Llavors d’espècies silvestres comestibles,
ornamentals i varietats agrícoles tradicionals.
Paquets amb informació extensa sobre cada espècie:
sembra i cultiu, recol·lecció, consum, etc

MOLT MÉS QUE LLAVORS!
Unes llavors amb les quals contribuir a
la transformació del model agroalimentari!

El Col·lectiu Eixarcolant
L’objectiu general del col·lectiu és la recuperació del coneixement i ús entorn les espècies silvestres comestibles i entorn les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals, per tal que siguin una eina per transformar el
model agroalimentari vers un sistema més sostenible i just. És en aquest context que té lloc la conservació,
multiplicació i comercialització de les llavors d’aquestes espècies i varietats, sota el nom d’Eixarcolant llavors.
Amb aquest nou projecte pretenem fer arribar les plantes silvestres i varietats hortícoles o ornamentals tradicionals als circuits productius i alimentaris. O dit d’una altra manera, volem que les plantes silvestres comestibles que tant freqüentment es troben en els marges dels camins o aquelles varietats d’horta que només es
troben als horts dels avis i àvies, arribin a les taules de totes les llars per avançar cap a una alimentació més
sostenible i saludable, de proximitat i temporada, i que provingui de productors locals que en definitiva són els
qui mantenen els paisatges i fan bategar el territori.

www.eixarcolant.cat

TRANSFORMANT
EL FUTUR!

Eixarcolant llavors
La nostra tasca comença en la prospecció etnobotànica, una branca de la recerca imprescindible per poder
documentar el patrimoni que representen aquestes espècies i varietats i els seus usos, i que any a any ha anat
donant forma al nostre banc de llavors. Però des del primer dia vam ser conscients que si volem que aquestes
espècies i varietats arribin a ser un aliment de consum habitual en la nostra societat, primer haurem d’aconseguir que els pagesos i pageses les produeixin i les distribueixin en botigues i supermercats, i que tothom qui
ho desitgi les pugui cultivar als seus horts d’autoconsum.

Molt més que un sobre de llavors
Essent conscients que moltes de les espècies i varietats que comercialitzem són desconegudes pel públic,
hem ideat un format de venda en el qual hi trobareu un desplegable amb tota la informació perquè el seu cultiu i consum esdevingui fàcil i gratificant.
Un paquet de llavors amb tota la informació necessària per al seu cultiu i el seu consum, explicada de forma clara, visual i amb tot el rigor.

Actualment disposem d’un banc de llavors amb unes 400 varietats cultivades, 100 de silvestres i 65 d’ornamentals. A finals de 2020 n’hem iniciat la comercialització i progressivament anirem posant les diferents espècies i varietats a la venda, que podreu trobar a la botiga online del Col·lectiu Eixarcolant (https://botiga.eixarcolant.cat/) i també a diferents punts de venda d’arreu del país. Tota l’activitat del Col·lectiu Eixarcolant es duu a
terme en base l’economia social i solidària i el no afany de lucre.
A continuació, el catàleg de les llavors comercialitzades aquest 2021:

Catàleg

Campanya de primavera 2021
Espècies silvestres comestibles (20)
Varietats agrícoles tradicionals (23)
Ornamentals (10)

10 - 30 ºC

Cº 10 ºC - 25 ºC

10 - 15 dies

%
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Cº de 5 a 30 ºC
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%
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Silybum marianum

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Blanes
0,9 mm x 0,5 mm. Té una forma similar a la
d’un gra d’ordi, però plana i amb un canal
longitudinal per una de les cares, i lògicament molt més petita.

CUSCULLERA

Pràcticament esfèrica amb un diàmetre de
1,7 - 2,3 mm.

CORN DE CÉR

Mida i forma de la llavor

Cº 15 ºC - 30 ºC

7 - 14 dies

%

85%

MALVA

Cº 15 ºC - 20 ºC

14 - 20 dies

%

HERBACOL
HERBACOL

MALVA

75%

Calèndula
Calendula officinalis

Card marià
Silybum marianum

85%

Mida i forma de la llavor
Cº 10 ºC - 20 ºC

15 - 30 dies

%

70%

CORN DE CÉR

MALVA

Jorba

CUSCULLERA

Mida i forma de la llavor
Cº 10 ºC - 25 ºC

10 - 15 dies

%

HERBACOL

Blet negre
Amaranthus retroflexus

Espècie silvestre comestible

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

MALVA

MALVA

Mida i forma de la llavor

CUSCULLERA

Cº 10 - 30 ºC

CORN DE CÉR

4 - 15 dies

85%

Blet blanc
Chenopodium album

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

MALVA

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Mida i forma de la llavor

CORN
DE CÉR
% 68%

Bleda silvestre
Beta vulgaris

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

Mida i forma de la llavor

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

%

HERBACOL
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i ornamental

7 - 14 dies

MALVA

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Scolymus hispanicus

Alberto Garcia

Cº 15 ºC - 30 ºC

Jorba
La llavor és un aqueni de forma el·líptica,
d’uns 5 mm de llargada i 2 mm d’amplada,
de superfície llisa que presenta vàries tonalitats de colors entre el gris i el marró fosc.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

MALVA

Sisquet Sendiu

Jorba
1,7 mm x 1,8 mm x 0,2 mm. Si la posem plana
veurem que té forma quasi circular, però si la
posem dreta sobre el costat estret és com un
tall de formatge triangular, per això les
llavors de malva s’anomenen formatgets.

CUSCULLERA

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Calendula oﬃcinalis www.eixarcolant.cat 50 u.

100 u.

1,7 mm x 1,8 mm x 0,2 mm. Si la posem plana
veurem que té forma quasi circular, però si la
posem dreta sobre el costat estret és com un
tall de formatge triangular, per això les
llavors de malva s’anomenen formatgets.

Aquesta llavor ha estat recol·lectada
a Jorba (Catalunya).

Aquesta llavor ha estat recol·lectada
a Blanes (Catalunya).

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

www.eixarcolant.cat

Jorba
Les llavors tenen forma rectangular, molt
allargada (8 mm x 2 mm) i són totalment
planes, (gruix inferior a 0,2 mm) i molt lleugeres. De color palla, en un dels extrems
presenten alguns pèls molt ﬁns d’uns 4 mm
de longitud.
Aquesta llavor ha estat recol·lectada
a Jorba (Catalunya).

en un lloc
ió solar directa.

Amaranthus
retroﬂexus
Jordina Santa

MALVA

Sisquet Sendiu

Aquesta llavor ha estat recol·lectada
a Jorba (Catalunya).

Chenopodium album www.eixarcolant.cat 250 u.

Paquita Oliva

MALVA

Beta vulgaris www.eixarcolant.cat 300 u.

80 u.

“Les fulletes tendres les posem a les amanides, són boniques i el gust és suau i agradable.
A l’avi lide
sorprèn
perquè abans no en
Llavor
Cardmolt
marià
menjaven.”
Aquesta llavor ha estat recol·lectada
a Jorba (Catalunya).

www.eixarcolant.cat

Llavor de Blet negre

Cardellet
Scolymus hispanicus
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Eixarcolant
llavors
La malva
és una excel·lent
candidata per, com ja passa a diversos llocs
del món, esdevenir un ingredient
habitual de la nostra cuina. Les
fulles, ﬂors i fruits immadurs (també
anomenats panets) són comestibles, de gust molt agradable, i nutricionalment molt interessants. Es
tracta d’un cultiu perenne, que
rebrotarà any rere any, i del qual
podrem gaudir principalment al
llarg de la primavera i tardor.

Corn de cérvol

tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
agricultors i que permeti mantenir la
diversitat dels paisatges que ens envolten.

www.eixarcolant.cat

Malva sylvestris
Malva

Colitxos

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
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del món, esdevenir
un ingredient
El Col·lectiu
Eixarcolant treballa per la
recuperació
i divulgació
dels coneixehabitual de la nostra
cuina.
Les
i usos(també
de les espècies silvestres
fulles, ﬂors i fruits ments
immadurs
comestibles i les varietats agrícoles tradianomenats panets)
són
comesticionals, per tal que esdevinguin una eina
bles, de gust moltque
agradable,
i nutripermeti desenvolupar
un model de
cionalment molt producció,
interessants.
Es i consum d’alidistribució
ments
més sostenible
tracta d’un cultiu
perenne,
que i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualirebrotarà any rere any, i del qual
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
podrem gaudir agricultors
principalment
al
i que permeti mantenir la
llarg de la primavera
i tardor.
diversitat
dels paisatges que ens envolten.

llavors Col·lectiu
IdealEixarcolant
per ser incorporada
a les amaEixarcolant
nides i tot tipus de plats, tant crua
com cuita. Se’n El
consumeixen
les treballa per la
Col·lectiu Eixarcolant
recuperació
i divulgació
dels coneixefulles, d’aspecte molt
atractiu,
gust
ments i A
usos
de les
suau i textura cruixent.
més
de espècies silvestres
comestibles i les varietats agrícoles tradicomestible tambécionals,
té utilitat
com
a
per tal que esdevinguin una eina
ornamental, gràcies
a l’extensa
i
que permeti
desenvolupar
un model de
abundant ﬂoracióproducció,
groga. Creix
en i consum d’alidistribució
mentsésmés
sostenible
forma de roseta basal,
perenne
si i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualiels hiverns són suaus, i annual en
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
zones més fredes. agricultors i que permeti mantenir la

www.eixarcolant.cat

300 u.

