L14- 10

Carbassa

llarga de cuinar

Dades de la mostra
Informador

Catalina Vaquer Sorell

Localitat

Porreres

Data

21/07/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Allargada i pot tenir diferents formes. Pell gruixuda i de color
ataronjat amb ratlles. Mida grosseta, de més de 50 cm
d'allargada. Flor groga. Carn taronja intens. Pell gruixuda, llisa.

Època de sembra

Març-maig

Època de trasplant

15 dies més tard

Època de recol·lecció setembre, octubre quan capoll és
sec

Secció i mida

Labors
Cultiu

Abans es feia a la seca, però amb els estius
tan secs d'ara, difícil. Millor collir-la abans de
pluges, sinó es crivellen

Reacció a plagues i
malalties

molt resistent

Informació etnobotànica
És la més usada per cuinar, per fer l'escudella, el cuinat de
llenties, puré, "frit de carbassa"..
També per engreixar porcs.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum i venda

Altres detalls:

Valoració de l'informador
És molt apte per vendre-la a trossos. De vegades fa dues
collites. Produeix unes 6 carbasses per planta. Es
conserven molt, fins a un any.
Observacions
A la segona collita poder fer 3 o 4 carbasses, però
algunes no arriben a madurar. Es conserva bé un any.

Es recull mostra

Any de collita
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L14- 11

Carbassa

botella

De beure vi

Dades de la mostra
Informador

Catalina Vaquer Sorell

Localitat

Porreres

Data

21/07/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Forma de botella. Mida petita. Pell verda que queda marró en
assecar-se. Pinyol negre i llarguer. De flor blanca i diferent de
les altres.

Època de sembra

a partir del març

Època de trasplant

15 dies més tard

Època de recol·lecció octubre, quan s'asseca i comença a
buidar

Secció i mida

Labors
Cultiu

No té necessitats especials de cultiu

Reacció a plagues i
malalties

Resistent

Informació etnobotànica
Ara es fa servir per decoració.
Abans, per beure vi. Quan és ben seca es talla per la part de
dalt, es buida de llavors, es fa ben neta i es posa un tap de
suro.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents

Es conreava molt a la zona? no se sap
Es conrea actualment?

gens

Destinació del producte

consum familiar

Altres detalls:

Valoració de l'informador
Ara la fan per no perdre la llavor

Observacions
S'asseca a la mateixa planta

Es recull mostra

Any de collita

2014
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L14- 40

Carbassa

llarga

Dades de la mostra
Informador

Joan Mas Martorell

Localitat

Montuïri

Data

25/09/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
És de pell forta, de color verd amb retxes taronges.. algunes
més i d’altres menys marcades. D’una mida mitjana de 40 cm,
i d’uns 12cm de diàmetre.

Època de sembra

Primers maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció finals setembre, octubre
Secció i mida

Labors
Cultiu

A la seca

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
per cuinar

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

força

Destinació del producte

consum i venda

Valoració de l'informador
bona

Observacions
Algunes més llargues que les altres.La producció depèn
de l’any, sobretot quan es fa a la seca. De 2, 3
carbasses per planta, i si és un any bo, 3 o 4. Aguanten
molt bé a la planta, i les deixen per quan van més
tranquils de feina, al setembre, i de vegades si ja estan
fetes les deixen a camp, tallades de la planta.
Es recull mostra

Any de collita

2014

40

L14- 41

Carbassa

cabell d'àngel "rodona"

Dades de la mostra
Informador

Joan Mas Martorell

Localitat

Montuïri

Data

25/09/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Té una forma rodoneta. Les de l’any passat que van quedar
petites encara ara estan prou bé. De color verd amb ratlles,
que podrien ser més clares.

Època de sembra

Primers maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció finals setembre, octubre
Secció i mida

Labors
Cultiu

A la seca, i la collita dependrà de les pluges

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
Per fer el cabell d'àngel pels robiols

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum i venda

Valoració de l'informador
Tot i que ja no tant com abans, les segueixen venent, per
Pasqua pr fer robiols
Observacions
En fer-les a la seca, la producció depèn de la pluja. El
color un cop madures no canvia, no s’assequen.. més
aviat es podriria abans. Però aguanten molt.

