
perquè és més fàcil de llegir. 

 
• També l’ordenació: complement de temps o de 

lloc + subjecte + verb + complements. Per 
exemple: 

 
 “Després de la collita, cal assecar la llavor el més 
aviat possible”  
 
 
3.4 Preferir un estil verbal 
 
• Hi ha molts noms que podem transformar en 

verbs. D’aquesta manera el text guanyarà en 
agilitat. Per exemple, la frase “L’objectiu és la 
multiplicació de la varietat”, resulta més fàcil 
de llegir redactada “L’objectiu és multiplicar la 
varietat”. 

 
 
3.5 Evitar l’ús de gerundis 
 
• Els gerundis poden enfosquir el sentit de la 

frase. Per exemple, enlloc d’escriure:  “És 
important mantenir les varietats identificades 
marcant les fileres...” per “És important 
mantenir les varietats identificades i marcar les 
fileres...”. 

 
• No s’accepta l’ús del gerundi de posteritat. 

Enlloc de: 
 

*Les llavors es van guardar ben seques, 
evitant que es florissin. 
 
es pot escriure: 

 
Les llavors es van guardar ben seques i es va 
evitar  que es florissin 

 

3.6 Utilitzar amb moderació els adverbis 
acabats en “–ment” 
 
Es millor buscar una solució més senzilla, que no 
carregui tant la frase. Podem fer els canvis: 
 

únicament = només 
freqüentment = sovint 
permanentment = sempre 
pròximament = aviat 
principalment = sobretot 
 
 

3.7 Evitar la repetició de paraules dins d’una 
mateixa frase o dins de frases properes 
 
La repetició de paraules properes molesta molt 
mentre es llegeix. Podeu substituir els mots 
repetits per sinònims o pronoms. Per exemple, les 
dues frases anteriors haurien quedat pitjor: “La 
repetició de paraules properes molesta molt 
mentre es llegeix. Podeu substituir les paraules...”.  
 
A vegades és possible refer la frase de manera 
que ja no calgui repetir res. Per exemple, podem 
substituir “En fer la batuda cal batre primer...” per 
“Es comença per batre...” 
 
 
3.8 Evitar les negacions 
 
Les frases negatives requereixen més esforç 
d’interpretació. Sovint es poden evitar. Per 
exemple, podem substituir: “Durant la nit, no 
deixeu la safata a l’exterior...” per “Durant la nit, 
entreu la safata...” 
 

A l’annex 2 reproduïm els consells de redacció de 
frases recollits a Cassany (1996). Aquest llibre és 
molt interessant i ens pot ajudar a perfeccionar la 
nostra manera de redactar. En recomanem la 
lectura. 
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Annex 1. Guia per a la correcció d’Agrocultura 
Petit inventari d’errors a evitar  

Indiquem a continuació una sèrie d’errors d’ortografia i lèxics molt freqüents, fins i tot en la nostra revista preferida… 
Gairebé cap d’ells és esmenat pels correctors informàtics. Per tant, un cop hagueu sotmès els textos a la correcció 
(funció F7 o dit dret del ratolí sobre les paraules subratllades en vermell), repasseu-vos amb cura el següent llistat. 

 
 

Què? Incorrecte Correcte 

1, 2, 4, 7… = números de l’u 
al deu [convenció nostra] 

1, 2, 4, 7… U(n), dos, quatre, set… En lletres, a 
menys que es tracti de dates. Per 
sobre del deu sí que els escrivim en 
xifres: 11, 32, 7.500… 

Alhora A l’hora que ajudava… Alhora que ajudava… 

Amb, a causa de, per a, 
de… = qualsevol prep. 
seguida de pronom relatiu 

Amb les que, a causa dels què, 
per al que, de la que… 

2 possibilitats, podeu escollir: 
• Amb les quals, a causa dels quals, 

per al qual, de la qual… 
• Amb què, a causa de què, per a 

què, de què… 

Anàlisi  (nom femení, 
singular sense s al final) 

Un anàlisis, amb anàlisis 
previs… 

Una anàlisi, amb anàlisis prèvies… 

Arrel de  [cast. a raíz de] Arrel de l’oposició del veí… Arran de  l’oposició del veí… 

Bacteri  (nom masculí) Una bactèria, les bactèries Un bacteri, els bacteris 

Comptar  = determinar el 
nombre d’uns objectes 

Aquestes són les raons que 
conten de veritat… 

Aquestes són les raons que compten 
de veritat… 

Contar  = relatar, narrar Em comptava un pagès… Em contava un pagès… 

De + u / i no accentuat Després d’anys de 
investigació,… de impaciència… 

Després d’anys d’investigació,… 
d’impaciència… 

De que , conj. Convençut de que vindria… Convençut que vindria… Quan una 
subordinada és introduïda per que, no 
s’escriuen les preposicions a, de, en i 
amb. 

Degut a , prep. [cast. debido 
a] 

Degut a les pluges, el riu es va 
desbordar. 

Arran  [a causa de , per causa de ] les 
pluges, … (Però seria correcte: El 
desbordament del riu degut a les 
pluges va provocar…) 

Donar -se compte, adonar -
se compte  [cast. darse 
cuenta] 

Donar-se compte d’un error, 
adonar-se compte que s’havia 
espatllat… 

Adonar-se d’un error, adonar-se 
que s’havia espatllat… 

En, introduint determinació 
de temps 

Al concloure, a l’arribar, en 
acabat, … 

En concloure, en arribar, en acabar, … 
= sempre en + infinitiu 
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Què? Incorrecte Correcte 

En que , conj. Pensen en que ho 
aconseguiran… 

Pensen que ho aconseguiran… Quan 
una subordinada és introduïda per 
que, no s’escriuen les preposicions a, 
de, en i amb. 

Haver-n'hi prou  + verb 
infinitiu 

N’hi ha prou amb esporgar… N’hi ha prou d’esporgar… (N’hi ha 
prou amb unes estisores és correcte. 
Però davant d’infinitiu, amb es canvia 
en a o de). 

Hi ha  + plural Al pati hi han diversos animals… Al pati hi ha diversos animals… Hi ha 
és sempre singular. 