Eixarcolant
llavorspràcticament
Un cop
plantada creix
Col·lectiu Eixarcolant
sense que hi fem res durant tota la
vida. L’aspecte general
és d’escarEl Col·lectiu
Eixarcolant treballa per la
i divulgació
dels coneixexofera, però amb recuperació
una “carxofa”
les
i usosacaben
de les espècies silvestres
fulletes de la qual ments
(bràctees)
comestibles i les varietats agrícoles tradien punxa. Les ﬂors
són
de
color
lila
cionals, per tal que esdevinguin una eina
intens i molt atractives,
i un
cop
que permeti
desenvolupar
un model de
seques són la part
utilitzada
per i consum d’aliproducció,
distribució
més mató
sostenible
quallar la llet i ments
elaborar
i i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualiformatge de gran qualitat.

Cuscullera

Herbacol

diversitat dels paisatges que ens envolten.

tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
agricultors i que permeti mantenir la
diversitat dels paisatges que ens envolten.

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca. Totes
les seves
actuacions es desen“A les amanides, durant
la tardor
i l’hivern,
volupen
el bo
marc
de l’economia
sempre n’hi posem, té
un gustenmolt
i
social
i solidària,
afany de lucre.
amb
l’enciam
i
l’escarola
hi queda
molti sense
bé.
Llavor de Corn de cérvol
Ens agrada la seva forma retallada.”

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁTotes
les seves
es desen“I tant, el mató sempreca.
l’he
fet amb
la ﬂor actuacions
de
volupen
en La
el cullo
marc de l’economia
l’herbacol, és com més
bo queda.
social
i solidària,
i sense afany de lucre.
quan
comença
a
estar
pansida
però no seca
Llavor de Cuscullera
del tot, la deixo assecar i la guardo en pots.”

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca. Totes
sevesi ara
actuacions es desen“De ﬂors i panets sempre
n’hemles
menjat,
volupen
en el
de l’economia
també les fulles, que són
delicioses.
Ensmarc
ho
socialberbers,
i solidària,
afany de lucre.
van ensenyar
uns
amics
allài sense
en
Llavor d’Herbacol
diuen bakkoula.”

Plantago coronopus
Paquita Pla.
subsp.
coronopus

www.eixarcolant.cat

200 u.

Hyoseris radiata www.eixarcolant.cat 50 u.

Cynara cardunculus

Jaume Gudayol

Àngela Giralt

www.eixarcolant.cat

100 u.

Malva

“De ﬂors i panets sempre n’hem menjat, i ara
també les fulles, que són delicioses. Ens ho
van ensenyar
Llavoruns
de amics
Malvaberbers, allà en
diuen bakkoula.”

Malva sylvestris

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

Sembrar preferentment
abans de: gen 2025

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Corn de cérvol
Plantago coronopus

Cuscullera
Hyoseris radiata

Herbacol
Cynara cardunculus

Eixarcolant

Malva
Malva sylvestris

llavors

Malva arbòria

Llavor de Malva arbòria

50 u.

Lavatera arborea

Àngela Giralt

TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
ANSFORMANT
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
i ornamental

Colitxos,
Silene vulgaris

Germinació

MoltEixarcolant
interessant llavors
pel Col·lectiu
gust suau
i
Eixarcolant
refrescant, i la textura carnosa i
cruixent de les seves
fulles,Eixarcolant
i una treballa per la
El Col·lectiu
recuperació
divulgació dels coneixeforma ben atractiva.
Creix eni roseta
ments
ded’un
les espècies silvestres
basal, a nivell del sòl,
i esi usos
tracta
comestibles i les varietats agrícoles tradicultiu perenne del
qual,
un
cop
cionals, per tal que esdevinguin una eina
instaurat podrem gaudir-ne
rere
que permetiany
desenvolupar
un model de
any. És molt fàcil producció,
de mantenir
si es i consum d’alidistribució
ments més isostenible
sega o trepitja periòdicament,
també i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualimolt fàcil d’incorporar a la dieta.

Malva

es
espècies
ol·lectiu
Eixarcolant
a cap hort,
ecte,
per les treballa per la
ctiu Eixarcolant
ació
divulgació dels coneixees, i i també
usos de les espècies silvestres
medicinals.
bles i les varietats agrícoles tradiperenne,
en
per tal que esdevinguin una eina
umeti
molt
fàcil,
desenvolupar
un model de
rs
les i consum d’aliió, com
distribució
mésentre
sostenible
oc
la i accessible a
basat
en
la
proximitat
i en la qualitre que les
digniﬁqui la feina d’agricultores i
es podrem
ors i que permeti mantenir la

Espècie silvestre comestible

Malva arbòria
Lavatera arborea

10 - 30 ºC

4 - 15 dies

68%

10 - 30 ºC

4 - 15 dies

68%

SÀLVIA

Cº 10 - 30 ºC

4 - 20 dies

%

87%

SÀLVIA

Cº 10 ºC - 25 ºC

10 - 15 dies

%

10 - 30 ºC

RÚCULA

4 - 15 dies

85%

CORN
DE CÉRVOL
68%

Cº 10 - 30 ºC

4 - 20 dies

%

87%

SÀLVI

Si les llavors es conserven correctament, el percentatge de germinació millorarà
ﬁns al quart
any, ja correctament, el percentatge de germinació millorarà ﬁns al quart any, ja
Si les llavors
es conserven
Si les llavors
esque
conserven
correctament, el percentatge de germinació millorarà ﬁns al quart any, ja
La germinació es produeix amb molta facilitat i en un ampli ventall de condicions,
sempre
hi
Germinació
Germinació
que algunes llavors presenten dormància. En condicions favorables, la germinació
serà ràpida
que algunes
llavorsi presenten dormància. En condicions favorables, la germinació serà ràpida i
que algunes llavors presenten dormància. En condicions favorables, la germinació serà ràpida i
hagi la humitat necessària i la temperatura no sigui inferior a 10 ºC.
agrupada en el temps.
agrupada en el temps.
agrupada en el temps.
La germinació és esglaonada. Entre la primera i la darrera llavor germinada poden passar diverses
La germinació és esglaonada. Entre la primera i la darrera llavor germ
setmanes. Com més alta sigui la temperatura, més homogènia serà la germinació. Els canvis diaris
setmanes. Com més alta sigui la temperatura, més homogènia serà l
en la intensitat de la llum milloren la germinabilitat respecte condicions de llum o foscor contínues.
en la intensitat de la llum milloren la germinabilitat respecte condicio

Germinació

Germinació

Sàlvia

Diplotaxisde
tenuifolia
Corn
cérvol

Salvia oﬃcinalis
Rúcula
de ﬂor groga

Plantago coronopus subsp. coronopus

Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanaci
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
.

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca.posem
Totes les
seves
actuacions es desen“Les fulletes tendres les
a les
amanien i agradael marc de l’economia
des, són boniques i el volupen
gust és suau
social
i solidària,
i sense
afany de lucre.
ble.Llavor
A l’avi lide
sorprèn
molt
perquè
abans no
en
Pimpinella
menjaven.”

Desplega la pàgina per veure tota la informació sobre l’espècie Desplega la pàgina per veure tota la informació

300 u.

Daucus carota

www.eixarcolant.cat

Aquesta llavor ha estat recol·lectada
a Jorba (Catalunya).

www.eixarcolant.cat

Sisquet Sendiu

50 u.

Aquesta llav
a Òdena (Cat

www.eixarcolant.cat

300 u.

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca.es
Totes
les seves actuacions
es desen“Un cop la tens plantada
va escampant,
ia
volupen
el més
marc de l’economia
més, rebrota any rere any.
El gusten
és bo,
social
i solidària,
sense afany de lucre.
intens
que
el
de
la
rúcula
cultivada.
Ideali per
Llavor de Plantatge
amanides i/o per posar sobre una pizza quan
300 u.
Plantago
lanceolata
ja la tenim cuita.
”
www.eixarcolant.cat

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
La sàlvia
és una d’aquelles
espècies
Eixarcolant
que no hauria de faltar a cap hort,
jardí o balcó, pel seu
per les treballa per la
El aspecte,
Col·lectiu Eixarcolant
recuperació i i també
divulgació dels coneixeseves propietats culinàries,
ments i medicinals.
usos de les espècies silvestres
per les seves propietats
comestibles i les varietats agrícoles tradiEs tracta d’una espècie
perenne,
en
cionals, per tal que esdevinguin una eina
forma de mata. De
cultiu
molt
fàcil,
que
permeti
desenvolupar
un model de
se n’utilitzen tant producció,
les ﬂors com
les i consum d’alidistribució
mésentre
sostenible
fulles. La ﬂoracióments
té lloc
la i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualiprimavera i l’estiu, mentre que les
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
fulles, de tacte vellutat,
les podrem
agricultors i que permeti mantenir la
aproﬁtar tot l’any. diversitat dels paisatges que ens envolten.

