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El fruit més gran, no és sempre el caràcter més interessant a guardar. El tamany 
adequat, junt a un bon hàbit de creixement o junt a la resistència a elements 
climàtics, edàfics i a patògens són característiques molt més valuoses. 
 
Escollir per a la seva conservació només llavors de plantes sanes amb fruits no 
deformats 
 
Guardar llavor dels fruits centrals (ni primers ni últims) que millor recordin al 
tipus desitjat 
 
La quantitat de llavor a guardar estarà en funció de les nostres necessitats, però 
també de l’espècie, longetivitat natural i poder germinatiu 
 
Es convenient que la llavor provingui de diversos fruits de diferents plantes, amb 
l’objectiu de conservar una important diversitat dins del tipus� necessària per 
adaptar-se a les diferents condicions edafo-climàtiques.  
     
En espècies autògames són necessaris pocs fruits però en al·lògames cal que hi 
hagi moltes plantes per evitar que es perdin caràcters interessants. 
 
EVITAR CREUAMENTS, el tomàquet és “molt autògam” però per prudència cal 
aïllar diferents varietats:  

• físicament: distàncies (20 m), barreres per evitar flux pol·len 
• Temporalment: evitar que coincideixin les floracions  

 
 
EXTRACCIÓ DE LA LLAVOR - PROCÉS FERMENTACIÓ 
 
Exprimim fruit amb les mans fent un suc amb la polpa per tal que la flora present 
(bactèries làctiques i llevats) arranquin la fermentació dels sucres presents 
 
Desfà el teixit gelatinós que envolta les llavors i elimina gèrmens patògens, 
s’evita la transmissió d’alguns VIRUS,  malalties (fongs o bactèries) que es 
transmetrien per les llavors o bé per la carn. 
     
La duració de la fermentació varia segons les condicions climàtiques, de 20-30ºC. 
Si no observem un tel blanc en 2 dies (a ple estiu pot ser al mateix dia!) ho 
retirem igualment ja que la qualitat de la llavor (%germinació i d’emergència i 
vigor) disminueix.  
   



Es treu capa que es forma a la superfície del líquid i afegim aigua a la barreja, 
decantem i eliminem el “suc” junt amb les llavors queden ben netes. Hi ha qui hi 
posa una goteta de lleixiu quan estan ben netes, i després ben esbandit. 
 
Com en la majoria de casos les llavors pesen més que la polpa, es facilita la seva 
separació per decantació (les “bones” pesen més i estan al fons) 
 
En una malla a tros de mitja es deixen assecar a l’ombra de 4-5 dies, 
posteriorment passen al sol uns 10 dies. 
 
EP! Diàriament s’han de desfer les “pilotes” de llavor que es formen dins les 
malles ja que amb la humitat queden enganxades. 
 
VIRUS 
- En general són difícils de transmetre per llavor, inclús a vegades plantes 
infectades per virus, les llavors poden romandre sanes 
- EP! NO guardar llavors quan les plantes tinguin el mínim grau de virosi 
- Quan la multiplicació és vegetativa es transmet segur! 
 
Virus coneguts que es poden transmetre per la llavor: 
Virus del mosaic del tabac (TMV) 
Virus del mosaic de la carbassa (SMV) 
Virus del mosaic comú de la mongeta (BCMV) 
 
Com ens arriben els virus a les nostres plantacions? 
Mitjançant un vector (insectes, nematodes,…) 
 Mitjançant transmissió mecànica (per 
contacte. Normalment el propi agricultor) 
 Mitjançant la llavor 
 
VIRUS DEL MOSAIC DEL TOMÀQUET (ToMV)  
Molt present a totes les zones productores de tomàquet.  
Virus molt estable i de gran permanència en el sòl 
 Simptomatologia molt diversa en funció de: 
 Condicions de conreu, ambientals i varietals 
Associació amb altres patologies 
Es transmet principalment a través de la llavor i per transmissió mecànica 
(contacte) 
 
