Catàleg de Varietats Locals. Estiu 2014

On trobar sobres de varietats locals:
Les varietats d'aquest catàleg les podeu trobar demanantles directament a l'Associació mitjançant
l'adreça <comandes@varietatslocals.org> o al telèfon 693066858. Només heu de demanar quina voleu i
us passarem un full informant de quina donació heu de fer i quines taxes heu de pagar. És una bona
opció, ja que les taxes no pugen més de 2 euros. També podeu trobar varietats locals a diferents
establiments de Mallorca, com per exemple:
Palma: sa Bioteca, sa Biogranja, Mercat Ecològic de Palma, sa Casa Pagesa i cas Cubano.
Andratx: Cooperativa d'Andratx.
Montuïri: Rudema.
Llucmajor: Cooperativa de Llucmajor.
Porreres: Cooperativa de Porreres.
Felanitx: can Dimoni.
Manacor: herboristeria Herbasana.
Son Macià: Magatzem Agrícola de Son Macià.
Artà: Cooperativa Sant Salvador.
Inca: botiga Son Figuerola.
Consell: Camp Mallorquí.
Pollença: Cooperativa de Pollença.

Mongeta blanca

i

Origen: CRF . INIA.

Origen: CRF. INIA.

DescripciÓ: Mongeta de color blanc
per a consum en sec. És una
mongeta que requereix emparralar.

DescripciÓ: Mongeta de color beix
amb traces rogenques. És una
mongeta que requereix emparralar.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Lot: MB0113

Mongeta rossa

Mongeta pintada

100 gr. ± 240 unitats

Origen: CRF. INIA.

Lot: MP0113 100 gr. ± 250 unitats

Mongeta negra

Origen: CRF. INIA.

DescripciÓ: Mongeta de color beix
per a consum en sec. Requereix
emparralar.

DescripciÓ: Mongeta de color negre
de dimensions petites i per a
consum en sec. La mata és
rastrera.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Sembra:Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Lot: MB0113 100 gr. ± 250 unitats

Lot: MN0113 100 gr.

± 420 unitats

Mongeta tendra blanca

Mongeta tendra beix

Origen: Sos Fulles. Artà.

Mongeta del cuc

Origen: Sant LLorens Savall

DescripciÓ: Mongeta per consum en
verd. És llarga i rodona. La
planta és molt productiva i s'ha
d'emparralar.

DescripciÓ: Varietat de mata
baixa, molt productiva, de
bajoques llargues i primes. Molt
bona per a consum en tendre.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Lot: MTB0113 100 gr. ± 500 unitats

Lot: MC0113 100 gr. ± 480 unitats

Origen: CRF. INIA.
DescripciÓ: Mongeta de consum en
verd. Rodona. Necessita
emparralar.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.
Lot: MTB0113 100 gr. ± 350 unitats

Per saberne més...
La gran part de mongetes que es poden trobar a
aquest catàleg es trobaven en el banc de
germoplasma del Centro de Recursos
Fitogenéticos. Aquest centre va prospectar
varietats locals a les Illes durant la segona
meitat del segle XX. Entre aquestes, hi havia
una col∙lecció de mongetes que l'Associació
posa a la disposició de la societat amb aquest
projecte.

Fesol

Origen: CRF. INIA.

Fesol llarg o de metro

Origen: CRF. INIA.

DescripciÓ: Fesol per a consum en
sec i de dimensions petites. És
molt productiu i no necessita
emparralar.

DescripciÓ: Fesol per a consum en
verd. Molt productiu. S'ha
d'emparralar.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Sembra: Es pot sembrar des de
finals d'abril a principis de
juliol. Es fa directament a la
terra a una fondària d'uns 5
centímetres. La distància entre
plantes ha de ser d'uns 20 ò 25
centímetres.

Lot: F0113 100 gr. ± 400 unitats

Lot: FLL0113 100 gr. ± 700 unitats

Ceba mallorquina

Origen: Horteta. Sant Joan.

Calçots

Origen: Valls. Catalunya

DescripciÓ: Ceba de color blanc,
planenca i molt dolça de gust.
Ideal per menjar crua. Amb les
cebes que no es consumeixin es
poden ressembrar per fer grells.

DescripciÓ: Ceba de color blanc,
rodona i dolça. Amb les cebes que
no es consumeixin es poden
ressembrar per fer calçots.

Sembra: Es fa el planter entre els
mesos de gener i d'abril per
començar a sembrar al maig. Per
obtenir grells s'han de sembrar
els bulbs entre l'octubre i el
novembre.

Sembra: Es fa el planter entre els
mesos de gener i d'abril per
començar a sembrar al maig. Per
obtenir els calçots s'han de
sembrar els bulbs entre l'octubre
i el novembre.