Es recull mostra

Any de collita

2013
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L14- 42

Carbassa

petita

rodona

Dades de la mostra
Informador

Joan Mas Martorell

Localitat

Montuïri

Data

25/09/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Té una forma rodona, un poc allargada. De color verd amb
retxetes taronges, pell fina i dura. Carn molt taronja i amb un
poc de fils. Llavors a la base.

Època de sembra

Primers maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció finals agost, setembre
Secció i mida

Labors
Cultiu

A la seca, i la collita dependrà de les pluges

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
per cuinar

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum i venda

Valoració de l'informador
bona mida i bona per cuinar

Observacions
Són molt semblants a les llargues, només canvia la
forma.

Es recull mostra

Any de collita

2014

42

L14- 5

Carbassa

de cabell d'àngel

Dades de la mostra
Informador

Catalina Vaquer Sorell

Localitat

Porreres

Data

21/07/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
De forma rodonenca, pell dura i gratallosa, de color verd fosc
amb taques verd clar. Mida mitjana, (2-3kg). La polpa blanca,
filosa i dolça. El pinyol negre i distribuït. Floració tardana

Època de sembra

divendres sant, o més tard

Època de trasplant

15 dies més tard

Època de recol·lecció quan el capoll es seca, novembre
Secció i mida

Labors
Cultiu

No té moltes exigències, i s'ha de deixar que
vagi creixent encara que no floreixi.

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
Bona per fer el cabell d'àngel, que és molt més bo que el que
venen. Si es cull tendre millor, perquè així el fil no està tan
granat (però no per llavor). Es pot fer sencera al forn i es buida
després, o tallar i buidar.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents

Es conreava molt a la zona? molt
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Altres detalls:

Valoració de l'informador
Floració tardana a partir d'octubre. Fan les primeres
carbasses al novembre o desembre. La fan per mantenir
la varietat, que és força rústica.
Observacions
S'ha de sembrar on no faci nosa, perquè fa molta branca
i s'esten molt. Això també l'ajuda a protegir-se de les
primeres gelades de gener. Si no s'arrebassa la planta,
durant 2 o 3 anys en pot tornar a fer.

Es recull mostra

Any de collita

5

L14- 6

Carbassa

de fer encarbassat

Dades de la mostra
Informador

Catalina Vaquer Sorell

Localitat

Porreres

Data

21/07/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
De pell fina, dura. De color verd i en ser madura agafa un
color blanquinós,grogós. De carn blanca i textura de suro. Té
moltes llavors de color verd fosc, semblant a les de síndria i
distribuides com una melonera.

Època de sembra

a partir del març

Època de trasplant

abril

Època de recol·lecció setembre
Secció i mida

Labors
Cultiu

Necessita poca aigua

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
S'usa per fer encarbassat (fruita confitada), per cuinar és
massa dolça.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
amistats, de Felanitx
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

gens

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Fer encarbassat du molta feina, i s'ha deixat de fer. Però
la fan per conservar-la.
Observacions
La planta té fulles de sindriera, i podria ser que també l'hi
diguessin "síndria de barcassa".Pot tenir diferents formes

Es recull mostra

Any de collita

2012

6

L14- 60

Carbassa

petita "verda"

de cuinar

Dades de la mostra
Informador

Sebastià Jaume Andreu
Francisca Andreu

Localitat

Vilafranca

Data

05/11/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
És una carbasseta petita de forma quasi quadrada. La pell és
verdosa amb retxes carbasses mes intenses quan més
madura. De dins color carbassa intens.Tenen la pell forta, i
una bona mida (fins a 1 kg)

Època de sembra

maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció setembre
Secció i mida

Labors
Cultiu

es pot fer a la seca tot i que necessita més
aigua. En un any bo pot fer fins a 70
carbasses una planta. Alguns anys dolents
com aquest no n’ha fet (només 2 o 3) per falta
d’aigua

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
per cuinar

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

força

Destinació del producte

consum i venda

Valoració de l'informador
Bona de mida i de gust

Observacions

Es recull mostra

Any de collita

2014

60

L14- 65

Carbassa

de menjar "grossa"

Dades de la mostra
Informador

Miquel Cloquell Fornari

Localitat

Muro

Data

09/11/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Carbassa blanca, molt grossa. Forma rodona, un poc planera,
i marca les tallades. Clovella un poc dura. Carn de color
taronja pujat. Aguanta d'un any per l'altre.

