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El Reglament europeu sobre producció agrària ecològica permet certificar les llavors produïdes seguint els 
criteris tècnics que marca. Però en un context agrícola i econòmic tan complex com el que vivim, està clar que 
aquests criteris queden curts per a molts col·lectius i persones que voldrien que el terme de “llavor ecològica” 
s’associés a uns valors que encara no estan recollits normativament. En aquest article, l’autora en desglossa un 
possible decàleg.

Com és una llavor realment 
ecològica? 

Què és una llavor ecològica? La resposta 
sembla simple, però quan hi penses no 
ho és tant. En primer lloc no hi ha una 
definició oficial sobre llavor ecològica. 
El diccionari, més que no pas la legis-
lació que regula la producció de llavor 
(competència estatal: LEY 30/2006, de 
26 de julio, de semillas y plantas de vive-
ro y de recursos fitogenéticos1), ens pot 
aclarir el significat de llavor2. 
 Per arribar al significat d’ecològic 
podem consultar el reglament euro-
peu: REGLAMENT (CE) 834/2007 del 
Consell, de 28 de juny de 2007, sobre 
producció i etiquetatge dels productes 
ecològics3.
 Arribats a aquest punt només tenim 
clar que una llavor ecològica és “un em-
brió en estat de vida latent que serveix 
per a reproduir l’espècie; que els seus pa-
rentals (el femení en concret) han d’ha-
ver estat produïts seguint els preceptes 
de la producció ecològica i que, per tant, 
no pot procedir d’un organisme modifi-
cat genèticament (OMG)”.

 Però ja des del principi queda palès 
que això no és suficient, que és una de-
finició que queda curta per a moltes de 
les persones i/o col·lectius que treba-
llen amb llavors ecològiques. 
 El terme correcte per a les llavors 
que s’ajusten a aquesta definició estric-
tament seria el de llavors autoritzades per 
a la producció ecològica i el terme de lla-
vor ecològica hauria de quedar reservat 
a varietats que realment s’han obtingut 
en sistemes ecològics de conservació i 
millora.
 Des d’Esporus creiem que una lla-
vor ecològica és tot això i molt més. 
Creiem que una llavor ecològica ha de 
ser produïda en un medi agroecològic 
i, partint d'aquesta base, el concepte 
ha d'avançar cap a la inclusió de diver-
sos elements productius i socials que 
li aportin l'enfocament sistèmic que re-
quereix. 
 Per això hem fet el nostre decàleg, 
que recull allò que des d’Esporus ente-
nem realment com a llavor ecològica:

1 varieTaTs seNse paTeNT

Les llavors de varietats protegides 
per patent o per drets d'obtentor s'han 
d'eliminar dels sistemes ecològics de 
producció, tant pels problemes ètics que 
planteja l'apropiació dels éssers vius i 
els seus processos com per la concentra-
ció de poder corporatiu que comporta 
aquest tipus de propietat intel·lectual.

2 parTiCipaCió aCTiva

Les entitats, públiques i privades, 
dedicades al desenvolupament i la mi-
llora de varietats tradicionals per a la 
producció ecològica han de posar en 
pràctica mecanismes que facilitin la par-
ticipació activa dels usuaris finals del 
producte, tant si són agricultors com 
consumidors.

3 FomeNT dels dreTs de la pagesia

El sistema de producció de la llavor 
que s’utilitzi ha de participar activament 
en la conservació i l’ús sostenible dels 
recursos fitogenètics i fomentar el dret 

1. “Artículo 3. Concepto de semillas, plantas de vivero 
y variedades: Se entiende por semillas los elementos 

que, botánica o vulgarmente, se designan con este 
nombre y cuyo destino es el de reproducir la especie 
o establecer cultivos, así como los tubérculos, bulbos 

y otros órganos y material vivo que se utilicen con 
tales fines.”

2. Embrió en estat de vida latent
3. “Article 9: Prohibició d’utilitzar organismes 

modificats genèticament. A la producció ecològica 
no es podran utilitzar OMG ni productes obtinguts 

a partir de o mitjançant OMG com aliments, pinsos, 
coadjuvants tecnològics, productes fitosanitaris, 

adobs, condicionadors del sòl, llavors, material de 
reproducció vegetativa, microorganismes ni animals.”
“Article 12: Normes de producció vegetal. Secció i) per 

a la producció de productes diferents de les llavors 
i els materials de reproducció vegetativa, només es 
podran utilitzar llavors i materials de reproducció 
produïts ecològicament; amb aquesta finalitat, el 

parental femení en el cas de les llavors i el parental en 
el cas del material de reproducció vegetativa s’hauran 

d’haver produït de conformitat amb les normes 
establertes al present Reglament durant almenys 

una generació o, en el cas dels cultius perennes, dues 
temporades de vegetació.”  01
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de la pagesia a conservar, utilitzar, intercanviar i 
vendre material de sembra o propagació conser-
vat a les finques.