Lot: CM0113 3,2 gr. ± 1000 unitats

Lot: C0113 3,2 gr. ± 1000 unitats

Per saberne més...
Els calçots i la ceba blanca mallorquina són
dues cebes de característiques semblants: són
dolces de gust, no es poden guardar molts de
mesos i tendeixen a treure grells cap a la
tardor. Les diferències es troben en la forma
del bulb i en que la ceba de calçots fa més
via per treure grells.

Tomàtiga Mutxamiel

Origen: Son Juny. Sant Joan.
DescripciÓ: Tomàtiga rodona, molt
arrugada, forta i dura. És molt
bona per comercialitzar perquè
aguanta molt bé. Es pot sembrar
tardana perquè no es clivella amb
l'aigua.
Sembra: Es pot fer el planter de
gener a abril. Es pot trasplantar
entre finals d'abril i primers de
juliol. L'equidistància entre
plantes ha de ser de 40 a 50
centímetres. S'ha d'enfilar.
Lot: TM0113

0,6 gr. ± 120 unitats

Tomàtiga de ramellet de mateta Origen: Son Suau. Manacor

Tomàtiga de ferro

Origen: Son Fortuny. Sant Joan.
DescripciÓ: És una tomàtiga de
petites dimensions, rodona i
rosada. Resistent a la sequedat.
Apte per guardar a l'hivern. La
mata és més gran que l'anterior.
Sembra: Es pot fer el planter de
gener a abril. Es pot trasplantar
entre finals d'abril i primers de
juliol. L'equidistància entre
plantes ha de ser de 40 a 50
centímetres. No s'ha d'enfilar.
Lot: TRF0113 0,8 gr. ± 200 unitats

Tomàtiga cor de bou

Origen: S'Hostalet. Sant Joan.

DescripciÓ: És una tomàtiga de
petites dimensions, lleugerament
eixatada i de color rosat. Molt
resistent a la sequedat. Apte per
guardar durant l'hivern. No
requereix emparralar.

DescripciÓ: Tomàtiga en forma de
cor, grossa, té molta carn i és
dolça, molt gustosa. Té la pell
fina i molt poca llavor.

Sembra: Es pot fer el planter de
gener a abril. Es pot trasplantar
entre finals d'abril i primers de
juliol. L'equidistància entre
plantes ha de ser de 40 a 50
centímetres. No s'ha d'enfilar.

gener a abril. Es pot trasplantar
entre finals d'abril i primers de
juliol. L'equidistància entre plantes
ha de ser de 40 a 50 centímetres. S'ha
d'enfilar. Millor sembrar primerenca
perquè es pot crivellar amb les pluges
de finals d'estiu.

Lot: TRM0113 0,8 gr. ± 200 unitats

Sembra: Es pot fer el planter de

Lot: TCB0113

0,8 gr. ±200 unitats

Tomàtiga de Valldemossa Origen: Jardí Botànic. Sóller
DescripciÓ: Tomàtiga d'ensalada,
grossa, rodona, llisa, de pell
fina i molt gustosa. Fa molt de
suc, fet que la fa molt bona per
ensalades.
Sembra: Es pot fer el planter de

gener a abril. Es pot trasplantar
entre finals d'abril i primers de
juliol. L'equidistància entre plantes
ha de ser de 40 a 50 centímetres. S'ha
d'enfilar. Millor sembrarla
primerenca perquè es pot crivellar amb
les pluges de finals d'estiu

Lot: TV0113 0,6 gr. ± 120 unitats

Tomàtiga de la pera

Origen: Ca na Justa. Porreres.
DescripciÓ: Tomatiguera de mata
baixa, molt productiva i que fa
els fruits de mida petita i
dolços. És molt apte per fer
conserves ja que fa poc suc.
Sembra: Es sembra a partir de
mitjans gener fins a l'abril. Es
pot trasplantar en el mes d'abril
i maig. La recol∙lecció es dóna
des del juliol fins a l'arribada
dels primers freds.
Lot: TPA0212 0,8 gr. ± 200 unitats

Per saberne més...
Hi ha una àmplia varietat de tomàtigues de
ramellet, tantes com persones les cultiven,
una més gran, l'altre més eixatada, l'altre
acabada en punta... I, per tant, quina és
l'autèntica? Totes ho són sempre que conservin
les característiques tegumentals i sobretot,
la capacitat de conservació de la tomàtiga de
ramellet al llarg de l'any.

Enciam d'orella d'ase Origen: Son Fortuny. Sant Joan.
Descripció: La fulla és llarga i
d'un color verd clar. Es tanca
sense necessitat de fermar. Les
peces són de tipus mitjà.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
finals de maig. Es trasplanta del
maig al juliol i es sembra cada
planta a una distància de 30 a 40
centímetres. Requereix aigua.
Lot: EO0113 0,6 gr. ± 600 unitats

Alberginia morada

Origen: Son Fortuny. Sant Joan.
Descripció: La pell és morada i la
pasta és blanca. És molt fina al
gust.
S'utilitza
per
torrar,
fregir i farcir.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.
Lot: AM0113 0,4 gr. ± 100 unitats

Pebre de tap de cortí

Pebre ros gruixat

Origen: Son na Jaume Nou. Palma.