Època de sembra

març abril

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció octubre
Secció i mida

Labors
Cultiu

no necessita moltes labors especials. Abans
es feien a la seca i en un terrenys bo ja no
calia fer res més. Ara les mimen un poc més
en plantar-les. S'han de separar de les
gegants perquè sinó es van hibridant

Reacció a plagues i
malalties

resistent, però poden tenir cendrada

Informació etnobotànica
molt gustosa i dolça. Eren per cuinar i les venien a tallades.
Ara seleccionen les grosses per anar a concurs.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum i venda

Altres detalls:

Valoració de l'informador
Carbassa de les més gustoses, quasi es podria menjar
crua. De mida un poc grossa i ja no té demanda.
Observacions
Es conservaven a les escales que anaven al sostre. A
fora, un poc inclinades perquè no quedés aigua dins.
Quan s'encetava una, els veinats hi anaven. Ara s'ha
avançat la sembra.

Es recull mostra

Any de collita

65

L14- 12

Meló

Claudio

bolla de 4 kg

Dades de la mostra
Informador

Sebastià Jaume Andreu
Francisca Andreu

Localitat

Vilafranca

Data

05/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló rodó, grosset, de pell rugosa, forta i gruixuda. De color
verd fosc, i la part que toca al terra blanca. Fa uns 4,5 kg.
Tardà. Molt bona conservació. De carn blanca i dolça

Època de sembra

Finals d'abril

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció finals agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Ho fan a la seca, amb plàstic. Al juliol
comencen preparan el sòl per la sembra de
l'any següent. Passada de puntes, i després
d'arada per tapar el rostoll dels cereals. I si fa
falta cultivadors, per l'herba.

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
El més dolç i molt bo

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona?
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
És el més dolç, i té molt bona conservació. Pot guardarse d'un any per l'altre.
Observacions
Un any en van encetar un de l'any anterior el mateix dia
que van collir el primer de la temporada

Es recull mostra

Any de collita

2014

12

L14- 13

Meló

eriçó

Dades de la mostra
Informador

Sebastià Jaume Andreu
Francisca Andreu

Localitat

Vilafranca

Data

05/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló ben rodó, pell característica i molt fina. Carn de color
crema, textura suau, gustós, molt dolç, el més sucós

Època de sembra

finals abril

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció primers de juliol
Secció i mida

Labors
Cultiu

Ho fan a la seca, amb plàstic. Al juliol
comencen preparan el sòl per la sembra de
l'any següent. Passada de puntes, i després
d'arada per tapar el rostoll dels cereals. I si fa
falta cultivadors, per l'herba.

Reacció a plagues i
malalties
Informació etnobotànica
Molt dolç i bo per menjar

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

força

Destinació del producte

consum i venda

Valoració de l'informador
No és bo a nivell comercial perquè de seguida s'obren.
S'ha de consumir acabat de collir. Aguanta molt poc.
Però té un gust característic. Molt tendre i sucós
Observacions
La llavor la netegen i la posen al sol perquè s'assequi
ben ràpid, llavors la guarden en una bossa de plàstic
amb un paper de cuina dins i sense tancar. El meló eriçó
és el que produeix menys (3,4 melons/planta).

Es recull mostra

Any de collita

2014

13

L14- 14

Meló

francès

guapo

Dades de la mostra
Informador

Sebastià Jaume Andreu
Francisca Andreu

Localitat

Vilafranca

Data

05/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Rodó. Pell gruixuda, rugosa i fina, color verd-grogós amb
puntets. La part que toca al terra groga. Carn color crema
ataronjat, textura mitjana, gens filosa, molt suau. Poc dolç,
sucós

Època de sembra

finals abril

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció juliol, primerenc
Secció i mida

Labors
Cultiu

Ho fan a la seca, amb plàstic. Al juliol
comencen preparan el sòl per la sembra de
l'any següent. Passada de puntes, i després
d'arada per tapar el rostoll dels cereals. I si fa
falta cultivadors, per l'herba.

