Família: Lleguminoses
Espècie: Mongetes, Fesols Phaseolus vulgaris L.
Cast: Judía, alubia; It: Faggiolo; Port: Feijão; Fr: haricot; Angl: Bean

Varietat: Terrera tipus ganxet
Lloc de recollida: Sant Boi de Llobregat
Informador: Albert Bou
Coneixement agronòmic relacionat:
La del prat o ganxet terrer és de mata baixa i per a seca, i té bon rendiment. Cap als
anys 70 la llavor venia d’Alcanar, almenys de vegades. Es sembrava en lluna vella a
finals d’abril (220 kg de llavor/ ha), després de l’enciam, per exemple, i al cap de 3
mesos es collia. Es començava a regar cap el 20 de juny i es feia un reg cada setmana.
Aquesta varietat era apreciada pels que venien gra cuit perquè s’inflava molt i pel
consumidor perquè era fina i tenia poca pell. Era el conreu d’estiu per excel·lència, junt
amb els melons i les patates. El rendiment S’acostumaven a collir uns 3000 Kg per
hectàrea i per sembrar-ne una se’n gastaven uns 220 kg. El problema era el reg, si un
any hi havia escassetat d’aigua (Jaume Puig, el Prat de Llobregat). Segons l’Albert Bou
de Sant Boi de Llobregat és molt fàcil que es creui amb altres varietats de mongeta i
perdi el caràcter de mata baixa i color blanc de la grana. Abans s’acostumava a
incorporar en la rotació de blat i ordi. Suposem que és la mateixa a la que fa referència
sota el nom de mongeta terrera, tot i que les dates de sembra són més tardanes creiem
que és degut a que la zona del Vallès és més fresca que la del delta del Llobregat:
•

al butlletí agrícola La Pagesia (Terrassa, 1919) indica Juny i Juliol com a dates
de sembra

•

al llibre “Les feines del pagès abans dels nostres dies” Camil Torras (1976)
apunta que es sembren per Sant Jaume, 25 de juliol.

