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El Govern impulsa un banc de
llavors de varietats locals
També s'hi podran conservar llavors lliurades per particulars o entitats i que
estan en perill d'extinció

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dins el Pla de
Biodiversitat Cultivada, ha creat un banc de llavors per tal de preservar i conservar les varietats
locals d'interès agrari de Catalunya, contribuint així a evitar la pèrdua recursos fitogenètics de vital
importància per la sostenibilitat de l'agricultura i l'alimentació actual i del futur.

En ell s'hi conserven les llavors de les varietats locals d'interès agrari de Catalunya que han estat
inscrites al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya, així com les llavors que
provenen de lliuraments espontanis per part d'agricultors, ens o entitats, que no han realitzat el
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procés d'inscripció de les varietats locals al citat catàleg, però que sol·liciten la seva conservació. En
aquest segon cas, el Departament presentarà la varietat a la Comissió de Varietats Locals per tal
de valorar la seva possible caracterització i posterior inscripció al Catàleg.

El banc està ubicat físicament a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de Llavors del propi
Departament.

Si disposo d'una varietat local i la vull conservar on em puc adreçar? #FW_bloc_6ac4d069-d2be(
11e4-b486-005056924a59_1)
Les tasques que es realitzen a les mostres que es reben al Banc de llavors són:
(#FW_bloc_6ac4d069-d2be-11e4-b486-005056924a59_2)
Documents (#FW_bloc_6ac4d069-d2be-11e4-b486-005056924a59_3)

Si disposo d'una varietat local i la vull conservar on em puc adreçar?

Laboratori de llavors.(Edifici CMA)
Banc de llavors del Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya
Servei d'Ordenació Agrícola.
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191 | Tel. +34 973 24 99 04
25198 Lleida

Situació del Banc de llavors
(http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?CONSULTA=Avinguda%20de%20l%27Alcalde%
20Rovira%20Roure,%20191&XYADDRESS=299790:4611550&)
(http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?CONSULTA=Avinguda%20de%20l%27Alcalde%
20Rovira%20Roure,%20191&XYADDRESS=299790:4611550&)
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(#FW_contingut)

Les tasques que es realitzen a les mostres que es reben al Banc de llavors són:

Recepció i registre.
Inspecció visual, neteja i assecatge.
Anàlisis de puresa de puresa específica.
Anàlisis de germinació.
Determinació del període de conservació (viabilitat), abans de la seva multiplicació.
Altres anàlisis en funció de l'observació visual i els resultats de les anàlisis de puresa específica i
germinació.
Emmagatzematge i conservació.
Cessió sense retorn i sense cost als agricultors, ens i entitats, sempre que justifiquin un ús
racional de la llavor sol·licitada. Aquest punt resta condicionat a la disponibilitat de la llavor, al
seu estat de conservació i al seu estat sanitari.

Altres tasques que es realitzaran en el futur:

Multiplicació de les llavors dins el programa de regeneració del material vegetal que està en procés
de desenvolupament.

(#FW_contingut)

Documents
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M-A0310.2 DO2. Model de Lliurament de material vegetal de varietats locals al banc de llavors
(/web/sites/agricultura/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_cultivada/enllacosdocuments/fitxers_estatics/A0310-2_DO2_model_entrada-materia-vegetal.doc)
(http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/ag_agricultura/ag21_pla_biodiversitat_
cultivada/enllacos-documents/fitxers_estatics/A0310-2_DO2_model_entrada-materiavegetal.doc) [DOC, 136 KB ]
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