Rúcula
de ﬂor groga

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁTotes les
seves actuacions
es desen“En poso unes fulles a ca.
l’amanida;
m’agrada
el
volupen
en el
marc de l’economia
gust que hi donen. I, quan
està ﬂorida,
també
social
i solidària,
sense afany de lucre.
n’agafo
les
ﬂors,
que
són
maques
i tenenibon
Llavor de Rúcula de ﬂor groga
gust. També en fan en infusió, la gent.”

Diplotaxis tenuifolia
Sisquet Sendiu

www.eixarcolant.cat

100 u.

Eixarcolant
llavors
La sàlvia
és una d’aquelles
espècies
que no hauria de faltar a cap hort,
jardí o balcó, pel seu aspecte, per les
seves propietats culinàries, i també
per les seves propietats medicinals.
Es tracta d’una espècie perenne, en
forma de mata. De cultiu molt fàcil,
se n’utilitzen tant les ﬂors com les
fulles. La ﬂoració té lloc entre la
primavera i l’estiu, mentre que les
fulles, de tacte vellutat, les podrem
aproﬁtar tot l’any.

Sajolida

“En poso unes fulles a l’amanida; m’agrada el
gust que hi donen. I, quan està ﬂorida, també
n’agafo
les ﬂors,
són maques i tenen bon
Llavor
deque
Sajolida
gust. També en fan en infusió, la gent.”

Satureja montana

CORN DE CÉR
Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Jorba
Les llavors tenen una forma pràcticament
esfèrica amb uns 0,7 mm de diàmetre.

Mida i forma de la llavor

Mida i forma de la llavor

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

CORN DE CÉR

10 - 15 dies

%

CORN DE CÉR

4 - 20 dies

85%

CORN
% 87% DE CÉR

La germinació és esglaonada. Entre la primera i la darrera llavor germ
setmanes. Com més alta sigui la temperatura, més homogènia serà l
en la intensitat de la llum milloren la germinabilitat respecte condicio

CORN DE CÉR

La germinació es produeix amb molta facilitat i en un ampli ventall de condicions,
sempre que hi
Germinació
hagi la humitat necessària i la temperatura no sigui inferior a 10 ºC.

Germinació

Corn de cérvol

Rúcula de ﬂor groga

Plantago coronopus subsp. coronopus

sol·lectiu
una espèEixarcolant
cultivar i de
éctiuamb
les treballa per la
Eixarcolant
ació
i divulgació dels coneixe’un sistema
usos
de les espècies silvestres
les baixes
bles i les varietats agrícoles tradiexigent en
per tal que esdevinguin una eina
és mitjana,
meti
desenvolupar un model de
quedistribució
pràcti- i consum d’aliió,
sostenible
rmés
durant
tot i accessible a
basat
en la proximitat i en la qualimb personadigniﬁqui la feina d’agricultores i
a
tots
els
ors i que permeti mantenir la
que la que ens envolten.
tmés
dels paisatges

projectes de recerca, formació,
ió, dinamització territorial i
rament, sempre desenvolupats
màxim rigor i metodologia cientíﬁsescampant,
les seves actuacions
es desenia
el més
marc de l’economia
usten
és bo,
solidària,
sense afany de lucre.
vada.
Ideali per
na pizza quan

www.eixarcolant.cat

en un lloc
ió solar directa.

300 u.

MoltEixarcolant
interessant llavors
pel gust suau i
refrescant, i la textura carnosa i
cruixent de les seves fulles, i una
forma ben atractiva. Creix en roseta
basal, a nivell del sòl, i es tracta d’un
cultiu perenne del qual, un cop
instaurat podrem gaudir-ne any rere
any. És molt fàcil de mantenir si es
sega o trepitja periòdicament, i també
molt fàcil d’incorporar a la dieta.

Tarongina

“Les fulletes tendres les posem a les amanides, són boniques i el gust és suau i agradable. A l’avi
li sorprèn
molt perquè abans no en
Llavor
de Tarongina
menjaven.”

Melissa oﬃcinalis

Eixarcolant

llavors

Verdolaga

Llavor de Verdolaga

300 u.

Portulaca oleracea

Alberto Garcia

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

ANSFORMANT
Espècie silvestre comestible
EL FUTUR!

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

Tarongina
Melissa officinalis

Llavor de Sàlvia

100 u.

Salvia oﬃcinalis

Espècie silvestre comestible

Cº 10 ºC - 25 ºC

Cº 10 - 30 ºC

Pimpinella
Sanguisorba minor

Espècie silvestre comestible

Verdolaga
Portulaca oleracea

Plantatge
Plantago lanceolata

Rúcula de flor groga
Diplotaxis tenuifolia

Sajolida
Satureja montana

llavors

Sàlvia

Sisquet Sendiu

TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
ANSFORMANT
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
Espècie silvestre comestible
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!

Pastanaga silvestre
Daucus carota

Eixarcolant

Xavier Carles
0,9 mm x 0,5 mm. Té una forma similar a la
d’un gra d’ordi, però plana i amb un canal
longitudinal per una de les cares, i lògicament molt més petita.

en un lloc
ió solar directa.

Sanguisorba minor

Alberto Garcia

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
La rúcula
de ﬂor groga
és una espèEixarcolant
cie perenne molt fàcil de cultivar i de
mantenir. Competeix
bé amb
les treballa per la
El Col·lectiu
Eixarcolant
recuperació
i divulgació dels coneixemales herbes, disposa
d’un sistema
de les espècies silvestres
radicular potent, ments
tolerai usos
les baixes
comestibles i les varietats agrícoles traditemperatures i éscionals,
poc per
exigent
en
tal que esdevinguin una eina
nutrients. La productivitat
és mitjana,
que permeti
desenvolupar un model de
però presenta l’avantatge
quedistribució
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sostenible
cament en podrem
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durant
tot i accessible a
tothom,
basat
en la proximitat i en la qualil’any. Té un gust intens,
amb
personatat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
litat, i que entusiasmarà
a
tots
els
agricultors i que permeti mantenir la
amants de la rúcula,
molt més
que la que ens envolten.
diversitat
dels paisatges
rúcula comercial.

Plantatge

tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
agricultors i que permeti mantenir la
diversitat dels paisatges que ens envolten.
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divulgació, dinamització territorial i
ió, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
rament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁmàxim rigor i metodologia cientíﬁTotes les
seves actuacions
es desensescampant,
les seves actuacions
es desenia
“En poso unes fulles a ca.
l’amanida;
m’agrada
el
volupen
en el
marc de l’economia
el més
marc de l’economia
usten
és bo,
gust que hi donen. I, quan
està ﬂorida,
també
social
i solidària,
sense afany de lucre.
solidària,
sense afany de lucre.
vada.
Ideali per
n’agafo
les
ﬂors,
que
són
maques
i tenenibon
Llavor de Rúcula de Pastanaga silvestre
na pizza quan
gust. També en fan en infusió, la gent.”

Salvia oﬃcinalis
Rúcula
de ﬂor groga

Pimpinella

Pastanaga silvestre

Germinació

MoltEixarcolant
interessant llavors
pel Col·lectiu
gust suau
i
Eixarcolant
refrescant, i la textura carnosa i
cruixent de les seves
fulles,Eixarcolant
i una treballa per la
El Col·lectiu
recuperació
divulgació dels coneixeforma ben atractiva.
Creix eni roseta
ments
ded’un
les espècies silvestres
basal, a nivell del sòl,
i esi usos
tracta
comestibles i les varietats agrícoles tradicultiu perenne del
qual,
un
cop
cionals, per tal que esdevinguin una eina
instaurat podrem gaudir-ne
any
rere
que permeti desenvolupar un model de
any. És molt fàcil producció,
de mantenir
si es i consum d’alidistribució
ments més isostenible
sega o trepitja periòdicament,
també i accessible a
tothom,
molt fàcil d’incorporar
a labasat
dieta.en la proximitat i en la quali-

Salvia oﬃcinalis
Sàlvia

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
La sàlvia
és una d’aquelles
espècies
Eixarcolant
que no hauria de faltar a cap hort,
jardí o balcó, pel seu
per les treballa per la
El aspecte,
Col·lectiu Eixarcolant
recuperació i i també
divulgació dels coneixeseves propietats culinàries,
ments i medicinals.
usos de les espècies silvestres
per les seves propietats
comestibles i les varietats agrícoles tradiEs tracta d’una espècie
perenne,
en
cionals, per tal que esdevinguin una eina
forma de mata. De
cultiu
molt
fàcil,
que
permeti
desenvolupar
un model de
se n’utilitzen tant producció,
les ﬂors com
les i consum d’alidistribució
mésentre
sostenible
fulles. La ﬂoracióments
té lloc
la i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualiprimavera i l’estiu, mentre que les
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
fulles, de tacte vellutat,
les podrem
agricultors i que permeti mantenir la
aproﬁtar tot l’any. diversitat dels paisatges que ens envolten.

