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EL CULTIU DEL CALÇOT
El calçot és cada un dels brots d’una ceba blanca que ha sigut replantada. Els brots, a mesura
que creixen, es van calçant, i d’ací els ve el nom de calçot.

La varietat de la qual s’obtenen els calçots és la Blanca Gran Tardana de Lleida, que destaca per
la seua dolçor i pel nombre i la grandària dels brots, habitualment de quatre a set.
COM CULTIVAR
El procés de cultiu d’este producte té dos fases diferenciades. La primera fase és l’obtenció del
bulb, que es fa com una ceba normal, en la modalitat coneguda com a ceba de bulbil o onion set, a
partir de la sembra de llavor a finals d’any i el trasplantament dels cebollins a principis de la
primavera. Els bulbs s’arranquen i es conserven durant l’estiu.

La segona fase és l'obtenció del calçot a partir de les cebes arrancades. Es planten durant la
segona quinzena del mes de setembre. Una estratègia que se sol utilitzar abans de la plantació és
tallar la part superior del bulb, per a aconseguir que els brots cresquen més separats.

A mesura que els brots de ceba van eixint, es van calçant, o siga, es deposita la terra al voltant
de la base a fi de blanquejar els brots.

Podem realitzar únicament la segona fase de cultiu, és a dir, obtindre directament les cebes per
a plantar.

La dificultat més gran és aconseguir calçar els brots de la ceba, ja que haurem de calçar-los dos
o tres vegades durant el cultiu. Per este motiu, el marc de plantació utilitzat és aproximadament de
0,50 m x 0,30 m, plantant la ceba prou soterrada (uns 10 cm).

0,5 m
0,3 m

La collita del calçot es fa des de mitjan gener fins a març, amb unes longituds aproximades de 15
a 25 cm (part blanca) i amb un diàmetre d'entre 1,7 i 2,5 cm, mesurat a 5 cm de l'arrel.

Els calçots obtinguts per ceba habitualment són de quatre a set.