L’any 2005, el (12 de) 
setembre de 1998 … = 
dates d’esdeveniments 

A l’any 2005, al (12 de) 
setembre de 1998… 

L’any 2005, el (12 de) setembre de 
1998… 

l·l geminada, fonema doble: 
se separa 

A-l·lot, al-·lot… Al-lot. El guió substitueix el punt de la 
l·l geminada. 

La + u / i accentuat La única, la última, la Índia, la 
una del migdia… 

L’única, l’última, l’Índia, l’una del 
migdia … 

La + u / i no accentuat L’universitat, l’investigació La universitat, la investigació 

m, km, g, kg, ha … = 
símbols d’unitats de mesura 

m., Km, gr., kgr, Ha… Habitualment en minúscula i sempre 
sense punt (a menys que el punt 
indiqui que s’acaba la frase) 

No només [Expressió poc elegant] No tan sols [preferible] 

ny , fonema ñ: inseparable Cas-tan-yer, can-ye-lla Cas-ta-nyer, ca-nye-lla 

Pensar  + verb infinitiu Pensa en venir. Pensa a/de venir. (Pensar en algú és 
correcte. Però davant d’infinitiu, en es 
canvia en a o de). 

Per a que  [finalitat] Per a que assoleixi… Perquè assoleixi, per tal que assoleixi, 
per tal d’assolir… 

Per a, prep. [cast. para] Per a fer, per a cavar, per a 
reeixir … (o qualsevol altre verb 
infinitiu) 

Per fer, per cavar, per reeixir… (mai 
amb a) 

Per a, prep. [cast. para] Per tu, per el pagès, per aquest 
objectiu, … 

Per a tu, per al pagès, per a aquest 
objectiu,… (sempre amb a) 

Per, prep. [cast. por] Els cavallons cavats per el 
pagès, … 

Els cavallons cavats pel pagès, … 

pH Ph, ph pH 

Quant a En quant a Quant a, pel que fa a… 
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Què? Incorrecte Correcte 

rr , fonema doble: se separa 
[a diferència del cast.] 

Co-rral, xa-rru-par Cor-ral, xar-ru-par 

Si no  (conj. condicional 
negativa)  

Difícilment poden haver intentat 
canviar les coses sinó han estat 
dins de l’associació… 

Difícilment poden haver intentat 
canviar les coses si no han estat dins 
de l’associació… 

Sinó  (conj. adversativa)  No ho provoca la calor, si no la 
falta d’aigua… 

No ho provoca la calor, sinó la falta 
d’aigua… 

Síntesi  (nom femení, 
singular sense s al final) 

En síntesis, un síntesis concís… En síntesi, una síntesi concisa… 

Solsament [incorrecte] Sols, solament, només… 

Tenir de, tenir que  (idea 
d’obligació) 

Tenim que venir, tens de 
vigilar… (= castellanismes) 

Hem de venir, has de vigilar… 

Gros, A. i Descombes, Ch. 1997. 
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Annex 2.  

 

 

Vuit consells per escriure frases eficients 

1. Vigila les frases gaire llargues, de més de 30 mots! Comprova que es llegeixen 
fàcilment. 

 

2. Esporga tots els mots i els incisos irrellevants. Queda’t només amb els essencials. 

 

3. Situa els incisos en el lloc més oportú: que no separin les paraules que estan 
relacionades. 

 

4. Busca l’ordre dels mots més planer: subjecte, verb i complements. Evita les 
combinacions rebuscades. 

 

5. Col·loca la informació rellevant en el lloc més important de la frase: al principi. 

 

6. No abusis de les construccions passives, de les negacions ni de l’estil nominal, que 
enfosqueixen la prosa. 

 

7. Deixa actuar els actors: que els protagonistes de la frase facin de subjecte i 
d’objecte gramaticals. 

 

8. No tinguis mandra de revisar les frases! Has d’elaborar la prosa, si vols que sigui 
energètica i entenedora. 

Cassany 1996.  
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Reduir imatges utilitzant IrfanView 
 
Si els nostres documents han de contenir 
imatges, hem de mirar de reduir-los de mida 
abans d’incorporar-los. D’aquesta manera 
evitarem de crear documents massa pesats que 
costin d’obrir, copiar o enviar. 
 
 

Tots els programes de tractament d’imatges 
permeten aquesta reducció. Aquí en proposem un 
de software lliure que, a més, permet treballar 
amb un conjunt d’imatges a l’hora. 
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1 El programa 

 
IrfanView és un visor d’imatges gratuït per 
executar en Windows que es pot fer servir per 
reduir la mida de les fotos que s’han d’incorporar a 
presentacions i documents. El programa no és tan 
potent com per exemple el Photoshop però ocupa 
molt poc (1,33 MB) i és fàcil de fer anar. 
 
Es pot descarregar a http://www.irfanview.com/ on 
també es troben les versions catalanes i 

espanyola. S’instal·len dos programes: l’IrfanView 
i l’IrfanView Thumbnails  (Miniatures). Per activar 
l’idioma escollit cal seleccionar Options-Change 
language dins del primer programa. 
 
Per reduir conjunts d’imatges, i alhora canviar-les 
de nom, s’utilitza l’IrfanView Thumbnails 
(Miniatures). 
 

 
 
 

2 El procediment 
 
1. Executar el programa IrfanView Thumbails 
 
2. Seleccionar les imatges a reduir. Amb Ctrl+A seleccionem totes les de la carpeta. 
 
 
 

 
 
 
3. Clicar a Fitxer - Inicia el diàleg de tractament per lots amb les miniatures seleccionades 
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Els següents passos s’executen a partir de la pantalla Conversió per lots que reproduïm a sota. Hi ha 
senyalats, amb números vermells, el lloc on s’inicien els passos següents. 
 
4. Marcar la casella Conversió per lots - Fitxers reanomenats per tal de reduir i (si es vol) alhora canviar 

el nom de les imatges.  
 
 

 
 

 
 
5. Seleccionar el botó Opcions per escollir el format del JPG. S’obté la pantalla següent on es marca 

qualitat alta. 
 
 

 
 



Protocols d’Esporus. Documents complementaris. 