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
S'ha de treure aviat perquè no es conserva

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

més de 30 anys
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Venia de fora, és primerenc i aguanta una mica més que
l'eriçó.
Observacions
La mostra que tenim collida de l'agost, al novembre
encara està en bon estat de fora, de dins un poc passada

Es recull mostra

Any de collita

2014

14

L14- 16

Meló

groc "llis"

Dades de la mostra
Informador

Sebastià Jaume Andreu
Francisca Andreu

Localitat

Vilafranca

Data

05/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Té un gust molt bo. De forma arrodonida. La pell és de color
groc i molt fina i llisa. De dins la carn de color crema i textura
ferma. Aguanten fins Nadal.

Època de sembra

finals d'abril

Època de trasplant

No es fa

Època de recol·lecció juliol
Secció i mida

Labors
Cultiu

Ho fan a la seca, amb plàstic. Al juliol
comencen preparan el sòl per la sembra de
l'any següent. Passada de puntes, i després
d'arada per tapar el rostoll dels cereals. I si fa
falta, cultivadors per l'herba.

Reacció a plagues i
malalties

Resistent

Informació etnobotànica
Molt bo per postres perquè té molt bon gust

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum i venda

Valoració de l'informador
Molt bo. El venien molt, suposen que per la pell tan llisa i
guapa
Observacions

Es recull mostra

Any de collita

2014
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L14- 18

Meló

murcià

Dades de la mostra
Informador

Miquel Alemany Carbonell
Francisca Carbonell Jordà

Localitat

Maria de la Salut

Data

26/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
És rodó, semblant al groc però de pell de color verd fosc,
també rugosa i més dura. Té la carn blanca i una textura molt
bona, cruixent. No molt dolç. Sucós.

Època de sembra

finals abril

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Es fa a la seca, i durant el cultiu hi fan alguna
passada amb els cultivadors.

Reacció a plagues i
malalties

Molt resistent

Informació etnobotànica

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

menys de 10 anys
no se sap

Es conreava molt a la zona? no se sap
Es conrea actualment?

gens

Destinació del producte

consum familiar

Altres detalls:

Valoració de l'informador

Observacions

Es recull mostra

Any de collita

2014

18

L14- 19

Meló

groc "d'Ariany"

Dades de la mostra
Informador

Miquel Alemany Carbonell
Francisca Carbonell Jordà

Localitat

Maria de la Salut

Data

26/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Forma rodona, de pell fina però un poc rugosa i forta. De color
groc i pigallada a la base amb ratlles verdes. Carn blanca i de
textura mitjana. Mida mitjana. Gust bo, dolç, sucós al
mastegar. Llavor blanquinosa i grossa.

Època de sembra

finals abril

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció mitjans agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Es fa a la seca, i durant el cultiu hi fan alguna
passada amb els cultivadors

Reacció a plagues i
malalties

Resistent, no es clivella

Informació etnobotànica
Bo per postre

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

menys de 10 anys
amistats, d'Ariany
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? gens
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Bon gust, i resistent: no queda tacat pel sol, ni es clivella
amb l'aigua. Bona conservació, fins Nadal.
Observacions
Es va hibridant. Si sembren melons no sembren
carbasses. La llavor un cop neta, posada damunt de
sacs de tela perquè s'assequi a l'ombra, i penjades en
bossa de tela.

Es recull mostra

Any de collita

2014

19

L14- 29

Meló

calapoter

Dades de la mostra
Informador

Miquel Servera Salom
Maria Mascaró Mayol

Localitat

Vilafranca

Data

05/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Color verd amb taques, recordant a un calapot. La part que
toca en terra queda groga.

Època de sembra

inicis maig, manual

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció abans del 15 d'agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Ho fan tot a la seca i sense plàstic. Marc de
plantació 2,40 x 2,40, fent passades de tractor
pels dos sentits. A partir de juny, cada 8 o 10
dies fan una passada. Els deixen 3 melons
per planta.

Reacció a plagues i
malalties

molt resistent

Informació etnobotànica
Molt bo per menjar

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
compra

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

força

Destinació del producte

consum i venda

Altres detalls:

Valoració de l'informador
És molt comercial, el que es ven més.