Germinació

sol·lectiu
una espèEixarcolant
cultivar i de
éctiuamb
les treballa per la
Eixarcolant
ació
i divulgació dels coneixe’un sistema
usos
de les espècies silvestres
les baixes
bles i les varietats agrícoles tradiexigent en
per tal que esdevinguin una eina
és mitjana,
meti
desenvolupar un model de
quedistribució
pràcti- i consum d’aliió,
sostenible
rmés
durant
tot i accessible a
basat
en la proximitat i en la qualimb personadigniﬁqui la feina d’agricultores i
a
tots
els
ors i que permeti mantenir la
que la que ens envolten.
tmés
dels paisatges

Sàlvia

CORN DE CÉRVOL

Espècies silvestres comestibles

Salvia
Salvia officinalis

Cº 12 - 25 ºC

4 - 7 dies

%

Cº 12 - 25 ºC

95%

4 - 7 dies

95%
% BLAT
DE MORO VETAT

Cº 15 - 30 ºC

6 - 24 dies

%

Cº 15 - 30 ºC

90%

La germinació és fàcil i ràpida, i es pot produir en un ampli ventall de temperatures. Si feu l’experiGerminació
Germinació
Germinació
ment de germinar-la sobre cotó ﬂuix veureu com la radícula (la primera rel que surt) ja té matisos
rosats - violetes característic de la varietat.
Lasobre
germinació
als 12 ºC. és fàcil, i en general té lloc durant els primers 10 dies,
La germinació és fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
dels 12és
ºC.fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl sigui superior
La germinació
però en alguns casos pot trigar ﬁns a tres setmanes.

de St. Llorenç de Morunys

de 12 a 35 ºC

4 - 12 dies

BITXO
BOL
80%

La germinació és fàcil, i en general té lloc durant els primers 10 dies,
però en alguns casos pot trigar ﬁns a tres setmanes.

La germinació és fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl sig
temperatures inferiors faran que no germini.

Germinació

Germinació

Mays
Blat deZeamoro
per fer crispetes

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
Es tracta
d’una varietat
amb un gran
Eixarcolant
atractiu visual, gràcies a la presència
de vetes de color granatós,
marronós
El Col·lectiu
Eixarcolant treballa per la
recuperació
i divulgació
dels coneixei violaci, combinades
sobre
una
ments i usos de les espècies silvestres
matriu blanca.

comestibles i les varietats agrícoles tradicionals, per tal que esdevinguin una eina

Tradicionalment s’ha
utilitzat
per
que permeti
desenvolupar
un model de
alimentar el bestiarproducció,
(gallines idistribució
pollas- i consum d’aliments
tres majoritàriament),
tot imés
que sostenible
també i accessible a
St.
tothom,
basat
en
la
proximitat
i ende
la qualise’n pot fer farina per al consum
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
humà, més gustosa
que la de les
agricultors i que permeti mantenir la
varietats comercials
de
blat
de
moro.
diversitat dels paisatges que ens envolten.

Capsicum frutescens
Alﬁcòs

Capsicumbola
frutescens
Bitxo

Zea la
Mays
Bitxo de
república

Bitxo de la república

agricultors i que permeti mantenir la

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca.sempre
Totes les
es desen“Al pollastre a la cassola
n’hiseves
poso actuacions
un
en el marc
de l’economia
parell, donen un gustvolupen
picant boníssim,
i a
social
afany de lucre.
més no rebenten.
Sempre
eni solidària,
tinc un poti sense
de
Llavor d’Alﬁcòs
secs a la cuina. Això sí, si els toques massa al
40 u.
Cucumis
tanto
després aﬂexuosus
posar-te els ditswww.eixarcolant.cat
als ulls.”

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁseves
actuacions es desen“Als caragols sempreca.
hi Totes
posoles
dos
bitxets
volupen
el com
marc de l’economia
d’aquests petits, allargadets,
que en
piquen
social
i solidària,
afany de lucre.
un dimoni!
Però
donen
gustet
molt bo,i sense
els
Llavor de Bitxo un
bola
caragols si no són piquents no valen res!”

llavors

Bleda vermella
de l’Alta Segarra

BLEDA DE

Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanaci
Perﬁl sensorial, o Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
.
.
.
.
.

projectes de recerca, formació,
ió, dinamització territorial i
rament, sempre desenvolupats
màxim rigor i metodologia cientíﬁsgada
les seves
actuacions es deseni corbaen sobretot
el marc de l’economia
però
solidària,
i sense afany de lucre.
om el cogomés molt ﬁ i bo, i

Eixarcolant

Blat de moro vetat

Blat de moro
per fer crispetes
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i

dels paisatges que ens envolten.
BLAT DEdiversitat
MORO

Eixarcolant
llavors i productiva,
Varietat
molt gustosa
característica per les seves fulles de
color verd groguenc amb nervis de
color rosat - violeta, que poden arribar als 60 cm, mantenint-se sempre
tendres. És molt resistent a l’espigat
i també al fred, i els requeriments de
cultiu són mínims. Fins i tot es
resembra amb facilitat i pot esdeveLlorenç
de Morunys
nir subespontània.

BLAT DE MORO
VETAT
Realitza projectes de recerca, formació,
Realitza
projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁamb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca. el
Totes
les M’agrada
seves actuacions es desenca. Totes
sevesfan
actuacions es desen“Ui que els agrada picotejar
a lesles
gallines,
“Ui, que en fa d’anys que
planto!
volupen
enles
eltrobo
marc de l’economia
volupen
eni tot
el diria.
marc de l’economia
uns rovells grocs grocs,
taronges
fer-me crispetes de tant
en tant,
social
imoment
solidària,estan
i sense afany de lucre.
social
solidària,
i sense afany de lucre.
Algú
també
en
fa
farina,
però ijo
no l’he tastat
bones,
saladetes,
i
en
un
Llavor de Bitxo de la república
Llavor de Blat de moro per fer crispetes
pas. El que faig és penjar-ne unes quantes
fetes. I si el regues i la terra té prou fem, creix
50 u.
Zea
Mays
Capsicum
frutescens
panotxes per fer
bonic.
”
molt bé aquest
blat de moro.” www.eixarcolant.cat 50 u.
www.eixarcolant.cat

Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum,
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
.

90%

BITXO DE LA

Bitxo bola

Eixarcolant
És una
varietat dellavors
blatCol·lectiu
de moroEixarcolant
de
gra groc intens, petit, brillant, i força
arrodonit. És especial
per fer-ne
cris- treballa per la
El Col·lectiu
Eixarcolant
recuperació
divulgació
dels coneixepetes, un ràpid i fàcil
ganyipi que
a
ments
i usos
de les i espècies silvestres
vegades oblidem. El
cultiu
és senzill,
comestibles i les varietats agrícoles tradiamb una bona aportació
de
matèria
cionals, per tal que esdevinguin una eina
orgànica i força aigua
donaràdesenvolupar
lloc a
que permeti
un model de
una producció mésproducció,
que suﬁcient
per i consum d’alidistribució
més Un
sostenible
menjar crispetes ments
tot l’any.
raig i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualid’oli, i cap a la paella!

Blat Beta
devulgaris
moro vetat
Bleda vermella de l’Alta Segarra

%

Eixarcolant
És un
bitxo picantllavors
i allargat,
d’uns
3
Col·lectiu
Eixarcolant
cm de llargada. Visualment és molt
atractiu pel canviEldeCol·lectiu
color que
es treballa per la
Eixarcolant
i divulgació dels coneixeprodueix al llarg recuperació
de la maduració.
usos defosc,
les espècies silvestres
Inicialment és d’unments
colori morat
comestibles i les varietats agrícoles tradiquasi negre, mentre
que
progressicionals, per tal que esdevinguin una eina
vament es va tornant
de
color
verd
que permeti desenvolupar un model de
clar tirant a groguenc,
i ﬁnalment
producció,
distribució i consum d’aliments Fa
més
passa a vermell intens.
unasostenible
mata i accessible a
tothom, basat
la proximitat i en la qualide ﬁns a 80 cm d’alçada,
moltenramitat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
ﬁcada i productiva.agricultors
Es podeni consuque permeti mantenir la
mir frescos, però també
assecar-se,
diversitat dels paisatges que ens envolten.
ja que es guarden durant anys.

Germinació

6 - 24 dies

BLAT DE MORO

BLAT DE MORO VETAT

BLEDA DE

digniﬁqui la feina d’agricultores i
rs i que permeti mantenir la
t dels paisatges que ens envolten.

85%

Eixarcolant
És un
bitxo picant,llavors
de forma
esfèrica
Col·lectiu
Eixarcolant
(d’aquí el nom de “bitxo bola”), i de
color vermell intens
és madur.
El quan
Col·lectiu
Eixarcolant treballa per la
recuperació
i divulgació
dels coneixeEn general no mesura
més de
2 cm
ments
i usos
de diàmetre. Fa una
mata
de de
ﬁnslesa espècies silvestres
comestibles i les varietats agrícoles tradi80 cm d’alçada, cionals,
molt ramiﬁcada
i
per tal que esdevinguin una eina
extraordinàriamentqueproductiva.
És
permeti desenvolupar
un model de
un cultiu fàcil, només
cal estar
al cas i consum d’aliproducció,
distribució
mentsla més
sostenible
de desherbar quan
planta
és i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualipetita. Es poden consumir frescos,
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
però també assecar-se,
ja que es
agricultors i que permeti mantenir la
guarden durant anys.
diversitat dels paisatges que ens envolten.