180 

 
6. Seleccionar la casella Opcions avançades (per canvis de mida) i clicar el botó Avançat per escollir les 

opcions de reducció (o ampliació). Una mida de 300 píxels (uns 10 cm) al costat més llarg i un 
resolució de 72 ppp, dóna arxius d’entre 80 i 90 kb. És una mida que sol ser suficient per les imatges 
que han d’aparèixer en un document a imprimir en una impressora normal.  

 
 

 
 
 
7. Clicar el botó Opcions (al costat del requadre de Patró de nom) per indicar com s’ha de canviar el nom 

dels arxius. Si no es volen canvis s’ha d’escriure $N, que indica el nom vell del fitxer. Per afegir una 
R_ davant del nom de l’arxiu reduït escriurem: R$N 
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8. En la casella Directori de sortida triar la carpeta on s’han de guardar els arxius reduïts. Si es vol que 
els arxius es guardin en una carpeta nova, escriure-la a continuació de l’adreça de la carpeta on s’ha 
de crear:  \carpeta_nova 

 
9. Executar la conversió clicant a Comença el lot. 
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Gestió de fotografies 

Durant tots els processos de gestió d’un banc de 
llavors es generen fotografies que cal arxivar. 
Sense uns procediments clars de gestió d’aquest 
material fotogràfic, el més probable és que 
s’apliquin diversos criteris per anomenar-les i 
desar-les. Localitzar una foto que se sap que 
existeix o indagar quines fotos poden servir per 

il·lustrar determinat tema pot ser laboriós. És per 
això que és interessant de disposar d’un mètode 
estàndard de gestió, i més si són diverses les 
persones que generen i gestionen tot aquest 
material. 
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1 Algunes idees clau 

 
Quan ens posem a endreçar les nostres 
fotografies digitals el primer que se’ns acut és de 
guardar-les per carpetes per temes. Si el nostre 
volum de fotos és petit i el màxim que fem amb 
les nostres fotos és imprimir-les en àlbums, pot 
ser que aquest sistema funcioni. Ara bé si volem 
donar a les nostres fotos un ús més ampli tindrem 
alguns problemes: 
 
1. Ordenar els arxius per carpetes sembla fàcil. 

Podem crear carpetes de l’estil: \Viatge a 
l’Empordà, \Jornada portes obertes. La cosa 
es comença a complicar si sabem que en un 
dels nostres viatges varem retratar un 
llangardaix i ara voldríem recuperar la foto, 
però no sabem en quin viatge la varem fer. 
Per preveure aquest problema, suposant que 
el llangardaix l’haguéssim retratat a 
l’Empordà, en endreçar les fotos podríem 
copiar-la a la carpeta Viatge a l’Empordà i 
també a la carpeta Llangardaixos. I si el que 
haguéssim retratat a l’Empordà fos un enciam 
i una escarola de costat, ens caldria triplicar 
aquesta foto perquè fos alhora a les carpetes 
\Enciams, \Escaroles i \Viatge a l’Empordà. 
Els problemes d’espai aviat serien evidents. 

 
2. Tot i així, si els temes que ens interessen són 

més limitats, ho podem fer. Ara bé, pot passar 
que un cop organitzada aquesta estructura de 
carpetes per temes se’ns acabi la capacitat 
de magatzematge del medi que estem usant. 
Llavors que hem de fer? Moure les carpetes a 
un disc de còpia i tornar a crear l’estructura 
en el disc de treball? O moure la meitat de les 
carpetes al disc nou i deixar l’altra meitat on 
les teníem? Un embolic! 

 
Una altra estratègia sol consistir a canviar el nom 
de cada imatge per un que sigui més descriptiu 
que el número que atorga la màquina de retratar. 
Aquesta estratègia també sol portar problemes, i 
molta feina! Encara que hi ha programes que 
permeten fer un canvi global de noms d’arxius és 
molt difícil ser coherent a l’hora d’anomenar 
arxius.  Si volem que aquests noms siguin 
descriptius, cada vegada s’han de fer més llargs i 
el més probable és que acabem afegint números:  
 

enciam_escaroler_espigat1.  
 

Això si no acabem tenint també: 
 

Enciam escalorer espigat1 i  
ENCIAM-escaroler-espigat-1 

 
És millor: 
 

1. Deixar el nom dels arxius tal com surten de la 
màquina. Com a molt, canviar el codi de 
lletres de davant a totes les fotos. Aquests 
nous codis han de ser pocs i clars: per 
exemple poden indicar un codi de projecte o 
un codi d’autor. 

 
2. Emmagatzemar les fotos en carpetes per 

dates. L’amplitud d’aquestes carpetes 
dependrà de la quantitat de fotos que fem al 
llarg de l’any. Si aquestes no ocupen massa 
espai podem ficar-les en una única carpeta. 
Si en fem més, necessitarem més carpetes. 
La idea és que la mida d’aquestes carpetes 
no sobrepassi la capacitat d’emmagatze- 
matge del medi on fem la còpia de seguretat 
d’aquestes fotos.  

 
A Esporus crearem, a l’ordinador de Can Poc Oli,  
una carpeta per descàrrega: 
 
 \Els meus arxius\Esporus\Fotos\Any\aaaa_mm_dd  
 
on Any és el número de l’any en curs i 
aaaa_mm_dd la data en què es fa la descàrrega. 
 
Per exemple podríem tenir: 
 
\Els meus arxius\Esporus\Fotos\2011\2011_01_28 
 
Si aquell dia algú altre ha creat una carpeta per 
descarregar fotos, distingirem la nostra numerant-
la aaaa_mm_dd_2.  
 
 
Com localitzar fotos 
 
I en aquest garbuix d’arxius, de nom sense cap 
significat, ficats en una sola carpeta tots barrejats, 
com trobarem la foto del llangardaix que sabem 
que un dia vàrem fer? Necessitem una base de 
dades o un catalogador d’imatges. 
 
