L’hort de Cajamar Caja Rural
SEMBRA DE BAJOQUETA PER A HIVERNACLE

Estem en la temporada de fer sembres de
bajoqueta en hivernacle per a les collites
del mes d'abril.
La bajoqueta és una planta d'origen
americà;
pertany
a
la
família
Leguminosae, i el seu nom científic és
Phaseolus vulgaris L. Les bajoquetes per
a ser aprofitades verdes o tendres, el cultiu
de les quals es considera netament
hortícola, es cullen en una fase anterior a
la granor total de les seues llavors, en estat
de baines i tendres, i es poden aprofitar
per al consum directe en fresc, així com
en la indústria de la conserva i de la
congelació.

La sembra sol fer-se en solcs sobre el terreny en saó. En varietats nanes de mata baixa la
densitat de colpets de sembra és de 4-8 colpets/m2 i de 2 a 4 llavors per colpet. Un marc
de plantació molt utilitzat en reg per inundació és 0,80 m entre solcs i 0,30 m entre
plantes.
En reg localitzat es poden col·locar dos línies de plantes per solc disposades a portell,
deixant en este cas 0,60 m entre plantes dins de la mateixa línia, segons mostra la figura.
REG

Distància entre bancs
(0,50 -0,80 metres)

Distància entre plantes
(0,50 -0,60 metres)

REG PER

Distància entre línies
(0,50 -0,80 metres)

Distància entre plantes
(0,25 -0,30 metres)
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Per a varietats d'enramada, la densitat de plantació és aproximadament de 5 plantes per
m2. Un marc de plantació prou utilitzat en hivernacle és d'1,40 a 1,50 m entre línies i de
0,25 a 0,30 m entre colpets amb una disposició a portell i posant una llavor per colpet.

Distància entre plantes
(0,25-0,30 m)

Distància entre línies
(1,40 - 1,50 m)

Les varietats de bajoqueta es classifiquen principalment en funció de les característiques
següents:
 Color de les baines: blanc, verd, jaspiat…
 Forma de la secció de les baines: redones i planes.
 Longitud i amplària de la baina.
 Color de les llavors.
 Tipus de mata: nanes i d’enramada.
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Les varietats més cultivades per a consum en fresc en la nostra Comunitat són:
♦ Varietats de mata baixa i baina verda plana, també conegudes com a tipus
“coco”: de creixement limitat per un ramell floral, no solen superar els 50 cm
d'altura i solen ser més precoces i menys productives que les d'enramada.
♦ Varietats d’enramada i baina verda plana, entre les quals hi ha:
1. Tipus Garrafal Oro: productives, amb baines planes, de color verd, de 18 a 20
cm de llargària i d’1,5 a 1,8 cm d’amplària, arquejades i molt apreciades en el
mercat en fresc.
2. Tipus Perona: productives,
rectes i de baina ampla.
Destaquen
les
varietats
Quantica (Vilmorin) i Alquife
(Seminis).

3. Tipus Helda: productives, rectes
i més llargues. Destaca la
varietat Estefania (Ramiro
Arnedo).

♦ Varietats de mata baixa i baina
verda arredonida, també conegudes
com a tipus “bobby”: un tipus de
bajoqueta, carnosa i de forma
arredonida on destaquen la varietat
Cleo i Paulista (Seminis) i Pongo
(Gautier).

♦ Varietats d’enramada i baina
verda arredonida: les varietats més
destacades són Emerite i Rítmica
(Vilmorin).