Alﬁcòs

5 - 9 dies

com Eixarcolant
un
ol·lectiu
suau, que
que
no cal treballa per la
ctiu Eixarcolant
ació
i divulgació
dels coneixeat, com
en
usos
de les
la pell
és espècies silvestres
bles i les varietats agrícoles tradimolt
clar.
Es
per tal que esdevinguin una eina
idesdesenvolupar
de tot
meti
un model de
tió, del
País i consum d’alidistribució
més
sostenible
s molt
inte- i accessible a
basat
en
la
proximitat
i en la qualimolt bé les

8 ºC - 25 ºC

Varietats agrícoles tradicionals

Desplega la pàgina per veure tota la informació sobre l’espècie Desplega la pàgina per veure tota la informació sobre l’espècie Desplega la pàgina per veure tota la informació sobre l’espècie Desplega la pàgina per veure tota la informació sobre l’espècie Desplega la pàgina per veure tota la informació sobre l’espècie Desplega la pàgina per veure tota la informació
Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

CARBASSA DEL VIOLÍ
CARBASSA DEL VIOLÍ

Mida i forma de la llavor

CARBASSA RABEQUET

1,5 x 0,9 cm, de forma ovalada i aplanada,
amb un gruix de 0,2 cm.

CARBASSA PATISSON

CARBASSA RABEQUET

Mida i forma
de la llavor
Santpedor

Sta. Margarida de Montbui
1,4 x 0,9 cm, forma ovalada i aplanada amb
un gruix de 2 mm.

CARBASSA PATISSON

CARBASSA RABEQUE
0,5 - 0,8 cm. En conjunt la forma és esfèrica, CARBASSA RABEQUE
globosa, però totalment reticulada, com una
teranyina plegada sobre si mateixa.

90%
de 15 a 30 ºC

4 - 7 dies

CARBASSA
95%

Blat de moro vetat

%

CARBASSA DEL VIOLÍ

Cº 15 - 30 ºC

4 - 7 dies

%

85%

CARBASSA DEL VIOLÍ

Blat de moro
per fer crispetes
Zea mays

CARBASSA

Mida i forma de la llavor

CARBASSA PATISSON

Mida i forma
de la llavor
Santpedor

CARBASSA RABEQUE

CARBASSA PATISSON

Cº 15 - 30 ºC

4 - 8 dies

90%
% CARBASSA
RABEQUET

CARBASSA RABEQUET

Bitxo de la república
Capsicum frutescens

Varietat agrícola tradicional

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

St. Julià de Ramis

CARBASSA DEL VIOLÍ

Cº 15 - 30 ºC

4 - 7 dies

CARBASSA RABEQUE

PATISSON
85%
% CARBASSA
CARBASSA PATISSON

Bitxo bola
Capsicum frutescens

CARBASSA

8 ºC - 25 ºC

5 - 9 dies

CARBASSA
RABEQUE
70%

Alficòs
Cucumis flexuosus

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

Mida i forma de la llavor

Sembrar preferentment
abans de: nov 2023

Mida i forma de la llavor

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

4 - 8 dies

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

TRANSFORMANT
ANSFORMANT
TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
Varietat agrícola tradicional
Varietat agrícola tradicional
Varietat agrícola tradicional
Varietat agrícola tradicional
Varietat agrícola tradicional
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

Beta vulgaris

Cº 15 - 30 ºC

CARBASSA RABEQUET

CARBASSA DEL VIOLÍ
Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

1,4 x 0,9 cm, forma ovalada i aplanada amb
un gruix de 2 mm.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

100 u.

Joan Marimon

CARBASSA

Aquesta vari
d’avui gràcie
Santa Marga

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Joan Pons

Teresa de Cal Foganyer

Llavor de Bleda vermella de l’Alta Segarra

Igualada
2 cm x 1,1 cm, forma ovalada i aplanada amb
un gruix de 1,5 mm - 2 mm

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies a la Francisca Serra, de Santpedor.
Cecília Roma

en un lloc
ió solar directa.

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies a la Francisca Serra, de Santpedor.

Matilde Marquilles

2 x 1,3 cm, de forma ovalada i aplanada,
amb un gruix de 0,4 cm.

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies a l’Adrià Solé, a Santa Margarida
de Montbui.

Capsicum frutescens www.eixarcolant.cat 40 u.

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a
dia d’avui gràcies al Cesc de St. Julià de Ramis.

25 u.

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies al Joan Bernaldino, a Igualada.

www.eixarcolant.cat

“Són les bledes que sempre havíem tingut
als horts, amb aquests nervis rosats característics,
aramoro
ja pràcticament
no se’n
Llavor
de però
Blat de
vetat
veuen, només en alguns marges. I mira que
Zea Mays
en són de bones!”

Bleda vermella
de l’Alta Segarra
Beta vulgaris

La germinació és fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
sobre dels 15 ºC,
La germinació és fàcil i ràpida, i es pot produir en un ampli ventall de
Germinació
Germinació
Germinació
Germinació
ja que en aproximadament una setmana ja veurem com emergeixen les primeres fulles.
La germinació és fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl sigui superior
als 15 ºC, ja
La germinació
ésque
fàcilen
i ràpida, sempre que la temperatura del sòl sigui superior als 15 ºC, ja que en
La germinació
ésque
fàcilen
i ràpida, sempre que la temperatura del sòl sigui superior
als 15 ºC, ja
La germinació és fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl sigui superior als 15 ºC, ja que en
aproximadament una setmana veurem com n’emergeixen els cotiledons (primeres
fulles). una setmana veurem com emergeixen les primeres fulles.aproximadament una setmana veurem com n’emergeixen els cotiledons (primeres fulles).
aproximadament
aproximadament una setmana veurem com emergeixen les primeres fulles.

Cucurbita moschata
Carbassa
patisson

Cucurbita pepo
Carbassa
rabequet

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca. Totes
lesoriginal
seves els
actuacions es desen“Quan vull sorprendre d’una
forma
volupen
el marc
de l’economia
meus convidats sempre
farceixo en
la patisson
i
social i solidària, i sense afany de lucre.
es
queden
ben
meravellats
Llavor de Carbassa del violíde veure la forma,
com de ﬂor, d’aquesta carabassa. A la planxa i
25 u.
Cucurbita
moschata
al forn amb romaní també és excel·lent.
”
www.eixarcolant.cat

Cucurbita moschata
Carbassa
rabequet

en un lloc
ió solar directa.

100 u.

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca. Totes
actuacions es desen“Són les carabasses que
hemles
fetseves
sempre,
volupen
el marc
de l’economia
posades a la crema de
verduraendonen
un
social
i solidària,
sense afany de lucre.
gust
molt
bo,
i
ara
veig
aquest
jovent ique
Bleda verda de Cal Foganyer
també se la menja a planxa. Es guarden, com
20 u.
Beta
vulgaris
aquell qui diu, tot l’any.”
www.eixarcolant.cat

Carbassa patisson

Cucurbita maxima
Carbassa
del Violí de St. Julià de Ramis

www.eixarcolant.cat

Carbassa del violí

Eixarcolant
llavors
Varietat
de superfície
llisa
i coloració
Col·lectiu
Eixarcolant
entre vetada i reticulada, que combina zones de color taronja
pàl·lid,
amb treballa per la
El Col·lectiu
Eixarcolant
recuperació
i divulgació
dels coneixed’altres de tons més
intensos. És
molt
i usos
de les espècies silvestres
allargada, de ﬁns aments
60 cm,
i totalment
comestibles i les varietats agrícoles tradiplena. Pràcticament
no
presenta
cionals, per tal que esdevinguin una eina
engruiximent a la que
partpermeti
inferior,
amb
desenvolupar
un model de
un diàmetre que es
manté constant,
producció,
distribució i consum d’alisostenible
al voltant dels 10ments
cm. més
El pes
pot i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualiarribar als 3 - 4 kg, i és excel·lent per
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
fer cremes i per consumir
a la planxa.
agricultors i que permeti mantenir la
Els fruits immadurs,
consumits
com a que ens envolten.
diversitat
dels paisatges
carbassons, també són molt bons.

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
Varietat
de superfície
força llisa
i
Eixarcolant
coloració uniforme i pàl·lida. La
forma és simètrica,
amb un
lleu
El Col·lectiu
Eixarcolant
treballa per la
recuperació
i divulgació dels coneixeengruiximent de la
meitat inferior,
ments iÉs
usos
les espècies silvestres
on es situen les llavors.
unadecarcomestibles i les varietats agrícoles tradibassa plena, amb cionals,
poc espai
per les
per tal que esdevinguin una eina
llavors, d’uns 35 cm
llargada
i 15
quede
permeti
desenvolupar
un model de
cm d’amplada màxima,
i un pes
que i consum d’aliproducció,
distribució
ments
més sostenible
i accessible a
ronda els 3 - 4 kg.
De gust
suau i
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualitextura poc consistent, és molt inditat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
cada per consumir
com a crema o
agricultors i que permeti mantenir la
verdura.
diversitat dels paisatges que ens envolten.

Carbassa rabequet
de Santpedor

Eixarcolant
llavors
Varietat
que destaca
sobretot per la
textura de la seva carn, que recorda
clarament a la de la patata. El gust
és dolç i agradable. Molt indicada
per fer estofats, sopes, coques i
cocs. La carbassa és arrodonida i
lleugerament aplanada, amb la pell
acostellada i irregular, de coloració
entre blau i gris, que pren una tonalitat una mica més ataronjada un cop
és madura. És una varietat tardana i
mitjanament productiva, amb carbasses que fan entre 3 i 5 kg.