El que fem amb una base de dades (BD) o amb 
un catalogador (que és el mateix una mica més 
sofisticat) és atorgar a cada foto un seguit 
d’informació que després podem recuperar. Està 
clar que aquesta feina no es fa sola. Som 
nosaltres els qui hem de dir a la BD que la foto 
PST48268 és d’un llangardaix i que la vam fer a 
l’Empordà en tal data.  
 
Podem fabricar una BD a mida per gestionar les 
nostres fotos. D’aquesta manera la informació 
sobre les fotos quedarà lligada a la BD però les 
fotos en si seguiran estant “indocumentades”. O 
podem aprofitar l’espai per metadades que tota 
foto digital té assignat per emmagatzemar-hi 
aquesta informació i aconseguir que quedi 
“enganxada” a la foto mateixa. 
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2 Les metadades d’una foto 
 
Cada fotografia porta associats tres estàndards 
de metadades. Són les EXIF, IPTC i XMP. 
 
Les metadades EXIF (Exchangable Image File 
Format) són generades automàticament per la 
màquina en el moment de fer la fotografia. No 
podem modificar-les. Inclou la data de creació de 
la fotografia i dades tècniques del tipus: marca de 
la càmara, obtectiu utilitzat, ISO, etc. 
 
Les metadades IPTC (International Press 
Telecomunication Council) contenen informació 
que hem d’introduir manualment. Es pot fer 
utilitzant la majoria del programes visors (com 
l’Adobe Bridge o el IrfanView) o programes de 
catalogació (com IMatch, Iview, ACDSee, 

Fotostation...). A través d’IPTC podem “anotar” a 
la imatge qui ha fet la foto, on, quan, de què 
tracta,.... Un cop plens els camps de IPTC, la 
informació que contenen es podrà recuperar des 
de la majoria de programes de gestió d’imatges. 
 
Les metadades XMP són com una ampliació del 
concepte IPTC incloent-hi la possibilitat de valorar 
i puntuar les fotografies. 
 
Ens interessa parlar sobretot de les metadades 
IPTC, que són les que podem canviar fàcilment. 
Poden anar gravades a arxius JPEG, TIFF, PSD i 
també en els arxius RAW de la majoria de 
càmares.

 
 
 
 
 

3 Els camps IPTC 
 
Podeu trobar la llista completa de camps IPTC 
que es poden utilitzar a: 
 
http://www.iptc.org/std/photometadata/specificatio
n/IPTC-PhotoMetadata-201007_1.pdf 
 
Nosaltres utilitzarem els següents: 
 

Títular (Headline) 
Descripció (Caption) 
Paraules clau (Keywords) 
Data de creació (Date)  
Lloc de creació (De fet diferents camps: 
City, Country, State, Sublocation,...) 
Autor (By-line) 
 

El nom que figura entre parèntesis és el nom de 
l’estàndard IPTC; pot ser que algun programa 
canviï aquests noms. Per exemple alguns 
programes anomenen el camp Caption com a 
Description. 
 
És important ser coherent a l’hora d’omplir 
aquests camps. Les entitats que treballen amb 
fotos solen establir unes indicacions estàndard de 
com omplir-los.  
 
Per nosaltres: 
 
Títular : és el títol que posaríem a la foto si 
hagués d’anar a una exposició o il·lustrar una 
notícia. Pot ser un títol creatiu i no té per 
què ser descriptiu.  
 
Descripció:  ha de contenir la descripció del que 
es veu a la foto (què, qui i com) però també del 

que no es veu (quan, on,  perquè). Podem posar 
la mateixa descripció a un munt de fotografies 
alhora i després afegir-hi el que calgui a cada 
una. Per exemple començar posant: 
 

a Cal Fuster Cabot. Solsonès, estiu 2007 
 

I després afegir a les fotos que calgui: 
 

Enciam a Cal Fuster Cabot. Solsonès, 
estiu 2007 
 

o, en una tercera passada: 
 

La Maria collint un enciam a Cal Fuster 
Cabot. Solsonès, estiu 2007 
Enciam de tres ulls espigat a Cal Fuster 
Cabot. Solsonès, estiu 2007 
Era d’enciams a Cal Fuster Cabot. 
Solsonès, estiu 2007 
 

Per què cal afegir, el lloc i la data a la descripció 
si ja hi ha altres camps on es recullen aquestes 
dades? Perquè va bé que a la descripció de la 
foto hi sigui tot. Només llegint aquesta descripció 
podem tenir una idea bastant clara de cada foto 
en qüestió.  
 
Paraules clau: És un camp on incloure paraules 
o termes que seran les que farem servir a l’hora 
de cercar fotos. No cal que aquestes claus siguin 
d’un llenguatge estructurat, o Tesaurus, però 
ajuda tenir la llista de les admeses i uns criteris 
per fer-les servir.  
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Data de creació:  no cal que l’entrem, podem 
obtenir-la de les metadades EXIF ja presents a la 
fotografia des de la seva creació. 
 
Autor:  Escriurem el nom de la persona que ha fet 
la foto tal com volem que sigui citat en els llocs on 
pot aparèixer aquesta foto. 
 
Lloc de creació: Inclou diversos camps que 
podem adaptar segons ens convingui. Farem: 
 

City = Municipi 
State/Province = Comarca 

Sublocation = casa, localitat o barri 
 

Podríem entrar, per exemple:  
 

City = Riner 
State/Province = Solsonès 
Sublocation = Cal Sait, Freixinet  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

4 Com s’entren les metadades a la fotografia 
 
Necessitem un programa. A títol d’exemple, per si 
voleu provar, donem algunes indicacions de com 
fer-ho amb el programa IrfanWiew.  
 
A la pàgina 18 d’aquest document podeu trobar 
una explicació del programa i de com instal·lar-lo.  
 
Per poder escriure metadades als arxius 
fotogràfics cal baixar els plug-ins per IPTC i EXIF 
(plug-in iv. misc.zip). 
 
El procediment és: 
 

1. Executar el programa IrfanView Thumbnails  
2. Seleccionar les imatges a documentar. Amb 
Ctrl+A seleccionem totes les de la carpeta.  
3. Al menú Fitxer  escollir Operacions JPG 
sense pèrdua  i Defineix les dades IPTC als 
fitxers triats. També es pot fer amb les tecles 
ràpides Ctrl + I 
 
Les dades que hem dit que ens interessen les 
trobarem a les pestanyes Caption , Keywords , 
Credits  i Origen . En la pestanya Options  podem 
escollir entre diverses opcions de guardar el que 
hem escrit.  

