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CALENDARI DE PRODUCCIÓ EN FENOLL
La necessitat de dissenyar un calendari de producció tan ampli com siga possible en el
cultiu de fenoll ens ha portat a estudiar el comportament i l’adaptació de nou material
vegetal en diferents dates de trasplantament.

Donant continuïtat als butlletins números 127 i 136, on s’abordaven les sembres
corresponents als mesos de juliol i setembre respectivament, i amb les quals es
cobrien les collites de finals d’octubre i novembre en el primer cas, i les de març i abril
en el segon trasplantament, es plantegen en este butlletí les sembres d’octubre, amb
les quals s’aconseguirà allargar este calendari de producció.

SEMBRA D’OCTUBRE
Ens trobem en la temporada de fer les noves sembres de fenoll del mes d’octubre, les
plantacions de les quals s’han de fer al llarg del mes de novembre i la primera
quinzena de desembre. Amb estes sembres cobrirem les collites del mes d’abril i,
depenent de la climatologia, principis de maig, en les nostres condicions.

A vegades, estes plantacions es poden veure afectades per gelades de més o menys
intensitat, que es produïxen durant els mesos d’hivern, i per això es recomana fer
estos trasplantaments en zones temperades.

El fenoll és una planta sensible a les baixes temperatures; les gelades lleugeres per
davall de 0 ºC poden causar danys en l’epidermis del bulb, que es desprén, i inclús
amb gelades de més intensitat poden necrosar-se les fulles exteriors, i fins i tot les
interiors, que deixen en estos casos la collita sense valor comercial.

Gelat
Igual que en els trasplantaments anteriors, la densitat de plantació recomanada se
situa al voltant de les 10 plantes/m2, cosa que representa una utilització de planta
de 8.300 plantes/fc o 100.000 plantes/ha.
La varietat que millor comportament ha presentat en estos trasplantaments, en el
Centre d'Experiències de Cajamar a Paiporta, ha sigut Tiziano (CLause).

Tiziano

Unes altres varietats que també han funcionat bé han sigut Aurelio (Seminis) i
Leonardo (CLause).

Aurelio

Leonardo