4 preservaCió de la FerTiliTaT dels sòls

Les varietats provinents de la llavor ecolò-
gica han de preservar la fertilitat i vitalitat dels 
sòls, tot i permetent l'ús òptim i sostenible dels 
recursos naturals i assegurant el proveïment dels 
nutrients necessaris a la població (animal i hu-
mana), en quantitat i qualitat.

5 promoCió de la diversiTaT varieTal

Les varietats provinents de la llavor ecolò-
gica han de tenir una capacitat important d'adap-
tació a condicions edafoclimàtiques i culturals 
locals, així com a una agricultura ecològica amb 
baixa aportació d’inputs externs; d’aquesta ma-
nera contribuiran a incrementar i promoure la 
diversitat genètica intraespecífica i interespecífi-
ca i varietal.

6 RespeCTe al geNoma

La llavor ecològica no es pot obtenir a par-
tir de mètodes de millora microbiològics (DOUE, 
1998). En la selecció i millora de llavor, el geno-
ma s’ha de respectar com a entitat indivisible i 
se n'ha d'evitar la invasió artificial (a través de 
la transmissió d'ADN aïllat, ARN o proteïnes o 
mitjançant mutagènesi artificial). La cèl·lula s'ha 
de respectar com a entitat funcional indivisible i 
s'han d'evitar les tècniques d’invasió de cèl·lules 
aïllades en un medi de cultiu (digestió de paret 
cel·lular, destrucció del nucli cel·lular mitjançant 
fusió citoplasmàtica, etc.).

7 seleCCió i millora Camperola

La selecció i millora de llavor s’ha de fer 
amb tècniques que estiguin a l'abast dels agricul-
tors i que fomentin la interacció de les plantes 
cultivades amb la resta dels organismes presents 
en el sistema. El resultat d'aquests sistemes de 
millora han de ser varietats reproduïbles sexu-
alment i vegetativament, sense restriccions. Són 
exemples d’aquestes tècniques la selecció massal, 
per pedigrí i forçada, el mètode almàixera-espiga 
i el de creuaments de prova.

8 ProduCCió soCialmeNT jusTa

La llavor ecològica ha de ser una eina més 
de les que garanteixen l'autonomia i la sobirania 
alimentàries i potencien la cultura local i el de-
senvolupament dels territoris rurals amb criteris 

d’igualtat de gènere, d’equitat i d’economia so-
cial, tot sent socialment justes amb els pagesos. 
Des d'aquest punt de vista, la seva producció 
ha de potenciar el desenvolupament de micro-
empreses artesanals de llavors ecològiques i de 
varietats locals.

9 respeCTe a l’herèNCia CulTural

La selecció i millora de varietats per a la 
producció ecològica ha de ser respectuosa amb 
l'herència cultural i agronòmica que el material 
base ha mantingut durant el temps d'adaptació 
agroclimàtica i, per tant, amb els criteris usats 
pels agricultors que l'han conservat.

10 preu assequible i jusT

El preu de la llavor ha de ser econòmica-
ment assequible per als consumidors i garantir, 
alhora, als productors de llavors, un preu just 
que els permeti posar en marxa un sistema sos-
tenible en el temps i que garanteixi una selecció 
de varietats locals i ecològiques adaptades a les 
característiques agroclimàtiques i culturals del 
territori.

Tots aquests criteris ens poden ajudar a tenir en 
compte, entendre i respectar el valor intrínsec de 
les plantes, independent dels interessos humans. 
Hem d’aprendre a trobar el nostre lloc a l’agrosis-
tema. Un lloc important, no cal negar-ho, però 
que mai hauria de situar-se en el centre. ✿

Algunes referències bibliogràfiques i documents útils
- ECO-PB (2013). Position paper on organic plant breeding. 

- Red de Semillas (2013a). La agrobiodiversidad en el contexto de 
la PAC: situación y perspectivas. Comunicació presentada en el 
seminari “XXI Jornadas técnicas de SEAE. Desarrollo Rural, Innovación 
Agroecológica y Agricultura Ecológica en la PAC. Madrid. 

- Red de Semillas (2013b). Uso de semillas autorizadas para la producción 
ecológica en España “Impactos sobre la biodiversidad agrícola y propuestas”. 
Informe de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”. Madrid.

Tots aquests documents es troben a Internet. Si estàs consultant la 
revista en línia, clica a sobre de cada un d’ells per accedir-hi.

01. Diferents tipus de 
mongeta del projecte 

Esporus.

23
 | 

A
gr

oc
ul

tu
ra

 6
0 

| e
st

iu
 2

01
5

mailto:info@dreiskel.com
http://www.dreiskel.com
http://www.dreiskel.com
http://www.ecopb.org/fileadmin/ecopb/documents/ecopb_PostitionPaperOrganicPlantBreeding.pdf
http://www.redsemillas.info/?p=2647
http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2013/10/131009-10_Informe_RdS_Semillas_Eco_Biodiversidad_Espana.pdf