Símptomes fruit (ToMV) 
Maduració heterogènia del fruit: diferents coloracions en el moment de la 
maduració 
 Variació de textura en el mateix fruit: pèrdua de consistència 
Hi ha soques que només manifesten símptomes en el moment de la maduració 
del fruit 
Necrosis interna i taques fosques a la pell 
 
Símptomes en fulla 
Mosaic verd clar- verd fosc, sobretot a l’àpex de la planta 
Filimorfisme 
Disminueix el desenvolupament de la planta i la producció 
 



 
MESURES DE CONTROL DURANT EL CULTIU 
SI DETECTEM PLANTES AMB AQUESTS SÍMPTOMES A L’HORT 
Si es tracta d’un virus, quan la planta l’adquireix, no hi ha tractaments possibles 
que l’eliminin, només l’arrencada de les plantes afectades i, per precaució, les 
plantes veïnes. 
 Per evitar la propagació, a l’hora de realitzar les tasques del cultiu (poda, 
desherbatge, collita,...) entrar a les parcel·les afectades després de realitzar 
l’activitat a totes les parcel·les sanes. 
 Informar al personal que treballi en els camps de la presència del patògen i les 
mesures profilàctiques a prendre. 
 
En general es troba en les envoltures de la llavor, es pot separar en el procés de 
fermentació (però el perill segueix sent molt alt!!) 
 
 
TRACTAMENTS SANITARIS 
 
Termoteràpia 
Pel tractament de virus, hi ha qui assegura desinfectar les llavors posant-les en un 
colador i submergir en aigua bullint (just havent apagat el foc) durant 45 segons. 
Després submergir en aigua freda. 
és una alternativa ben interessant pel control de malalties bacterianes, que seria 
bona d’estudiar en millor profunditat 
 
 
Calor seca: Estem estudiant tractaments a l’estufa en diferents combinacions de 
temps/temperatura per estudiar viabilitat llavors i permanència virus 
 
Tractament amb hipoclorit sòdic 
El virus del mosaic del tomàquet (ToMV) es transmet per la llavor. Per evitar que 
es propagui en les properes plantades, cal guardar llavor neta* i de plantes sanes.   
 
Les varietats tradicionals o autoxtones són sensibles a aquesta virosi encara que 
presenten una certa tolerància.    
 
Per eliminar aquest virus s’aconsella submergir la llavor en una solució al 2% 
d’hipoclorit sòdic (20 gr/litre) durant 30 minuts i barrejar sovint per ajudar a la 
desinfecció. Seguidament esbandir generosament amb aigua destil·lada.  
 
S’aconsella fer aquesta “neteja” just abans de sembrar, així ens estalviem un 
doble assecat. Cal tenir en compte que podem perdre un 20% la capacitat de 
germinació. 
 
*procés de fermentació, ja que la majoria de virus i malalties es transmeten per 
matèria vegetal 
 
ALTRES TRACTAMENTS ALTERNATIUS QUE CAL ESTUDIAR EN MÉS 
PROFUNDITAT 
 
Banys d’infusions (en biodinàmica, milfulles i camamilla) 
 



Tractament amb peróxit d’hidrògen (per petites quantitats), permanganat de 
potassi (KMnO4)  
 
Processat i emmagatzemat en presència de: all, fulla de noguera, neem, argila, 
basalt, cendra tamisada, pols de Xile, llavors de fenigrec en pols, excrements o la 
orina de vaca, arrel de rave picant, cua de cavall, gingebre, alfàbrega, menta, 
etc.. 
 
Tractament amb olis essencials bactericides, fungicides o repel·lent d’insectes 
(salvia, cedre, xiprer, clau, farigola, espígol, ...) 
 
Homeopatia 
BIBLIOGRAFÍA: Jeffs, K. A. (Ed.). 1986. El tratamiento de semillas. No se 2 ª ed. 
British Crop Protection Council, Thornton Heath, 322 p. incluyendo Maude, R. 
B. El tratamiento de semillas de hortalizas. 22 páginas. 
 
