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AGRONOMIA DE PLANTES TINTÒRIES 
Reflexionant, crec que cal fer unes consideracions prèvies com son: 
-  L’agronomia ha d’estar supeditada a la potencialitat colorant. 
-  Es necessari conèixer els requeriments edafoclimàtics de l’espècie. 
-  Cal analitzar prèviament les possibilitats tècniques i les modalitats de cultiu. 
-  Avaluació de l’economia de producció 
 
Potencialitat colorant 
 
Es important valorar: 
-  Gamma de colors que es poden extreure de l’espècie. 
-  Qualitat i originalitat d’aquest colors al utilitzar-los. 
-  Estabilitat dels colors un cop aplicats. 
-  Diferencies respecte als colorants de síntesi. 
 
Modalitats de cultiu 
 
Es refereix a la manera de cultivar. Pot ser un cultiu: 
-  Extensiu de secà o de regadiu. 
-  Intensiu. 
-  Ecològic. 
-  Utilitzant la lluita integrada. 
-  ..... 
 
Tècniques de cultiu 
 
Les que poden influir més en la viabilitat del cultiu son: 
-  La propagació, dons cal partir d’un material vegetal amb garantia. 
-  Marc de plantació i requeriments hídrics i nutricionals. 
-  Control de males herbes. 
-  Mecanització de la recol·lecció. 
-  Tractament post-recol.lecció. 
 



 

 

Economia de la producció 
 
Es important també: 
-  Fer una valoració prèvia de la superfície de producció actual. 
-  Possibilitat de recol·lecció silvestre. 
-  Veure si es troba al mercat i esbrinar el preu de compra. 
-  Avaluació de la productivitat per unitat de superfície. 
 
 
PROPOSTA PLA DE TREBALL 
Una primera proposta, modificable després de la consulta amb als diferents 
agents implicats seria: 
-  Selecció d’espècies. per gamma de colors, possibilitats de producció i/o   
   d’utilització,  raons  històriques i de marketing,.... 
-  Espècies presents al mercat: es poden començar pels estudis d’utilització  
   industrial. 
-  Realització de prova pilot a tres-quatre indrets del País amb unes 5-6 
espècies  
   seleccionades. 
 
PROVA PILOT 
Una proposta seria: 
-  Posta en cultiu de 5-6 espècies en tres parcel·les d’uns 1000 m2. 
-  Veure la viabilitat del cultiu en diferents condicions de sòl i clima. 
-  Aconseguir la producció pels estudis d’utilització industrial. 
-  Delimitar les tècniques de cultiu que poden constituir un factor limitant. 
 
SELECCIÓ D’ESPÈCIES 
 
Algunes consideracions: 
-  Es proposa un llistat d’espècies pròpies o bé que han estat cultivades als 
Països  
   Catalans (excepte la Cúrcuma). 
-  Pel blau, el Polygonum tinctorum, te millors rendiments que Isatis tinctoria.  
-  Pel groc, a més de Reseda luteola, és interessant per ser cultivada Solidago     
   canadensis. 
-  Pals vermells: Rubia tinctorum.-  Crec també, que per. la selecció definitiva 
de les espècies cal tenir en compte   
   altres possibles utilitzacions tinctòries i realitzar algunes consultes prèvies. 
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