 
 
 
 

5 Per què serveixen aquestes metadades 

 
Un cop entrades les dades IPTC, aquelles fotos 
quedaran documentades i podrem fer cerques 
fent preguntes de l’estil: 
 

Fotos fetes a tal lloc 
Fotos amb llangardaix 
Fotos fetes per tal autor 
Fotos fetes tal data 

 
Si hem documentat algunes fotos amb IrfanView 
podem fer alguna cerca de prova. Aquesta 
vegada hem d’obrir l’IrfanWiew (no el 
Thumbnails). Al menú Fitxer  escollir Cercar 
fitxers (Ctrl + F). En el quadre de diàleg triem la 
carpeta on volem buscar, escrivim la paraula que 
volem buscar i seleccionem Mira en les dades 
IPTC. IrfanWiew mirarà una per una les fotos de 
la carpeta (pot ser lentíssim si n’hi ha moltes) i 
ens traurà la llista de les fotos que inclouen la 
paraula en el seu IPCT. Després podrem 
visualitzar-les. 
 

Si el nostre volum de fotos i/o de desordre és molt 
gran, treballar amb IrfanView pot ser poc operatiu. 
Per això ens cal recórrer als programes de 
catalogació d’imatges. La gràcia d’aquests 
programes és que generen un catàleg on tenen 
emmagatzemades les miniatures de les fotos i la 
informació associada a cada una d’elles. Per 
cercar una foto no els cal llegir-les totes sinó 
només buscar en la informació ja 
emmagatzemada en la base de dades del 
programa. Un cop localitzades les fotos que 
coincideixen amb els criteris de cerca, el 
catalogador ens mostrarà les miniatures. 
 
Aquests programes exigeixen un aprenentatge, 
però potser val la pena de llançar-s’hi. Al mercat 
se’n troben de diferent preus. Un dels més 
accessibles és el IMatch (uns 60€). En podeu 
descarregar una versió de prova a: 
 
http://www.photools.com 
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6 El mòdul de fotografies de la base de dades Germen (BDG) 

 
En un futur disposarem del mòdul Fotografies  de 
la BDG que ens permetrà gestionar les fotografies 
que es generen a Esporus. No ens caldrà utilitzar 
IrfanView ni cap altre catalogador. 
 
BDG permetrà agrupar les fotografies en àlbums i 
assignar a cada una d’elles les metadades IPTC. 
Aquestes dades quedaran arxivades a la BDG i 
també gravades a l’arxiu mateix de la fotografia. 
 

La BDG emmagatzemarà les miniatures de les 
fotos i permetrà fer cerques per paraules clau, 
lloc, data,... 
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Resum del protocol de prospecció de varietats locals 

 
1 Tasques generals 
 

1.1 Mantenir informat al coordinador de l’Era dels canvis que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la prospecció en els objectius i el calendari  

1.2 Mantenir actualitzades les còpies de seguretat dels arxius generats durant la prospecció 
 
2 Tasques prèvies 
 

2.1 Assignar un CODI i un títol a la prospecció. Introduir-los a la BDG 
2.2 Copiar a l’ordinador la carpeta que L’Era ens lliurarà i que conté els documents 

necessaris per començar la prospecció 
2.3 Fixar els objectius de la prospecció i consensuar-los amb el promotor 
2.4 Familiaritzar-se amb la zona 
2.5 Temporalitzar el projecte 
2.6 Descriure la zona a prospectar 
2.7 Cercar documentació escrita 

 
3 Entrevistes 
 

3.1 Fixar un criteri per a la selecció dels informants 
3.2 Numerar les entrevistes 
3.3 Preparar prèviament com s’introduirà el tema i quines preguntes es faran 
3.4 Gravar l’entrevista i prendre apunts 
3.5 Transcriure l’entrevista gravada o passar els apunts a net tan aviat com sigui possible. 

Les entrevistes es transcriuran una darrera l’altra en un mateix arxiu amb el nom 
CODI_entrevistes 

3.6 Introduir les noves varietats detectades al mòdul Varietats  de la BDG 
3.7 Completar l’apartat d’entrevistes del mòdul Prospecció  de la BDG 

 
4 Reflexió sobre la marxa de la prospecció 
 

4.1 Codificar de les entrevistes 
4.2 Prendre apunts analítics 

 
5 Fotografies 
 

5.1 Les fotografies digitals han de tenir un format JPG i, com a mínim, una resolució de 300 
ppp i una mida DIN A4 

5.2 Retratar no tan sols el cultiu, sinó també horts, persones fent coses, eines,… Pensar a fer 
alguna foto en vertical per si s’ha de fer alguna portada. Retratar l’entrevistat (demanant-li 
permís) 

5.3 Emmagatzemar totes les fotografies en la carpeta \Fotos de la carpeta de prospecció, 
sense canviar el nom que porten en sortir de la cambra  

5.4 Reduir les fotos per tal que es puguin veure de manera àgil des de la base de dades. Les 
fotos reduïdes han de quedar a la carpeta \FotosR 

5.5 Documentar les fotos fent servir la BDG 
 
6 Recollida de mostres 

 
6.1 Recol·lectar llavors de varietats que interessa mantenir procurant seguir uns criteris de 

selecció 
6.2 Recol·lectar quantitats suficients de llavor 
6.3 Emmagatzemar i etiquetar correctament les mostres recol·lectades 
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7 Fitxes de varietat 

 
7.1 Omplir el formulari de la fitxa de varietat de la BDG per cada varietat de la qual s’ha 

recollit mostres o informació.  
 
8 Memòria 
 

8.1 Redactar una memòria amb els següents apartats: 
 

a. Taula de contingut 
b. Breu resum de la memòria (màxim 200 paraules) 
c. Objectius de la prospecció 
d. Breu descripció de la zona prospectada 
e. Fonts documentals consultades i resultats de la consulta 
f. Metodologia emprada  
g. Resultats de la prospecció 
h. Conclusions 
i. Annexos que inclouran les fitxes de varietats més significatives i els informes que 
generi la BDG.  

