Sembra i cultiu

Ornamental

Es recomana sembrar en testos o fer-ne
planter, posant una llavor a cada alvèol i
recobrint només amb una ﬁna capa de terra,
per la qual cosa caldrà regar suaument en
forma de pluja. Per tal que les llavors germinin és important mantenir la terra humida. En
cas de sembra directa, o pels individus que
hagin germinat de forma espontània, cal
aclarir-los per evitar una densitat excessiva.
Profunditat
Superﬁcial, 0,2 - 0,5 mm.

És una varietat molt interessant per a
zones enjardinades de baix manteniment i on es vulgui reduir el consum
d’aigua, ja que llevat del període més
estival, i sempre que es planti directament al sòl, el reg és mínim. També és
molt interessant plantar-la als escocells
de les ciutats, en testos, i jardineres.
Destaca per una ﬂoració molt abundant,
uniforme, i perllongada, que pot durar
quasi tres mesos, també per una ﬂaire
intensa i agradable, que denota dolçor.

Marc de plantació
40 cm x 40 cm.

Durada de la ﬂoració
2 - 3 mesos.

Alçada
60 - 70 cm.

Durada de la ﬂor tallada
Posada en aigua, i a temperatura
ambient, es manté en perfectes condicions durant 2 - 3 setmanes. Refrigerada,
aguanta bé sense aigua un parell de dies.

Violera vella de ﬂor groga,
violera o violeter

40 cm

60-70 cm
0,2-0,5 cm

Matthiola incana

Color
Groc viu.

40 cm
Sòl

Part emprada: Flor. Ús ornamental.
Cultiu: Perenne de curta durada o biennal.

Aquestes llavors han estat cultivades/recollides pel Col·lectiu Eixarcolant de forma totalment sostenible i respectuosa amb l’entorn.

des
nov
març
febr
gen

Època de ﬂoració

abr

maig

juny

jul

ag

set

oct

(si volem que ﬂoreixin
a la següent primavera)
(ﬂoriran al cap d’un any)

març
febr
gen

Època de sembra

Cronograma

abr

maig

juny

jul

ag

set

oct

nov

des

La informació relativa a les condicions de cultiu
i cronograma s'ha elaborat considerant que el
cultiu es desenvolupa en un clima mediterrani
de tendència continental.

Necessita un sòl ben drenat, ja que és una
planta sensible als estancaments d’aigua i
aquest fet pot provocar l’aparició de malalties fúngiques. Pot créixer, ﬁns i tot, sobre
ﬁssures de roques calcàries, tenint una
tendència rupícola quan esdevé subespontània. Es veu afavorida per sòls lleugerament
rics en matèria orgànica. Pel que fa al pH,
prefereix sòls neutres o alcalins, típics de
terrenys calcaris.
Sistema de creixement i maneig
Creix en forma de mata força ramiﬁcada,
amb tiges que són gruixudes i ligniﬁcades
de la base. La mata té un aspecte compacte
que es manté amb el pas dels anys, sense
que el volum general de la planta s’incrementi. Un cop ha ﬂorit, podem tallar-ne els
fruits (en forma d’una mena de tavella
allargada anomenada síliqua) quan ja siguin
secs, per millorar-ne l’aspecte. A l’hivern
manté totalment la fulla.
Exposició

Nutrients
-

+

Aigua
-

+

Olor +
Varietat molt ﬂairosa, d’olor bona i dolça.
Assecatge
Es desaconsella el seu ús com a ﬂor
seca. Sí que es poden agafar les ﬂors de
forma individual i assecar-les per a fer
quadres o composicions ﬂorals.

A més a més
Un cop la ﬂoració ha ﬁnalitzat, podem
eliminar les ﬂors seques abans que
maduri la llavor, ja que d’aquesta
manera l’energia que la planta utilitzaria
per a fer la llavor la destinarà al creixement en general. Ara bé, si el que volem
és aconseguir nous individus, deixarem
que la llavor maduri i es dissemini.
Veurem com, cap a ﬁnals d’estiu i tardor,
les llavors van caient, i apareixen les
primeres plàntules cap a la tardor.
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Recol·lecció
Les ﬂors es disposen al llarg de la tija en una
inﬂorescència de tipus raïm, on les ﬂors
inferiors són les més velles i les superiors, les
més joves. És interessant collir-la quan les
inferiors encara no estan passades i les
superiors encara romanen tancades. Per
collir-la, simplement tallarem la tija amb unes
tisores de podar a l’alçada que ens interessi.

Eixarcolant

llavors
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