Carbassa del Violí
de St. Julià de Ramis
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CARBASSARealitza
DEL VIOLÍ
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sempre,
“Abans quan eren tendres
menjàvem
com
volupen
el marc de l’economia
volupen
el marc
posades a la crema de
verduraendonen
un de l’economia
a carbassons, i quan eren
maduresen
les colliem
social i solidària, i sense afany de lucre.
social
i solidària,
ique
sense afany de lucre.
gust
molt
bo,
i
ara
veig
aquest
jovent
i
guardàvem
per
tot
l’hivern,
Llavor de Carbassa patisson
Llavor de Carbassa rabequet de Santpedorfetes amb sopa o
també se la menja a planxa. Es guarden, com
crema eren molt bones. També hi havia qui en
20 u.
20 u.
pepo
Cucurbita
moschata
aquell Cucurbita
qui diu, tot l’any.
”
feia instruments,
una mena de guitarres.
”
www.eixarcolant.cat
www.eixarcolant.cat

patata amb un toc dolç, però menys que un

Cucurbita
moschata
moniato. M’encanta.
”

Francisca Serra

Francisca Serra

Joan Bernaldino

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.
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EL FUTUR!
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Carbassa patisson
Cucurbita pepo

Carbassa rabaquet
de Santpedor
Cucurbita moschata

llavors

Carbassa valenciana

“Si la fas simplement bullida o estofada, i la
proves amb els ulls tancats, mai diries que és

Astrid van Ginkel

Carbassa del violí
Cucurbita moschata

Eixarcolant

sinódel
que
juraries que és una
Llavoruna
decarbassa,
Carbassa
Violí

Francisca Serra

Bleda verda
de Cal Foganyer
Beta vulgaris

Carbassa valenciana

Germinació
Cucurbita moschata
Bleda
verda de Cal Foganyer
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màxim rigor i metodologia cientíﬁsé,les
seves les
actuacions es desennomés
en el
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bledes
permarc
tot
solidària,
i sense afany de lucre.
les fulles més
Llavor de
i bones, bulli-

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
Es tracta
d’una carbassa
petita, xata,
Eixarcolant
en forma de ﬂor, i de pell i carn blanquinoses. La planta
és reptant,
és treballa per la
El no
Col·lectiu
Eixarcolant
recuperació i divulgació
dels coneixesemblant a una carbassonera,
i és
ments
i usos
de les espècies silvestres
molt productiva. Els
fruits
es cullen
comestibles i les varietats agrícoles tradiimmadurs, quan fan
entre
10
15
cm
cionals, per tal que esdevinguin una eina
de diàmetre. La seva
forma desenvolupar
fa que
que permeti
un model de
sigui una varietat idònia
per fer
farci- i consum d’aliproducció,
distribució
ments més per
sostenible
da. També és excel·lent
fer i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualicremes, sopes fredes, i especialtat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
ment a la planxa.agricultors
El gust és
suau,
i que permeti mantenir la
amb un cert record
a la carxofa,
i la que ens envolten.
diversitat
dels paisatges
textura és ferma.

Zea mays

Germinació

Eixarcolant
llavors
Varietat
de superfície
llisa
i coloració
Col·lectiu
Eixarcolant
entre vetada i reticulada, que combina zones de color taronja
pàl·lid,
amb treballa per la
El Col·lectiu
Eixarcolant
recuperació
i divulgació
dels coneixed’altres de tons més
intensos. És
molt
i usos
de les espècies silvestres
allargada, de ﬁns aments
60 cm,
i totalment
comestibles i les varietats agrícoles tradiplena. Pràcticament
no
presenta
cionals, per tal que esdevinguin una eina
engruiximent
partpermeti
inferior,
amb
Bleda
verda a la que
desenvolupar
un model de
un diàmetre que es
manté constant,
producció,
distribució i consum d’alide CalalFoganyer
sostenible
voltant dels 10ments
cm. més
El pes
pot i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualiarribar als 3 - 4 kg, i és excel·lent per
tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
digniﬁqui la feina d’agricultores i
fer cremes i per consumir
a la planxa.
agricultors i que permeti mantenir la
rs i que permeti mantenir la
Els fruits immadurs,diversitat
consumits
com a que ens envolten.
dels paisatges
t dels paisatges que ens envolten.
carbassons, també són molt bons.
DA

olt gustosa
ol·lectiu
Eixarcolant
ca per les
verdEixarcolant
amb treballa per la
ctiu
ació
divulgació dels coneixeque i poden
usos de les espècies silvestres
antenint-se
bles i les varietats agrícoles tradiqueriments
per tal que esdevinguin una eina
essent
un
meti
desenvolupar
un model de
àcticament
ió, distribució i consum d’alimési sostenible
ns
tot es i accessible a
basat
en
la
proximitat
i en la qualii pot esde-

de St. Llorenç de Morunys

Carbassa del Violí
de St. Julià de Ramis
Cucurbita moschata

Llavor de Carbassa valenciana

15 u.

Cucurbita maxima

Varietat agrícola tradicional

Carbassa valenciana
Cucurbita maxima

SÍNDRIA DE SECÀ
de 15 a 30 ºC

4 - 14 dies

90%

de 15 a 30 ºC

4 - 7 dies

95%

SÍNDRIA DE SECÀ

CARBASSA DEL VIOLÍ
de 15 a 30 ºC

4 - 7 dies

95%

CARBASSA DEL VIOLÍ

CARBASSA DEL VIOLÍ
15 ºC - 25 ºC

6 - 12 dies

90%

8 ºC - 25 ºC

CARBASSA DEL VIOLÍ

ESCAROLA
85%

5 - 9 dies

8 ºC - 25 ºC

85%
BLEDA
D

5 - 9 dies

La germinació és fàcil i ràpida, i es pot produir en un ampli ventall de temperatures.
Si feu l’experiLa germinació
és fàcil i ràpida, i es pot produir en un ampli ventall de
ment de germinar-la sobre cotó ﬂuix veureu com la radícula (la primera rel que
ja té matisossobre cotó ﬂuix veureu com la radícula (la prime
mentsurt)
de germinar-la
rosats - violetes característic de la varietat.
rosats - violetes característic de la varietat.

Lasobre
germinació
dels 15és
ºC,fàcil i ràpida.
La germinació
és fàcil
i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
dels 15és
ºC,fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
La germinació és fàcil i força ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui
per sobre dels
13 ºC,
Lasobre
germinació
ja que en
aproximadament una setmana ja veurem com emergeixen les primeres fulles.
ja quesón
en aproximadament
fulles.
ja que temperatures inferiors faran que no germini. Els primers dies les plàntules
força delicades. una setmana ja veurem com emergeixen les primeres

Varietats agrícoles tradicionals

Germinació

Germinació

Germinació

Germinació

Germinació

Beta vermella
vulgaris
Cichoriumvermella
endivia
Bleda
de l’Alta Segarra
Bleda
de l’Alta Seg

Cucurbita moschata
Escarola
de cabell d’àngel

Cucurbita moschata
Carbassa
del Violí de St. Julià de Ramis

Citrullus del
lanatus
Carbassa
Violí de St. Julià de Ramis

Síndria de secà

Germinació

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
Es tracta
d’una varietat
típicament
Eixarcolant
d’hivern però que cal sembrar entre
agost i setembre, oElﬁns
i tot abans
al treballa per la
Col·lectiu
Eixarcolant
dels coneixePirineu. De midarecuperació
mitjana ii divulgació
molt
ments es
i usos
de les espècies silvestres
tupida pràcticament
cabdella
comestibles i les varietats agrícoles tradisola. Té les fulles cionals,
primesper
i extrematal que esdevinguin una eina
dament retallades,que
caràcters
fan
permeti que
desenvolupar
un model de
que tingui una textura
molt distribució
agrada- i consum d’aliproducció,
sostenible
ble (no és gens ments
dura). més
El gust
és i accessible ade
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualisuau, molt poc amargant, especialtat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
ment si la consumim
quan és blanca.
agricultors i que permeti mantenir la

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
Varietat
molt gustosa
i productiva,
Eixarcolant
característica per les seves fulles de
color verd groguenc
amb nervis
de treballa per la
El Col·lectiu
Eixarcolant
recuperació
i divulgació
dels coneixecolor rosat - violeta,
que poden
arriments i usossempre
de les espècies silvestres
bar als 60 cm, mantenint-se
comestibles i les varietats agrícoles traditendres. És molt resistent
a
l’espigat
cionals, per tal que esdevinguin una eina
i també al fred, i elsque
requeriments
de
permeti desenvolupar
un model de
cultiu són mínims.
Fins i distribució
tot es i consum d’aliproducció,
mentsi pot
mésesdevesostenible i accessible a
resembra amb facilitat
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualinir subespontània.

productiva,
ol·lectiu
Eixarcolant
es fulles de
bctiu
nervis
de treballa per la
Eixarcolant
ació
i divulgació
dels coneixepoden
arriusossempre
de les espècies silvestres
-se
bles i les varietats agrícoles traditper
a l’espigat
tal que esdevinguin una eina
eriments
de
meti desenvolupar
un model de
sió, i distribució
tot es i consum d’alimésesdevesostenible i accessible a
pot

Enciam negre
de la Maria Oliva

Enciam del sucre

basat en la proximitat i en la qualidigniﬁqui la feina d’agricultores i
rs i que permeti mantenir la
t dels paisatges que ens envolten.

tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
agricultors i que permeti mantenir la
diversitat dels paisatges que ens envolten.