 
8.2 Incloure algunes fotos il·lustratives. Fer servir les fotos en miniatura de la carpeta \FotosR. 
 

9 Material lliurat en acabar 
 
9.1 Lliurar a L’Era el material generat durant la prospecció. 

 
1. La memòria impresa i en format digital. Nom de l’arxiu: CODI_memòria. 
2. L’arxiu amb la transcripció de les entrevistes. Nom de l’arxiu: CODI_entrevistes. 
3. Les fotografies preses durant la prospecció i les seves reduccions. Nom de les 

fotos CODI_xxxxx i CODI_R_xxxxx, on xxxx és el nom de sortida de cambra. 
4. Si s’escau, el material vegetal recollit durant la prospecció, ben etiquetat. 

 
10 Incorporació de les mostres al banc 
 

10.1 Decidir quines mostres s’incorporen al banc. 
 
10.2 Comprovar que estan convenientment etiquetades i guardar-les a la caixa NOVES 

VARIETATS. 
 
11 Prospeccions d’espontanis 

 
A. Arribada de llavors d’espontanis 
 
11.1 Recollir la mostra i etiquetar-la convenientment. 
 
11.2 Dipositar la mostra etiquetada convenientment al prestatge d’Esporus de l’oficina de Can 

Poc Oli. 
 
11.3 Introduir les dades de l’espontani a l’apartat d’informants de la base de dades. 
 
11.4 Donar d’alta la varietat. 
 
11.5 Omplir, amb l’ajuda del prospector ‘espontani’, una nova Fitxa d’hortícoles a la BDG, dins 

del projecte Espontanis.  
 
11.6 Emmagatzemar la mostra en un pot de vidre i etiquetar-lo provisionalment. 

 
11.7 Guardar la mostra etiquetada dins la caixa NOVES VARIETATS que es troba fora de la 
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nevera.  
 

B. Arribada d’informació 
 

11.8 Si el responsable del banc no hi és, omplir una etiqueta de mostres d’Espontanis i 
dipositar-la a la caixa NOVA INFORMACIÓ 

 
11.9 Omplir una nova Fitxa d’hortícoles del mòdul de Prospecció de la BDG amb la informació 

recollida 
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Resum del protocol de conservació de varietats locals 

 
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 
 
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 
 
1.3 Mantenir neta la superfície de treball i els estris utilitzats durant la manipulació de llavors 
 
1.4 Evitar contaminacions durant el pesatge de mostra 
 
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  
 
1.6 Evitar de deixar alhora dos o més pots plens de llavor sense tapa o mal tancats 
 
1.7 Tancar ben tancats els pots quan acabem de manipular el seu contingut 
 
1.8 Sempre que es manipuli un pot, comprovar l’estat de la seva bosseta dessecant i 

canviar-la si és necessari 
 
1.9 Mantenir una rutina de canvi de bossetes dessecants dels pots continguts a la caixa PER 

DESSECAR 
 
1.10 Assignar responsables per les diferents tasques per tal que les persones que manipulin 

els pots siguin les mínimes 
 

2 Entrada de nova llavor al banc 
 
2.1 Controlar de l’estat de la llavor 
 

a. Estat sanitari  
b. Estat de neteja 
c. Estat de caducitat 

 
2.2 Emmagatzemar a la caixa PER DESSECAR  
 
2.3 Emmagatzemar a la caixa PER PESAR 
 
2.4 Envasar en pots de vidre 
 
2.5 Pesar la mostra i distribuir-la en pots 
 
2.6 Renovar el material dessecant 
 
2.7 Emmagatzemar a la caixa PER BDG de la cambra frigorífica  
 
2.8 Registrar la mostra i els pots en el mòdul Inventari de la BDG i etiquetar 
 
2.9 Emmagatzemar a les caixes PER CULTIUS o la caixa PER ENSOBRAR de la cambra 

frigorífica 
 
3 Entrada de llavor procedent de multiplicació 
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4 Recuperació de varietats perdudes 
 

 
4.1 La mostra obtinguda del mateix donant es considera de la mateixa varietat diferenciada i 

mantindrà el codis de la mostra perduda  
 
4.2 La mostra que s’obté d’un nou donant es considera una nova varietat diferenciada  

 
5 Recuperació de varietats en mal estat o amb llavor escassa 
 

5.1 Marcar les mostres o els pots que contenen llavor en mal estat com a tals a la BDG 
 
5.2 Mantenir actualitzat el pes dels pots 

 
6 Sortida de llavor del banc 
 

6.1 Obtenir la llavor de pots ubicats a la caixa PER ENSOBRAR dins de la cambra frigorífica 
 
6.2 Escollir el pot amb el número més alt de la sèrie 
 
6.3 Escriure a la etiqueta el motiu pel qual s’ha extret llavor del pot 
 
6.4 Un cop extreta la llavor necessària, col·locar el pot amb la llavor restant a la caixa PER 

PESAR 
 
6.5 Pesar 
 
6.6 Renovar el material dessecant  
 
6.7 Rectificar de les dades del pot al mòdul Inventari de la BDG 
 
6.8 Emmagatzemar 

 
7 Tasques anuals 

 
7.1 Reunificar els pots de la cambra frigorífica 
 
7.2 Actualitzar els rètols de les caixes que contenen els pots 

 
8 Gestió de fotografies 
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Resum del protocol de multiplicació de varietats locals 

 
1 Planificació de la multiplicació  
 

1.1 A partir del llistat que proporciona la Base de dades Germen (BDG), elaborar el calendari 
anual de sembra. Escollir les varietats a multiplicar entre les del llistat segons els 
següents criteris: 