Observacions
Sense aigua i amb un bon any n'ha arribat a collir algun
de 17 Kg. No s'hibrida amb els altres. Fan neta la llavor i
la deixen assecar al sol ràpid.

Es recull mostra

Any de collita

29

L14- 34

Meló

blanc de muro

tendral blanc

Dades de la mostra
Informador

Biel Torrens

Localitat

Ruberts

Data

21/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló llarguer arrodonit, de mida mitjana. Gust dolç. Pell un
poc rugosa i gruixuda de color blanc amb ratlles verdes. Carn
color crema, textura filamentosa i suau. Molt sucós, dolç.
Llavor força allargada.

Època de sembra

abril

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

El fan amb plàstic, i hi fan 1 o 2 passades de
motocultor. No té moltes necessitats d'aigua

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
El nom bé pel color de la pell, i per la seva procedència

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

menys de 10 anys
amistats, de St. Joan
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Bo per la seva dolçor, molt bo de gust, meló de secà

Observacions
Es feia a Muro i Sa Pobla

Es recull mostra

Any de collita

2014

34

L14- 36

Meló

tendral

Dades de la mostra
Informador

Joan Mas Martorell

Localitat

Montuïri

Data

27/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló llarguer, pell rugosa de color fosc, molt gruixuda. Té
clapa més blanca on toca a terra. Dolç i fort. Carn blancgrogosa, tendre, sucós. Bona conservació. Llavors grosses i
fosques

Època de sembra

primers de maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Son pare tallava l'ull mestre, ells ja no. Ho fan
amb plàstic a 1x3,5. Preparen el terreny amb
bona saó, amb l'arada de 2 solcs. Durant el
cultiu hi passen estorressadors i cultivadors.

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
Es conserva fins abril, segons la humitat. No sap perquè li
deien així.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
És un poc delicat perquè es taca del sol.

Observacions
A Montuïri no coneix ningú més que en faci. Poden
produir d'1 a 3 melons per planta. Es pot consevar fins
l'abril si no hi ha molta humitat

Es recull mostra
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L14- 37

Meló

groc "intens"

Dades de la mostra
Informador

Joan Mas Martorell

Localitat

Montuïri

Data

27/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló allargadet, pell rugosa, forta i de color groc. Però més
aviat prima com el calapoter. Carn de color ataronjat, textura
suau, gens filosa. Molt dolç, molt sucós, gust diferent, molt bo

Època de sembra

primers maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

A la seca i amb plàstic

Reacció a plagues i
malalties

resistent però més tendència a
cendrada

Informació etnobotànica
Té un gust diferent dels altres

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

més de 30 anys
amistats
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Aguanta molt, no es taca gens pel sol

Observacions
Li va donar un home de Montuïri que havia estat per
Pollença. Produeix un poc més que els altres, de 4 a 5
melons per planta si no són molt grossos. Coloració groc
intens quan són madurs

Es recull mostra
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L14- 43

Meló

groc

Dades de la mostra
Informador

Maria Nicolau Adrover
Toni Sureda Nicolau

Localitat

Son Macià

Data

18/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló groc, grapallut i allargadet. Mida mitjana. Molta pell, però
no és molt forta. Textura mitjana, carn cruixent i de color blancgrogosa. Gust bo. Dolç, sucós.

Època de sembra

finals abril, maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció Agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

a la seca

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
bo de gust. No recorden el nom.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
no se sap, de Felanitx
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
bo de gust

Observacions
Aguanta fins Nadal. Té més clovella que el fei. Al gener
per fora està en molt bon estat, i per dins encara és bo,
però el color és molt més ataronjat.

Es recull mostra
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L14- 44

Meló

de la mel

de la cera, Manto del señor

Dades de la mostra
Informador

Maria Nicolau Adrover
Toni Sureda Nicolau

Localitat

Son Macià

Data

18/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Pell ben llisa de color blanc verdosa i pot tenir algunes retxes
verdes. Aguantava molt, pell fina i arriba a quedar sense pell.
Molt dolç. Molt sucós. No té molts filaments, textura suau.

