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S Ceba i Calçot 
Castellà: cebolla
Anglès: onion
Francès: oignon

Allium cepa L.

Família: liliàcies
Gènere: Allium

Collita: primavera (ceba tendre) – estiu (ceba seca) – 
hivern (calçots).

La planta
La ceba és una planta herbàcia bianual. 
Té un únic bulb gran, de forma ovoide. El 
primer any, després de la germinació de 
la llavor, n’apareixen les fulles, d’uns 40 
cm de llarg, limbe cilíndric i color verd clar. 
És un cultiu que necessita força aigua per 
al seu correcte desenvolupament. 
La ceba i el calçot són la mateixa espècie 
en dos estadis diferents del cicle de la 
planta.

Les parts comestibles
A partir de la setena o vuitena fulla, 
coincidint amb l’augment de les 
temperatures i l’allargament dels dies, 
la part inferior de cada fulla o beina 
s’engruixeix –passa a dir-se’n túnica– i 
en forma el bulb (ceba tendra). Un cop ha 
madurat, les fulles cauen i les túniques 

exteriors s’assequen, protegint-lo. Es 
pot deixar assecar i guardar uns quants 
mesos en condicions airejades (ceba 
seca).
El segon any, de la base de les túniques 
poden créixer brots o grills (calçots) 
que, si es deixen créixer, hi apareix la 
inflorescència, una bola de flors blanques 
molt atractives per a les abelles.

Els calçots
Per obtenir calçots, el segon any es 
tornen a plantar les cebes i, a mesura que 
apareixen els brots o grills, es cobreixen 
de terra o recalcen per assegurar que 
la base del grill quedi blanca. De cada 
ceba, es cull una mota de 4 a 7 calçots. 
Se’n diuen així perquè a mesura que van 
creixent es van “calçant” amb terra a fi 
d’obtenir una ceba llarga i blanca.

DITES POPULARS DE LLEIDA: 
TANT PUT UNA CEBA COM CENT.

L’ORIGEN
Espècie originària d’Àsia central i 
meridional, on ja es cultivava en l’antiguitat.

LA CEBA A L’HORTA
A Lleida, les cebes se sembren al febrer, 
es consumeixen tendres a la primavera i 
es cullen per a conserva a finals de juliol. 
Si es planten a finals d’estiu o principis de 
tardor, es poden collir els calçots a partir 
de desembre o gener.  
La varietat més adequada per a la 
producció de calçots és la blanca tardana 
de Lleida, particularment dolça i que grilla 
molt. 