 
1. Les que cal regenerar perquè s’ha perdut part important de llavor en algun dels 

processos de multiplicació o conservació  de l’any anterior 
2. Les que han depassat els anys de viabilitat calculats per l’espècie ( “caducades”) o 

estiguin a punt de fer-ho 
3. Les noves entrades que no presenten condicions òptimes o tenen poca llavor 
4. Les que es considerin interessants de multiplicar per fer difusió o intercanvi i les 

que es vulguin caracteritzar 
 

1.2 A l’hora de programar la sembra de multiplicació tenir en compte, també: 
 

• Criteris botànics (tipus de reproducció i risc d’hibridació) 
• Criteris agronòmics (època de sembra i tipus de sembra) 
• Criteris logístics (recursos materials i recursos humans) 

 
1.3 Consensuar el calendari i fer que estigui a l’abast de tots els implicats. 
 

 

2 Generació i compleció de les fitxes de multiplicació 
 

2.1 Generar i imprimir les fitxes de multiplicació de les varietats que figuren al calendari de 
sembra 

 
2.2 Guardar les fitxes impreses Llibreta de camp de Can Poc Oli (CPO) 

 
2.3 Introduir les dades a la BDG quan les fitxes estiguin completes 

 
 

3 Multiplicadors externs 
 

3.1 Lliurar el material que ha de servir de base per la multiplicació (bulbs o planter). Anirà 
acompanyat de la fitxa de multiplicació corresponent 

 
3.2 Recollir la llavor un cop aquesta collida i seca. Recollir de la fitxa de multiplicació i 

completar els camps pendents d’omplir. Entrar les dades a la BDG 
 
3.3 Netejar i processar la llavor seguint els passos de l’apartat 9 

 

4 Planificació de les zones de cultiu  
 
4.1 Dibuixar un plànol amb la distribució dels cultius programats 
 
4.2 Deixar la distància recomanada entre les varietats d’una mateixa espècie al·lògama 
 
4.3 Deixar suficient separació entre varietats d’una mateixa espècie autògama 
4.4 Deixar la distància adequada entre plantes d’una mateixa varietat 
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5 Sembra 

 

5.1 Gestionar correctament els pots de llavors escollits per a la sembra 
 
5.2 No fer cap tractament pre-sembra de la llavor 
 
5.3 Preparar el terreny i els rètols marcadors 
 
5.4 Sembrar el número adequat de llavors 
 
5.5 Germinar en cambra de germinació les varietats que calgui 
 
5.6 Sembrar en llavorer les varietats que calgui 
 
5.7 Sembrar a camp les varietats que calgui 

 

6 Maneig del cultiu 
 

6.1 Assegurar les condicions de cultiu òptimes per tal que les plantes porta-grana arribin a 
una maduració plena 

 
7 Elecció de parentals 
 

7.1 Conservar la varietat no pas millorar-la 
 
7.2 Aplicar selecció massal negativa 
 
7.3 Aplicar selecció massal positiva 
 
7.4 Marcar les plantes seleccionades 

 
8 Collita 
 

8.1 Etiquetar per partida doble la collita per preservar la identitat de les mostres 
 
8.2 Collir les plantes porta-grana en el moment de màxima maduració de la llavor 
 
8.3 Collir quan les condicions meteorològiques són adequades 
 
8.4 Deixar que els fruits carnosos es desenvolupin plenament abans de collir-los 

 
 
9 Tractaments post-collita 
 

9.1 Extraure les llavors humides 
 
9.2 Extraure les llavors seques 
 

9.2.1 Fer un assecatge inicial 
9.2.2 Batre 
9.2.3 Ventar 
9.2.4 Tamisar 

 
9.3 Assecar amb gel de sílice 
 
9.4 Envasar 

 
10 Gestió de fotografies 
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10.1 Les fotografies digitals han de tenir un format JPG i, com a mínim, una resolució de 300 

ppp i una mida A4 
 
10.2 Fotografiar diferents aspectes de la planta 
 
10.3 Retratar també les persones que intervenen en la multiplicació mentre realitzen la seva 

tasca 
 
10.4 Emmagatzemar totes les fotografies en l’ordinador de Can Poc Oli  

 
 

10.5 Reduir les fotos per tal que es puguin veure de manera àgil des de la base de dades.  
 
10.6 Documentar les fotos fent servir la BDG. 

 
11 Còpies de seguretat de les llavors 
 
En l’actualitat Esporus no té estipulat cap mètode que garanteixi la còpia de seguretat de les llavors 
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Resum del protocol de caracterització de varietats 
locals 

1 Llistes de descriptors 
 

2 Proves de caracterització i d’avaluació 
 
3 Planificació de la caracterització 
 

3.1 Decidir quines caracteritzacions es duran a terme 
 

3.2 Fixar els objectius de la caracterització 
 

4 Recollida de la informació existent sobre les varietats 
 

4.1 Cercar la informació que sobre les varietats a caracteritzar hi ha a la BDG 
 
4.2 Sol·licitar informació als donants de la llavor 

 
4.3 Cercar informació a l’arxiu d’Esporus i a altres fonts arxivístiques o bibliogràfiques 
 

5 Preparació de la caracterització 
 

5.1 Decidir el nombre d’individus que formaran el lot de caracterització 
 
5.2 Repassar la llista de descriptors del cultiu concret 

 
5.3 Programar els moments en que caldrà prendre dades. Fer-ne un calendari temptatiu 

 
5.4 Incorporar les varietats a caracteritzar al calendari de multiplicació 

 
5.5 Imprimir les fitxes de camp 
 

6 Sembra i maneig del cultiu 
 

6.1 Seguir els punts 5 i 6 del Protocol de Multiplicació 
 
6.2 Tenir en compte les especificacions especials de sembra i cultiu que figuren als objectius de 

caracterització 
 

7 Selecció de les plantes a caracteritzar 
 

7.1 Aplicar els criteris de selecció que s’especifiquen en el punt 7 del Protocol de Multiplicació 
 
7.2 Seleccionar el número de plantes acordats en els objectius 

 
7.3 Marcar les plantes seleccionades amb cintes de color numerades (que es vegin bé) 

 
7.4 Indicar en cada fitxa de recollida de dades la posició que en la parcel·la o fila ocupa la 

planta amb aquell número 
 

8 Recollida de dades i altres anotacions 
 

8.1 Pensar sempre a apuntar la data de totes les anotacions 
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8.2 Anotar informació meteorològica 

 
 