BLEDA DE

DE

diversitat dels paisatges que ens envolten.

ESCAROLA

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
Varietat
de superfície
força llisa
i
Eixarcolant
coloració uniforme i pàl·lida. La
forma és simètrica,
amb un
lleu treballa per la
El Col·lectiu
Eixarcolant
i divulgació dels coneixeengruiximent de recuperació
la meitat inferior,
ments i És
usos
decarles espècies silvestres
on es situen les llavors.
una
comestibles i les varietats agrícoles tradibassa plena, amb cionals,
poc espai
per les
per tal que esdevinguin una eina
Escarola
llavors, d’uns 35 cm
de
llargada
i
15
que permeti desenvolupar
un model de
cm d’amplada màxima,
i un pes
que i consum d’aliproducció,
distribució
cabell
d’àngel
ments
més sostenible
ronda
els 3 - 4 kg.
De gust
suau i i accessible a
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualitextura poc consistent, és molt inditat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
cada per consumir
com a crema o
agricultors i que permeti mantenir la
verdura.
diversitat dels paisatges que ens envolten.

Es Eixarcolant
tracta d’una llavors
síndria molt ben
adaptada al clima mediterrani, resistent a la sequera i que es conserva
molt bé després de la collita (més
de dos mesos). El color blanquinós
de la pell, que és llisa i força prima,
és molt característic, i també les
seves llavors, grans i xispejades de
marró. La carn és de color vermell,
una mica cruixent, molt sucosa i
bastant dolça. Fa unes síndries petites, d’entre 2 kg i 4 kg.

Eixarcolant
llavors Col·lectiu
Varietat
de superfície
força llisa
i
Eixarcolant
coloració uniforme i pàl·lida. La
forma és simètrica,
amb un
lleu
El Col·lectiu
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treballa per la
i divulgació dels coneixeengruiximent de recuperació
la meitat inferior,
ments iÉs
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decarles espècies silvestres
on es situen les llavors.
una
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per les
per tal que esdevinguin una eina
llavors, d’uns 35 cm
llargada
i 15
quede
permeti
desenvolupar
un model de
cm d’amplada màxima,
i un pes
que i consum d’aliproducció,
distribució
ments
més sostenible
i accessible a
ronda els 3 - 4 kg.
De gust
suau i
tothom,
basat
en
la
proximitat
i en la qualitextura poc consistent, és molt inditat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
cada per consumir
com a crema o
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verdura.
diversitat dels paisatges que ens envolten.

Meló de la mel

Meló del Marroc

Eixarcolant

llavors

Síndria de secà

Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanacions de consum, Sembra, Cultiu, Recol·lecció, Cronograma, Recomanaci
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
Perﬁl sensorial, i Composició nutricional entre d’altres.
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Es fa
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“Abans quan eren tendres
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com
volupen
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el molt
marc de l’economia
volupen
marc de l’economia
d'hivern i es cordilla sola.
Fa una
a carbassons, i quan eren
maduresen
les el
colliem
socialn'hi
i solidària,
i sense afany de lucre.
socialfetes
i solidària,
i sense
afany de lucre.
prima
i
al
desplegar-se
ha
moltes.
i
guardàvem
per
tot
l’hivern,
amb sopa
o
negre de la Maria Oliva
Llavor d’Escarola de cabell d’àngel
D’aquesta varietat ja no en trobes ara!”
crema eren molt bones. També hi havia qui en
20 u.
Lactuca sativa www.eixarcolant.cat 200 u.
endivia
feiaCichorium
instruments, una
mena de guitarres.
”
www.eixarcolant.cat
Josep Jorba Marmí “Nocs”
Francisca Serra
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menjàvem
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o
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Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies al Josep Bernaldino de Cal Puget

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

Aquesta vari
d’avui gràcie

en un lloc
ió solar directa.

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies al Josep Bernaldino de Cal Puget

Joan Marimon

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies al Josep Bernaldino de Cal Puget

200 u.

“Només en sabem que algú l’havia cultivat
tradicionalment a la Catalunya Central i que
va estar
a puntdel
de Marroc
desaparèixer. I mira que
Llavor
de Meló

hauria estat una llàstima per lo bé que creix i
melo
lo bona Cucumis
que és.”

Aquesta varietat ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies al Josep Bernaldino de Cal Puget

www.eixarcolant.cat

Enciam

Francisca Serra

Adrià Solé

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

TOMÀQUET DE VALÈNC
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Varietat agrícola tradicional
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EL FUTUR!
EL FUTUR!
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EL FUTUR!
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Mida i forma de la llavor

Mida i forma de la llavor

Igualada
2 mm x 2 mm, molt plana.

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

Mida i forma de la llavor

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

%

90%

Cº 12 - 25 ºC

5 - 12 dies

%

TOMÀQUET DE VALÈNCIA
90%

Meló de la mel
Cucumis melo

Meló del Marroc
Cucumis melo

Solanum
lycopersicum
Tomàquet
de València
de Cal Puget

Tomàquet de València
de Cal Puget

Mida i forma de la llavor

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

Cº 12 - 25 ºC

5 - 12 dies

%

TOMÀQUET DE VALÈNCIA
90%

Igualada
2 mm x 2 mm, molt plana.

TOMÀQUET DE VALÈNC

Mida i forma de la llavor

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

Cº 12 - 25 ºC

5 - 12 dies

%

TOMÀQUET DE VALÈNCIA
90%

TOMÀQUET DE VALÈNC

Cº 12 - 25 ºC

5 - 12 dies

%

TOMÀQUET DE VALÈNC
90%

Lasobre
germinació
dels 12és
ºC,fàcil
ja i ràpida, sempre que la temperatura del sòl esti
La germinació és fàcil i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
dels 12és
ºC,fàcil
ja i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
Lasobre
germinació
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ja i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
Lasobre
germinació
dels 12és
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ja i ràpida, sempre que la temperatura del sòl estigui per
que temperatures
faran que no germini.
Es veu afavorida
per la presència
de nitrats alinferiors
sòl.
que temperatures inferiors faran que no germini. Es veu afavorida per la presència
de nitrats alinferiors
sòl.
que temperatures
faran que no germini.
Es veu afavorida
per
que temperatures
faran que no germini.
Es veu afavorida
per la presència
de nitrats alinferiors
sòl.
que temperatures
faran que no germini.
Es veu afavorida
per la presència
de nitrats alinferiors
sòl.
TOMÀQUET
DE VALÈNC
TOMÀQUET
DE VALÈNCIA
TOMÀQUET
DE VALÈNCIA
TOMÀQUET
DE VALÈNCIA

Germinació

Solanum
lycopersicum
Tomàquet
de València
de Cal Puget

Germinació

Solanum
lycopersicum
Tomàquet
de València
de Cal Puget

Germinació

Solanum
lycopersicum
Tomàquet
de València
de Cal Puget

Tomàquet de penjar
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ió solar directa.

Eixarcolant
llavors
Varietat
força productiva,
de fruits
molt grans (ﬁns a 1 kg) i molt plens,
carnosos, i amb molt poca llavor.
Forma arrodonida però amb certes
irregularitats i un melic característic al
cul. No són gens farinosos, ni tampoc
durs, sinó que la textura és melosa i
són molt
sucosos
i gustosos, amb un
de
penjar
xato
equilibri molt bo de dolçor i acidesa, i
una pell relativament gruixuda però
fàcil de treure. Molt interessants per
consumir en cru, en amanides o ﬁns i
tot com a fruita.
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algú
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Tomàquet de penjar
de St. Pere Sallavinera
Solanum lycopersicum

Tomàquet de penjar del
Sisquet de Prats de Rei
Solanum lycopersicum

Eixarcolant

llavors

Tomàquet de València
de Cal Puget

TOMÀQUET DE VALÈNCIA DE CAL PUGET

Josep Bernaldino

Tomàquet buit
de Ventoses
Solanum lycopersicum
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Varietat agrícola tradicional

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

Escarola
cabell d’Àngel
Cichorium endivia

5 - 12 dies

TOMÀQUET DE VALÈNCIA
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Citrullus lanatus

Cº 12 - 25 ºC

Igualada
2 mm x 2 mm, molt plana.

Enciam negre
de la Maria Oliva
Lactuca sativa

TOMÀQUET DE VALÈNCIA

Enciam del sucre
Lactuca sativa

Sembrar preferentment
abans de: nov 2025

Igualada
2 mm x 2 mm, molt plana.
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Llavor de Síndria de secà

25 u.

Tomàquet de penjar
xato
Solanum lycopersicum

Llavor de Tomàquet de València de Cal Puget

40 u.

