
LES REFARDES  
llavors de varietats locals  

de producció ecològica  
i fetes al país 

  937.433.709 
www.lesrefardes.com 

 
 
COM SEMBRAR LES NOSTRES LLAVORS  
 
Fa tant sols una generació la gran majoria de del planter es feia en arrel nua o bé “sembra 
directa”. La pràctica de fer el planter en safates és moderna. A continuació veurem les 
avantatges i inconvenients de cadascuna de les maneres de sembrar les nostres llavors: 
 
SEMBRA DIRECTA 
Es pot realitzar en tots els cultius i es recomana per cultius de llavor grossa, o bé per 
cultius que tenen una naixença molt ràpida o bé perquè són molt sensibles al transplant.  
Per exemple: mongeta, fava, estirabec, moreus, pèsol, carbassa, carbassó, cogombre, 
síndria, meló, bleda, espinac, rave, xirivia, pastanaga, julivert,  
 
És molt important sembrar en saó i mantenir la humitat fins que la planta no fa uns 4 dits 
d’alçada.  
Realitzar una “falsa sembra”: preparar l’hort com si hi anéssim a sembrar, i deixar-ho uns 
dies que hagi plogut o regant-ho allà on farem la sembra directa. Per afavorir el 
naixement de totes les herbes que hi hagi allà on volem sembrar i les eliminem vigilant de 
no remoure el sòl, així evitem que “pugin” llavors d’herbes a la superfície.  
 
Avantatges: molt còmode, ràpid i econòmic, evitem trencament d’arrels al transplant.   
Inconvenients: cal tenir un control d’herba i humitat les primeres 2-3 setmanes, no ens 
podem avançar (al temps). Sovint “perdem” llavor, ja que s’acostuma a sembrar més 
quantitat de llavor de la que finalment es quedarà a l’hort i després es trien les més 
guapes.  
 
PLANTER EN ARREL NUA  
Es pot realitzar per tots els cultius excepte cucurbitàcies ja que són sensibles al  trencament 
d’arrel pel transplant. Es recomana per cultius que es vol avançar, i que tenen una 
naixença lenta, o bé que es realitzen en una temporada que és difícil de mantenir en saó 
on finalment es cultivarà. Per exemple: tomàquet, pebrot, albergínia, col, escarola, porro, 
ceba, etc.. 
 
Avantatges:  comparat en fer el planter en safates té un major desenvolupament arrel 
pivotant, més econòmic, menys risc de patir per falta d’aigua 
 
Inconvenients: podem tenir problemes fitosanitaris si usem el mateix substrat any rere 
any: Solució solarització o bé canviar el substrat.; Incòmode maneig; Possible 
trencament arrels al transplant 
 
 
 



Procediment per fer el llavorer o l’almàixera 
Marcar les dimensions del llavorer limitat amb troncs, pedres, etc.. passar rascle i treure 
tots els terrossos i pedres i damunt i barrejarem terra sorrenca i fem molt ben compostat 
(abans tamisat). Marcar les línees per on sembrem amb una canya o pal, sembrar espaiat, 
sembrar, tapar en sustrat (normalment el doble del tamany de la llavor) i regar. 
 
 
PLANTER EN ALVEOLS INDIVIDUALS  
 
Es pot fer en safates de porexpan, en alvèols fets amb paper de diari, iogurts, etc.. 
Barregem terra sorrenca i fem molt ben compostat (abans l’haurem tamissat); Omplim 
alvèols i sembrem les llavors; Acabem d’omplir els alvèols amb el substrat; Reguem 
 
Avantatges: pots avançar encara que encara faci fred, no es trenquen les arrels al 
transplant,  
 
Inconvenients: cal regar molt sovint, més risc de patir per falta d’aigua, i nutrients ja que 
l’alveol és molt petit. Aquest sistema està pensat per fer fertirrigació ja que el compost es 
“renta” quan reguem. 
 
Si es fa amb safates cal recordar d’elevar les safates de terra per evitar que les arrels surtin 
i es faci un bon pa d’arrels. Si utilitzem safates escollirem aquelles de forat més gros 
(normalment les que hi ha 104 forats/safata). 
 
 
ALGUNS  “TRUQUILLOS” GENERALS 
 
Hi ha àvies que m’han explicat que és bo regar el planter en aigua tèbia, així s’accelera la 
seva naixença. 
 
Per evitar problemes de fongs sobretot el mal del coll, és bo regar-lo 1 i 2 cops per 
setmana amb decocció de cua de cavall. La cua de cavall(Equisetum arvense),  és una planta 
molt rica en silici, dinamitza el creixement, reforça plantes i fungicida preventiu. Diluït al 
20% .  
Com fer aquest preparat: La cua de cavall la trobarem en terrenys humits, vora torrents o 
sèquies. A la primavera surt una primera tija sense ramificar que porta les espores. Després 
de dispersar-les surten uns brots ramificats i són aquests els que ens interessen recollir.  
Deixar en remull 1kg planta fresca o 150 g seca en 10 l aigua durant 24 h. Després bullir 
durant una hora.  
S’emmagatzema en un lloc fosc i temperatures fresques i estables. 
 
Si hem fet algun “mini” hivernacle per fer el planter, cal airejar bé cada dia. 
 
Per evitar que baixi molt la temperatura del planter a les últimes nits fresques de 
primavera podem fer un llit calent. Consisteix en fer una pila de fem fresc i/o herba recent 
segada i a sobre hi posarem el substrat (terra i compost) per fer-hi el planter, amb la idea 
que les arrels del planter no arribin on hi ha la fermentació i s’aprofiti l’escalfor que 
desprèn al fermentar.  
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