 
COM EMMAGATZEMAR-LES 
És molt important que es mantinguin: 
 
A .SEQUES  
 
MAI ASSECAR DIRECTAMENT AL SOL  
en llocs on circuli bé l’aire ja que correm risc que l’alta humitat provoqui que les 
llavors pre-germinin 
 
ENVASAT IDEAL: Materials porosos: paper o tela (respiren millor) y en llocs 
frescos, secs i ombrejats 
O bé,  
En Pots. Han de ser: hermètics al vapor d’aigua (recipients que s’eviti que es 
reabsorbeixi la humitat. Plàstic no!), còmodes de manejar, permetre fàcil accés 
mostres llavors quan sigui necessari, cost assequible i reutilitzable 
 
MATERIALS HIGROSCÒPICS: Per tal que les llavors es mantinguin seques 
Gel de silici, Guix de pissarra, Cendra (Mètode usat en agricultura biodinàmica) 
 
B. TEMPERATURA ESTABLE  
1. armari en pots de vidre  
2. nevera a 8ºC (multiplica per 5 la longevitat) en pots de vidre (al treure'ls de la 
nevera cal esperar a obrir-lo que tinguin temperatura ambient, i en un lloc sec. 
Així evitem rehidratació de les llavors)  
   atenció! Limitar treure i posar els pots, ja que la fluctuació de Temperatura 
redueix la viabilitat 
3. en grans cameres frigorífiques o congeladors (CRF): pots de vidre o llauna al 
buit 
Duració mitja en anys de la capacitat germinativa normal de llavors 
emmagatzemades en bones condicions 
 
C. A LES FOSQUES 
 
 
 



 
Duració mitja en anys de la capacitat germinativa normal de llavors 
emmagatzemades en bones condicions 
Api, albergínia, carbassa, cardo, cogombre, síndria, meló: 5 anys 
Bleda, bròquil, col de brussel·les, col de milà, col i flor, espinacs, faves, 
remolatxa, rave, nap: 4 anys 
Escarola, pèsol, mongeta, enciam, pebrot, tomàquet, pastanaga: 3 anys 
Blat de moro, julivert: 2 anys 
Ceba: 1 any 
 
 
Un test de germinació abans de sembrar 

• posar quantitat coneguda de llavors (100 unitats p.ex), entre varies capes 
de paper humit 

• enrotllem el paper i el posem a 20-25ºC (cuina p.ex) durant 1-2 setmanes 
• Es important que el paper no s'assequi ni estigui massa mullat 
• passat el temps, contem llavors nascudes i tindrem el % de germinació 
 

tractament per alguns patògens d’altres espècies: Els paràmetres varien de 50 a 
53°C i de 10 a 40 minuts 
Famille / culture potagère Pathogènes Thermothérapie 

à l‘eau chaude 
possible 

Brassicacées: 
Chou 
 
 
 
Cresson 
Radis/Radis noir 
 
Roquette 

 
Alternaria brassicae 
Alternaria 
brassicicola 
Phoma lingam 
Xanthomonas 
campestris 
Alternaria brassicae 
Alternaria 
brassicicola 
Alternaria raphani 
Albugo candida 

 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 
oui  
non 

Chénopodiacées: 
Betterave/Bette 
 
Epinard 

Phoma betae 
Cercospora 
Phoma betae 
Cercospora 

oui  
oui 
oui 
oui 

Valeriacée: 
Mâche 

Peronospora 
valerianellae 
Phoma valerianellae 

oui 
oui 

Apiacées: 
Persil 
 
Céleri 
 
Carottes 

Septoria petroselini 
Alternaria radicina 
Septoria apiaceae 
Alternaria radicina 
Alternaria radicina 
Alternaria dauci 
Xanthomanas 
horteum 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui  
oui 
oui 

 