8.3 Anotar tots els esdeveniments especials, els fets que puguin jugar a favor o en contra del 

cultiu, tan aviat com s’observin 
 
8.4 Anotar els dubtes o observacions que puguin sorgir durant la caracterització 

 
8.5 Omplir les fitxes de multiplicació 

 
8.6 A mida que vagi evolucionant el cultiu anotar, en les fitxes de camp, les dades referides als 

descriptors 
 
9 Fotografies 
 

9.1 Les fotografies digitals han de tenir un format JPG i, com a mínim, una resolució de 300 ppp 
i una mida A4 

 
9.2 Fotografiar diferents aspectes de la planta 

 
9.3 Retratar també les persones que intervenen en la multiplicació i caracterització  mentre 

realitzen la seva tasca 
 

9.4 Emmagatzemar totes les fotografies en l’ordinador de Can Poc Oli 
 

9.5 Reduir les fotos per tal que es puguin veure de manera àgil des de la base de dades 
 

9.6 Documentar les fotos fent servir la BDG 
 

10 Síntesi de les dades recollides, entrada a la BDG i actualització del web 
 

10.1 Per cada varietat caracteritzada, entrar a la BDG les dades individuals recollides per cada 
planta i contingudes a les fitxes de camp 

 
10.2 Completar la fitxa de caracterització de cada varietat, síntesi de les dades individuals de les 

plantes observades 
 

10.3 Passar les dades a la fitxa resum a la BDG 
 

10.4 Repassar la informació que el web d’Esporus recull sobre la varietat i actualitzar-la a partir 
dels resultats obtinguts 

 
11 Avaluació del procés 
 

11.1 Revisar la llista de descriptors utilitzats 
 
11.2 Avaluar tot el procés de caracterització 
 

12 Memòria de la caracterització 
 

12.1 Un cop finalitzada la caracterització, redactar una petita memòria amb els apartats: 
 

1. Breu resum (màxim 200 paraules) 
2. Objectius de la caracterització 
3. Breu descripció de documentació recopilada abans de la caracterització 
4. Resum de les condicions meteorològiques en que s’ha desenvolupat el cultiu 
5. Desenvolupament del cultiu. Dates dels diversos estadis fenològics. Esdeveniments 



Manual i protocols de gestió d’Esporus.  Resum dels protocols 
 

201 

especials 
6. Número de plantes seleccionades i criteris utilitzats 
7. Resultats 
8. Avaluació dels descriptors i del procés de caracterització 
9. Conclusions 

 
12.2 Incloure algunes fotos il·lustratives. Fer servir les fotos en miniatura generades en el punt 

9.5 
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Projecte de consolidació d’Esporus 
 

Manresa 2011 
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Etern Verdaguer al seu hort de Cardedeu. 
16 de juliol del 2010 

 

 

Agraïments  

 

Per a la realització d’aquests  manual hem visitat 13 bancs de llavors de varietats locals, que ens han obert 
les seves portes. Des de la seva generosa tasca de dinamitzadors o col·laboradors dels bancs, ens han 
explicat molts dels seus secrets i solucionat molts dels nostres dubtes. Ens han parlat de les seves 
experiències i de les necessitats del seu treball entorn a la recuperació i conservació de varietats locals. 
També ens han facilitat documents o eines que fan servir en la seva gestió. 

Els companys de L’Era que ens fet costat durant tot el projecte i hi han participat de diverses maneres. 

Des d’aquí volem agrair les aportacions de tots ells, han estat molt útils a l’hora de redactar aquest manual i 
dissenyar la base de dades. 

Des d’aquestes línies d’agraïment volem també, honorar la memòria d’Etern Verdaguer, que ens va deixar 
aquesta tardor. Amb ell varem compartir, l’estiu passat, una estona entranyable durant la qual ens va 
transmetre la seva saviesa i el seu amor pel camp i la natura. Recollim el seu entusiasme per seguir 
escampant les llavors de la mare Terra. 

 

 
 
Equip de treball del Projecte de 
Consolidació d’Esporus: 
 
Neus Vinyals, Xènia Torras, Pere 
Vidal  i Florinda Plans 
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Els bancs de llavors visitats 

 

L’Almaixera 

Comarques de Tarragona i rodalia 

Joan Domènech  

 

Arboreco 

Cruïlles, Baix Empordà 

Marco Sangiorgio 

 

 

 

SIGMA 

Olot 

Xevi Pujol 

 

Banc de Llavors de la 
Noguera 

Balaguer 

Artur Bòria i Gerard Batalla 
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Banc de Llavors del Pirineu 

Aulàs (Pallars Jussà) 

Pau Pàmies 

 

Centre Conservació de Plantes 
Cultivades Can Jordà 

La Garrotxa 

Guillem Arribas, Emili Bassols i Montse Grabolosa 

 

  

  

Centro de Recursos 
Fitogenéticos 

Madrid 

Isaura Martín i Celia De la Cuadra 

Ecollavors 

Castellfollit de la Roca (Empordà) 

Laura Boguña i Jesús Vegas 

 

 

Les Refardes 

Mura (Bages) 

Ester Cases i Ernest Tasias 
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Llavors d’Ací 

Carcaixent (Ribera Alta-València) 

Pep Roselló, Daniel Martínez i Vicent Gil 

 

 

 

 
 
 

 

 

Llavors Orientals 

Cardedeu (Vallès Oriental) 

Etern Verdaguer, Jordi Puig, Miquel Àngel Angelats 
i Núria Martínez. 

El Planter de Gerri 

Gerri de la Sal (Pallars Sobirà ) 

Marta Avizanda 

 

 

 

Triticatum 

Sales de Lierca (La Garrotxa) 

Víctor Garcia 
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Amb la col·laboració de 

Jaume Brustenga, Marta Arce, Alba Gros, 
Charli Descombes, Eulàlia Martí, Mireia 
Sisquella, i Marta Jané 

 

Revisió dels esborranys  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Elena Sitxo 

Disseny del logo de BD 
Germen 

  

Magaly Catañeda 

Dibuixos descriptors 

 

Dúnia Domingo  

Introducció de dades 

 

 

Amb la col·laboració de:     
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