
Llavor Quina quantitat? Quan es recull? Com es recull? Observacions
Faves i 
pèsols

30-50 llavors, 
com a mínim

Quan la planta 
està seca
(maig-juny)

Es deixa assecar la tavella a la planta. Les tavelles de la 
part baixa de les plantes són les millors. Es cull la 
tavella i es va trencant per extreure’n la llavor (trillat), 
aixafant-la o picant-la, o amb les mans...

La llavor està llesta per 
conservar quan, clavant-li les 
dents, quasi no hi queda marca.

Rave
 (i col, 
bròquil, 
col-i-flor)

Molta! (llavor 
petita, amb 2 o 3 
grams n’hi ha 
prou)

Planta totalment 
espigada, després 
de fer flor, quan 
apareixen petites 
tavelles (maig-
octubre)

Quan les tavelles que contenen la llavor ja s’han format 
i engruixit una mica, es pot esperar que s’assequin a la 
planta o tallar tota la mata. Després es procedeix com en 
qualsevol tavella, però potser caldrà un colador perquè 
la llavor és petita.

El rave triga a completar el 
cicle, tot i créixer molt ràpid, i 
fa una planta molt gran. Als 
ocells els encanten les seves 
llavors...

Enciams Molta! (llavor 
molt molt petita, 
amb 1 o 2 grams 
n’hi ha prou)

Planta totalment 
espigada, després 
de fer flor, quan 
aquesta perd els 
pètals i s’asseca 
(maig-octubre)

Entre que floreix el capítol i produeix la llavor passen 
uns 15 dies. Aleshores podem tallar la planta i posar-la 
en una bossa de paper o anar recobrint flors amb 
bossetes de paper individualment. Netejarem les llavors 
amb un tamís.

Potser convé fer-ho amb els 
més grans perquè la llavors és 
molt petita. Si deixem passar 
els dies amb els embossats 
marxaran els insectes que hi 
hagi.
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Tomàquet Les que surtin de 
2 o 3 tomàquets 
de plantes 
diferents

Quan el fruit sigui 
molt madur 
(juliol-octubre)

Deixar la polpa en fermentació durant dos o tres dies, 
per facilitar treure la gelatina que envolta la llavor. 
Rentar molt bé,i seleccionar llavors bones per flotació. 
Tamissar, assecar-les en una malla o tela, on corri l’aire.

Seleccionar fruits macos: sense 
malformacions ni malalties.
Els primers fruits (part baixa 
de la planta) són els millors.

Pebrot Les que surtin de 
3 o 4 pebrots de 
plantes diferents

Quan el fruit sigui 
molt madur 
(juliol-octubre)

Es cull el fruit ben madur. S’obre i es van traient 
manualment les llavors. Es seleccionen per flotació. 
S’assequen en una malla airejada, i a conservar.

Seleccionar fruits macos: sense 
malformacions ni malalties.
Els primers fruits (part baixa 
de la planta) són els millors.

Albergínia Les que surtin de 
3 o 4 albergínies 
de plantes 
diferents

Quan el fruit sigui 
molt madur, 
passat, de color 
groc (agost-
octubre)

Es cull el fruit i si fa calor es deixa partit per la meitat 
assecant al sol uns dies. S’obre i es van traient 
manualment les llavors. Es seleccionen per flotació. 
S’assequen en una malla airejada, i a conservar.
Sinó també es pot fer extracció humida, més complexa.

Seleccionar fruits macos: sense 
malformacions ni malalties.
Els primers fruits (part baixa 
de la planta) són els millors.
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Carbassó Les que surtin de 
2 carbassons de 
plantes diferents

El fruit s’ha de 
deixar a la planta 
fins que aquesta 
mori (agost-
octubre)

Quan la planta mor, el fruit ja s’ha no és apte per 
menjar: és enorme, groc, i fibrós. Aleshores l’obrim i 
extraiem les llavors, les netegem de la polpa, i les 
assequem en una malla o tela. 

Les llavors necessiten uns 
quants dies per assecar-se del 
tot.

Carbassa Les que surtin de 
2 carbasses de 
plantes diferents

El fruit s’ha de 
deixar a la planta 
fins que aquesta 
mori (agost-
octubre)

Collim la carbassa, que no es farà malbé així que no hi 
ha pressa a treure’n les llavors, com més tard, millor. 
L’obrim i extraiem les llavors, les netegem de la polpa, i 
les assequem en una malla o tela. 

Les llavors necessiten uns 
quants dies per assecar-se del 
tot.

Bleda, 
remolatxa

Força llavor, ja 
que és molt 
senzilla 
d’extreure i 
conservar

Quan s’ha espigat 
molt, fet flor, i 
podem veure les 
llavors al 
descobert.

La llavor es concentra en aglomerats de 2 a 6 llavors, 
enganxades a les tiges. És tant senzill com extreure-les 
directament amb les mans o tallar la tija sencera i anar 
desgranant en una safata o pot.

És delicat el cicle perquè són 
plantes bianuals i poden trigar 
molt a fer la llavor depenent de 
l’època de sembra.
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