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SEMBRA D’ALBERGINA PER A
PLANTACIONS A L’AIRE LLIURE
Pot ser un bon moment per a fer la sembra d’albergina per al cultiu a l’aire lliure en les
zones del litoral mediterrani, els trasplantaments de les quals s’efectuaran entre finals
de març i principis d’abril. En aquelles zones amb climatologia un poc més freda, les
sembres han de retardar-se a finals de febrer i fins i tot març, per a fer els
trasplantaments durant els mesos d’abril i maig.
La densitat de plantació recomanada és d’una planta per metre quadrat,
aproximadament.
Arribat el moment de la plantació serà convenient instal·lar un sistema de semiforçat,
encoixinat amb polietilé negre i microtúnel, la coberta del qual pot ser de polipropilé no
teixit de baixa densitat.

Tipus i varietats
En l’actualitat hi ha una gran gamma de varietats d’albergina de diferents classes, i es
poden trobar varietats amb diverses formes, mides i colors. Les formes poden variar
des de les arredonides, intermèdies o semillargues i les serpentiformes o allargades, i
a més es poden trobar diverses mides i colors de les baies, que poden ser llistades
(blanc i violaci), violàcies brillants, verds, rosades, negres i blanques.

 Albergina negra de longitud intermèdia
 És el tipus d’albergina que més es cultiva i sobre el qual les firmes comercials
han centrat la millora genètica. En el mercat hi ha una gran quantitat de
varietats híbrides, adaptades a condicions de cultiu a l’aire lliure i també per a
hivernacle. Segons la grandària del fruit, podem distingir entre albergines per a
torrar (fruits > 250 g) o per a fregir (fruits < 250 g).
Dins d’este grup, han destacat en els assajos realitzats en el Centre
d’Experiències de Cajamar a Paiporta varietats com Cristal, Monarca, Leticia i
Shakira.

 Albergina llistada
 A València es cultiva l’albergina llistada, molt apreciada pel consumidor, amb
material vegetal seleccionat pels mateixos agricultors, que donen nom al seu
origen, i així es poden trobar la llistada de Xeraco, de Gandia, de Foios, etc.
Este tipus de seleccions estàndard han de manejar-se agronòmicament de
manera diferent, especialment restringint el reg en les primeres fases de
desenvolupament del cultiu, fins que s’aconseguisca que quallen les primeres
baies, i evitar així un vigor excessiu i l’avortament de flors.
En l’actualitat ja han aparegut algunes varietats híbrides, encara que de
moment no han aconseguit els nivells de qualitat de les seleccions del terreny,
tot i que sí que han millorat la precocitat.
Dins del material assajat en el Centre d’Experiències de Cajamar a Paiporta
han destacat algunes seleccions de llistada de Gandia i de Pinedo.

