L’hort de CRM
BAJOQUETA A L’AIRE LLIURE
Les bajoquetes pertanyen a la família de les Leguminosae i el seu nom científic és el de
Phaseolus vulgaris L.
Les bajoquetes poden ser:
De mata baixa o nana: El creixement està limitat per un xanglot floral, no solen
superar els 50 cm d'alçària, i solen ser més precoces i menys productives que les
d'enramada.
D'enramada o de mata alta: Presenten un creixement indeterminat, solen ser de cicle
més llarg i més productives que les de mata baixa.

Estos dos grups principals es classifiquen, al seu torn, en altres subgrups, per exemple
en funció del seu color, de la longitud de la baina i si són de baina plana o baina redona.
Material vegetal
Algunes de les varietats que millor han funcionat en els assajos que s’han fet en el
Centre d'Experimentació de Fundació Ruralcaixa Grup CRM a Paiporta han sigut:
Bajoquetes de mata baixa i baina
verda plana: Nassau (Batlle), Simson
(Vilmorín) i Burgondia (Seminis)

Bajoquetes de mata baixa i baina
verda arredonida (tipus Bobby): Cleo
(Seminis), Paulista (Seminis) i Pongo
(Gautier)
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Bajoquetes d’enramada i baina verda
plana (tipus Perona): Quàntica
(Vilmorín) i Alquife (Seminis)

Bajoquetes d’enramada i baina verda
arredonida: Emerite (Vilmorín) i
Rítmica (Vilmorín)

Cicles de cultiu
Estem en la temporada de fer la primera sembra de bajoqueta a l'aire lliure, que es
correspondria amb el cicle normal per a les zones de l'interior de la Comunitat
Valenciana. Amb esta sembra aconseguirem collites a partir de finals del mes de juny i
no cal utilitzar cap sistema de semiforçat.
En l'àrea del litoral valencià es podria haver iniciat la sembra des de mitjan febrer a
mitjan març; per a collites, a partir de mitjan mes de maig.
En les nostres condicions podem fer sembres de manera continuada fins a mitjan mes
d'agost, les collites de les quals les podrem prolongar fins entrat el mes de novembre, en
anys poc plujosos.
Marcs de plantació
Reg localitzat. Disposició de les plantes a portell.
Distància entre plantes
(0,50 - 0,60 metres )

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

Reg a manta
Distància entre plantes
(0,25 - 0,30 metres )

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

Densitat de colps de sembra: 4-8 colps/m2
Quantitat de llavors per colp: 2-4

