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La informació  per a la meva explotació 

Varietats de pèsol proteaginós 
L’elecció del tipus de varietat depèn de la zona agroclimàtica i la data de sembra. En les sembres més 
precoces, a les zones més fredes, s’han de sembrar varietats hivernals, que mostren una major resistència 
al fred. Pel contrari, a les zones més càlides o a les fredes en sembres tardanes, s’han de sembrar 
varietats de primavera, més ràpides a maduresa fisiològica. La informació que es disposa sobre 
l’adaptació de les noves varietats a Catalunya és limitada. En pèsol de tardor, els assaigs realitzats la 
campanya 2015-16 han mostrat un bon comportament productiu de FRESNEL, INDIANA, AVIRON, 
CURLING, BALLTRAP, etc. En pèsol de primavera, cal destacar KAYANNE, AUDIT, etc.  

1. Zona agroclimàtica i  data de sembra 

En les sembres més primerenques, a les zones fredes, es recomanable sembrar varietats hivernals amb resistència al 
fred. Algunes de les que mostren una major resistència són ISARD, BALLTRAP, GANGSTER, etc.  Si es produeixen ferides 
degudes a danys per fred (gelades), es pot afavorir la bacteriosis deguda a Pseudomonas syringae pv pisi, que és una 
malaltia molt agressiva que pot comprometre seriosament el rendiment.  
Pel contrari, a les zones càlides i en les sembres més tardanes és recomanable sembrar varietats de primavera que 
presenten normalment un cicle més curt i assoleixen la maduresa fisiològica de forma més ràpida. 

Data de sembra de les varietats de pèsol proteaginós hivernals i 
de primavera, en funció de la zona de conreu.                

Agrupació de les zones de conreu en funció 
del règim tèrmic. 



Assaig de varietats 
de pèsol de 

primavera de la 
Tallada d’Empordà 
(el Baix Empordà). 

Campanya 2015-16. 
Foto: IRTA Mas 

Badia. 
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Durant la campanya 2015-16 cal destacar el bon 
comportament de la varietat FRESNEL a totes les localitats 
d’assaig. També cal remarcar la productivitat d’INDIANA, 
AVIRON, CURLING, BALLTRAP, etc. 

2. Varietats de pèsol de tardor 

3. Varietats de pèsol de primavera 

Assaig de varietats de pèsol de tardor de 
Tona (Osona) de la campanya 2015-16. 

Foto: IRTA Mas Badia 

Les varietats més precoces a floració han estat FRESNEL i 
ISARD. La varietat FRESNEL ha estat també la que ha 
presentat una major altura de la planta. La mida del gra 
més petita s’ha obtingut amb CARTOUCHE; mentre que la 
més grossa amb FRESNEL i INDIANA. La varietat AVIRON 
és l’única amb un gra de color verd.  

La varietat que ha mostrat una major altura de la planta ha 
estat MYTHIC. La varietat MOWGLI és la que ha presentat un 
pes del gra més elevat. Totes les varietats tenen un gra de 
color groc.  

La campanya 2015-16 cal destacar les varietats KAYANNE i 
AUDIT, encara que amb un comportament desigual 
depenent de l’assaig. 
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