Pebre ros

Origen: Sant Jordi

DescripciÓ: Pebre de petites
dimensions, que es pot utilitzar
per envinagrar quan és verd o per
fer pebre bord quan és madur.

DescripciÓ: Pebre de color verd
clar, de paret prima. Normalment
es consumeix cru. És el que
s'utilitza per fer trempó.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.

Lot: PTC0113 1 gr. ± 120 unitats

Lot: PR0113 1 gr. ± 120 unitats

Origen: Muro.

Pebre banya de cabra

Origen: Jardí Botànic. Sóller.

DescripciÓ: Pebre verd clar, de
paret gruixada que és apte per
menjar verd com per torrar.

DescripciÓ: Pebre verd obscur amb
forma de banya, acabat en punta,
té la carn prima. No és coent.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.

Lot: PRG0113 1 gr. ± 120 unitats

Lot: PBC0113

1 gr. ± 120 unitats

Pebre blau

Pebre d'envinagrar

Origen: Son Fortuny. Sant Joan.

Pebre fulla d'olivera

Origen: Son Fortuny. Sant Joan.

DescripciÓ: Pebre gros, de pasta
gruixada, acabat en punta, forma
de tres caires. Molt bo per
torrar.

DescripciÓ: Pebre petit, de paret
prima, acabat en punta. Es pot
consumir en cru quan és verd o es
pot utilitzar per cuinar quan és
madur. És el que s'utilitza per
fer l'espècie de pebre coent.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.

Lot: PB0113 1 gr. ± 120 unitats

Lot: PBC0113 0,5 gr. ± 100 unitats

Origen: Son Fortuny. Sant Joan.
DescripciÓ: És de color verd clar,
acaba en punta i és de pasta
prima. És una mica coent. Ideal
per envinagrar quan és verd.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.
Lot: PE0113 1 gr. ± 120 unitats

Meló eriçó Origen: Son Amadora. Vilafranca de Bonany

Síndria de pinyol vermell Origen: Jardí Botànic. Sóller.

DescripciÓ: Rodó, petit, pasta
blanca, molt aromàtic, primerenc,
de consum ràpid.

DescripciÓ: És rodona, de color
verd fosc amb ratlles verdes. El
pinyol és de color vermellós.

Sembra: Es pot fer a partir de
finals de març fins al juny. Es fa
mitjançant sembra directa dins
clots de 5 centímetres de
profunditat. Es posen dues llavors
per clot. L'equidistància entre
clots és de 1,50 metres.

Sembra: Es pot fer a partir de
finals de març fins al juny. Es fa
mitjançant sembra directa dins
clots de 5 centímetres de
profunditat. Es posen dues llavors
per clot. L'equidistància entre
clots és de 1,50 metres.

Lot: ME0113 4,3 gr. ± 70 unitats

Lot: SPV0113

4,1 gr. ± 32 unitats

Per saberne més...
Actualment el mercat necessita melons amb una
pell gruixada ja que és necessari per garantir
el bon estat del fruit pel seu transport.
També s'ha acostumat al consumidor que la
pasta sigui cruixent. Amb aquestes
característiques comercials el meló eriçó
queda apartat a canals curts de venta i al
consum d'aquelles famílies que aprecien el seu
gust. Cal destacar que aquest meló és
excel∙lent al gust ja que la seva dolçor
peculiar és dificil de superar.

Juliverd mallorquí

Origen: Es Maiol. Artà.

Alfabaguera de fulla morada

Origen: Índia

DescripciÓ: La fulla és petita i
acabada en punta. Té moltes
qualitats organolèptiques.

DescripciÓ: La fulla és morada i
grossa. Es consumeix en fresc com
a condiment. Té més propietats
nutricionals que la verda.

Sembra: Es sembra a parades o
eixams des de mitjans d'agost fins
a mitjans de febrer.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.

Lot: JM01013 4,3 gr. ± 70 unitats

Lot: AFM0113 0,5 gr. ± 420 unitats

Alfabaguera de fulla verda Origen: Itàlia.
DescripciÓ: La fulla és verda i
grossa. Es consumeix en fresc com
a condiment.

Sembra: Es pot començar a fer el
planter a partir del gener fins a
mitjans d'abril. Es trasplanta al
maig i es sembra cada planta a una
distància de 40 a 50 centímetres.
Requereix aigua.
Lot: AFV0113 0,5 gr. ± 420 unitats
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CRF o Centro de Recursos Fitogenéticos. És un banc de germoplasma que pertany al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. En aquest banc es troben moltes
varietats locals d'arreu de l'Estat Espanyol entre les quals n'hi ha de les Illes Balears. De la col·lecció insular cal destacar l'ampli ventall de mongetes i blats que foren prospectats
entre els anys 50 i 80.