Solanum lycopersicum

Varietat agrícola tradicional

Tomàquet de València
de Cal Puget
Solanum lycopersicum

Síndria del secà
Citrullus lanatus

Cº 10 - 20 ºC

6 - 14 dies

%

80%

Cº 20 ºC - 30 ºC

14 - 21 dies

%

VIOLERA ROSA

Cº 15 - 20 ºC

7 - 10 dies

%

90%

CRESTA
DE GALL
70%

Cº 10 - 15 ºC

7 - 14 dies

%

85%

COLETA

Cº 10 - 15 ºC

7 - 14 dies

%

Cº 10 - 15 ºC

85%

7 - 14 dies

%

CASCALL

85%

CASCAL

major
part
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llavors germinen amb facilitat tot i que veurem com unLa
percentatge
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germinació
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força
ampli, sempre
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germinació
es produeix
La germinació és fàcil, sempre que hi hagi la humitat necessària, i es veu afavorida
pertemperatures
la llum, de del sòl elevades, i es veu afavorida per la presènciaLade
Requereix
nitrats
al sòl.
Germi20 i 30% noben
germina
de forma immediata. És així perquè és una espècie adaptada
a les condihagi
la humitat
necessària. Cal enterrar molt poc les llavors, ja que en serhitan
petites
sinó no
hi hagi la humitat
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sinó no
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necessària. Cal enterrar molt poc les llavors, ja que
tal forma que es recomana enterrar poc les llavors. Moltes vegades es ressembra
si sola,
a partir
na ambper
molta
facilitat,
sempre que el sòl estigui prou calent, per això convéelsembrar-la
entrada
cions canviants dels camps de cultiu i per això algunes de les llavors presenten
dormició,
tal les plàntules són força delicades i els costa de créixer.
germinarien. Al principi les plàntules són força delicades i els costa de créixer.
germinarien.
Alde
principi
germinarien. Al principi les plàntules són força delicades i els costa d
de les llavors que han caigut.
la primavera.
forma que poden romandre més d’una dècadaCRESTA
al sòl esperant
es donin les condicions òptimes
DE que
GALL
per germinar.
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Clavellina de pom

de cal Pleixats

LL

VIOLERA ROSA

Ornamentals

diversitat dels paisatges que ens envolten.

CASCALL

Clavellina grossa

Coleta de sembrat

COLETA

Eixarcolant
Varietat
de colorsllavors
roses clars on es
combinen ﬂors senzilles (amb 4
pètals) i ﬂors de pom (amb múltiples pètals), totes molt aromàtiques.
La ﬂoració és molt abundant i té lloc
a ﬁnals d’hivern - primavera, i pot
durar ﬁns a tres mesos. Si es desitja
que ﬂoreixin el primer any cal sembrar-les a la tardor. Les fulles són de
color verd - blavós. Per ús ornamental es recomana renovar els individus cada 3 anys.

Cresta de gall

tat, que digniﬁqui la feina d’agricultores i
agricultors i que permeti mantenir la
diversitat dels paisatges que ens envolten.
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actuacions es desende
fet,seves
creix sol
en però
el marc
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Papaver somniferum www.eixarcolant.cat 100 u.

Dianthus barbatus

Aquesta llavor ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies a la Teresa de Cal Foganyer.
Rita Ramon

Rita Ramon

100 u.

Dianthus plumarius www.eixarcolant.cat 100 u.

Núria Capdevila

llavor que fan, i l’olor és increïble!”

Celosia cristata

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Sta Margarida de Montbui
Circular aplanada, 2 cm de diàmetre
i gruix 0,4 mm

VIOLERA ROSA

VIOLERA ROSA

Sta Margarida de Montbui
Circular aplanada, 2 cm de diàmetre
i gruix 0,4 mm

VIOLERA ROS

VIOLERA ROSA

Sta Margarida de Montbui
Circular aplanada, 2 cm de diàmetre
i gruix 0,4 mm

Sembrar preferentment
abans de: gen 2025

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

6 - 14 dies

%

80%

Cº 10 - 20 ºC

6 - 14 dies

%

VIOLERA ROSA
80%

Clavellina grossa
Dianthus plumarius

VIOLERA ROS

VIOLERA ROSA

Cº 10 - 20 ºC

VIOLERA ROSA

6 - 14 dies

%

VIOLERA ROSA
80%

VIOLERA ROSA

Mida i forma de la llavor
Cº 10 - 20 ºC

VIOLERA ROS

6 - 14 dies

%

VIOLERA ROS
80%

VIOLERA ROS

Coleta de sembrat
Vaccaria hispanica
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Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
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Llavor d’Herba de Sant social
Joan i asolidària,
llavor que fan, i l’olor és increïble!”

Herba de Sant Joan

www.eixarcolant.cat

en un lloc
ió solar directa.

300 u.
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pom
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molt aromàtiques.
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Violera rosa

Hypericum perforatum www.eixarcolant.cat 80 u.

Eixarcolant
Varietat
de colorsllavors
roses clars on es
combinen ﬂors senzilles (amb 4
pètals) i ﬂors de pom (amb múltiples pètals), totes molt aromàtiques.
La ﬂoració és molt abundant i té lloc
a ﬁnals d’hivern - primavera, i pot
durar ﬁns a tres mesos. Si es desitja
que ﬂoreixin el primer any cal sembrar-les a la tardor. Les fulles són de
color verd - blavós. Per ús ornamental es recomana renovar els individus cada 3 anys.

Violera
de ﬂor simple (lila)

Realitza projectes de recerca, formació,
divulgació, dinamització territorial i
assessorament, sempre desenvolupats
amb el màxim rigor i metodologia cientíﬁca. Totes
actuacions es desen“Tota la vida les he tingut,
sónles
deseves
les ﬂors
“Tota la vida les he tingut, són de les ﬂors
el com
marc de l’economia
més agraïdes i maquesvolupen
que hi ha!en
Viuen
més agraïdes i maques que hi ha! Viuen com
social
i sense
afany de lucre.
aquell
qui
diu
soles,
tornen i asolidària,
néixer de
la
aquellde
quiﬂor
diusimple
soles, tornen
Llavor de Violera
(lila) a néixer de la
Llavor de Violera (ﬂors roses)
llavor que fan, i l’olor és increïble!”
llavor que fan, i l’olor és increïble!”

Matthiola incana www.eixarcolant.cat 80 u.

Matthiola incana

Teresa Padrós

Teresa Padrós

Teresa Padrós

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
ANSFORMANT
Varietat ornamental tradicional
Varietat ornamental tradicional
Varietat ornamental tradicional
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!

Herba de Sant Joan
Hypericum perforatum

Violera de flors roses
Matthiola incana

Violera de flor simple
(lila)
Matthiola incana

Eixarcolant

llavors

Violera vella
de ﬂor groga

Llavor de Violera vella de ﬂor groga

80 u.

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Varietat ornamental tradicional

Cº 10 - 20 ºC

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

VIOLERA ROSA

Mida i forma de la llavor

Clavellina de pom
Dianthus barbatus

Mida i forma de la llavor

Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Mida i forma de la llavor

Cascall cal pleixats
Papaver somniferum

Mirabilis jalapa

VIOLERA ROSA
Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

Es recomana conservar les llavors en un lloc
fresc i sec, i protegides de la radiació solar directa.

TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
ANSFORMANT
TRANSFORMANT
TRANSFORMANT
Varietat ornamental tradicional
Varietat ornamental tradicional
Varietat ornamental tradicional
Varietat ornamental tradicional
Espècie silvestre (ornamental)
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
EL FUTUR!
Sembrar preferentment
abans de: nov 2024

Llavor de Flor de nit fúcsia

50 u.

Teresa Padrós

Matilde Marquilles

Circular aplanada, 2 cm de diàmetre
i gruix 0,4 mm

Aquesta llav
d’avui gràcie

en un lloc
ió solar directa.

www.eixarcolant.cat

Aquesta llavor ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies a la Teresa de Cal Foganyer.

200 u.

Aquesta llavor ha estat conservada ﬁns a dia
d’avui gràcies a la Teresa de Cal Foganyer.

www.eixarcolant.cat

“Tota la vida les he tingut, són de les ﬂors
més agraïdes i maques que hi ha! Viuen com
aquell de
qui Cresta
diu soles,
Llavor
detornen
gall a néixer de la

Matthiola incana

Varietat ornamental tradicional

Violera
Matthiola incana

Cresta de gall
Celosia cristata

Flor de nit
Mirabilis jalapa

Properament:

Silvestres:

Agrícoles tradicionals:

Ornamentals:

Malva Reial
Fonoll
Plantatge de fulla ampla
Rumex
Dent de lleó, pixallit
Mostassa silvestre
Ravenissa blanca, citrons
Ortiga
Salat blanc
Cuixabrava- barba de cabra

Bleda verda de Teruel
Carbassa cabell d’àngel de Ventoses
Carbassó blanc que corre
Meló del país
Tomacó del prat de Cal Bosquet
Tomàquet sang de toro del Bernaldino
Enciam orella de ruc
Col de Tots Sants
Julivert de Cal Rosor
Pebrot rodó

Clavellina grossa (rosa i vermell)
Cagamutxu, Herba talpera
Violera vella (vermells i liles)
Violera simple blanca
Flor d’aranya
Mix violeres

Treballem per, ben aviat, ampliar el catàleg!

Preu del paquet
Des de la nostra web (https://botiga.eixarcolant.cat)

3€ + enviament
En qualsevol punt de venda físic

3,20€

Consulta la xarxa de punts de venda arreu del territori:
https://eixarcolant.cat/pagines/punts-de-venda-llavors