Època de sembra

finals abril, maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

a la seca, i amb fems. Recorda que de
vegades ho feien damunt adob verd de faves
fins i tot sembrat al maig

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
boníssim, molt dolcet i gustós, era mel

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

menys de 10 anys
pots de l'associació VL

Es conreava molt a la zona? poc, però ells 1 quarterada
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Altres detalls:

Valoració de l'informador
Aguanta fins matances (mitjans novembre). Fa uns 40
anys es va perdre perquè la gent va deixar de voler
melons blancs.
Observacions
Recorda que en feien 1 quarterada. Té varis noms. En
Llorenç Roca de Son Macià el feia fa 25, 30 anys li deia
"El manto del Señor". Segons ell, en un moment la gent
ja no el va voler perquè tenia color "de mort".

Es recull mostra
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L14- 52

Meló

fei francès

Dades de la mostra
Informador

Joan Jaume Garí

Localitat

Vilafranca

Data

05/11/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló gropallut verd-grogós (més groc en madurar), i amb
puntets. Arrodonit, acabat en punta al coll. Clovella força
gruixuda i poc forta, aguanta menys que el fei. La carn és
blanc-grogosa, un poc filosa. Molt sucós i dolç

Època de sembra

Primers de maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció finals agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

fets a la seca, sense plàstic, sembra directe a
2,20m. Fan una llaurada a l’estiu, i després 2
passades de cultivadors al mes a partir de
gener.Un cop nats, fan llaurades cada 5, 6
dies, i entrecaven a mà.

Reacció a plagues i
malalties

resistent, no es taca del sol

Informació etnobotànica
per menjar fresc

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

4 anys
amistats, de Manacor
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? gens
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
No es taca del sol. Dolç si es cull en el bon moment

Observacions
No produeix molt, de 2 a 3 melons per planta. Si no es
cull en el bon moment pot ser fat
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L14- 53

Meló

fei mallorquí

de matances

Dades de la mostra
Informador

Joan Jaume Garí

Localitat

Vilafranca

Data

05/11/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
És un meló més allargat, grapallut, de clovella gruixuda de
color verd fosc. Carn de color blanc- verdosa. Sucós, bo.

Època de sembra

Primers de maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció mitjans de setembre
Secció i mida

Labors
Cultiu

fets a la seca, sense plàstic, sembra directe a
2,20m. Fan una llaurada a l’estiu, i després 2
passades de cultivadors al mes a partir de
gener.Un cop nats, fan llaurades cada 5, 6
dies, i entrecaven a mà.

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
per menjar fresc. Es nom ve perquè no fa molt bon aspecte

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

6,7 anys
amistats, Vilafranca
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

gens

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Molt dolç. Aguanta molt, fins abril

Observacions
Recorda que son pare guardava els melons feis damunt
del gra, i aguantaven molt. Les llavors les assequen a
l'ombra i les guarden en pots.

Es recull mostra
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L14- 70

Meló

groc "retxat"

Dades de la mostra
Informador

Maria Nicolau Adrover
Toni Sureda Nicolau

Localitat

Son Macià

Data

10/11/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Pell groga amb retxes verdes. Un poc allargat. Carn color
grogós, textura suau i sucós. Poc dolç

Època de sembra

finals abril, maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

a la seca

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
per menjar fresc

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

menys de 10 anys
pots de l'associació VL

Es conreava molt a la zona? no se sap
Es conrea actualment?

Altres detalls:

no se sap

Destinació del producte
Valoració de l'informador
Un poc soso

Observacions
Aguanta bé

Es recull mostra
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L14- 74

Meló

fei "de son Ajaume"

Claudio?

Dades de la mostra
Informador

Toni Feliu

Localitat

Sant Jordi

Data

15/09/2013

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló mitjancer, arrodonit i de color verd fosc. Pell gruixuda,
rugosa amb molt de solc. De carn fluixa, de color crema. Molt
sucós. Textura molt suau, amb una mica de filaments a la part
central

Època de sembra

abril

Època de trasplant

maig

Època de recol·lecció finals agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Es cultiva amb plàstic, per evitar l'herba i
mantenir més l'humitat.

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
Per menjar fresc. Rebia aquest nom perquè no era molt
aparent.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

més de 50 anys
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Bo, i bona conservació

Observacions
Fa una sembrada. Al mercat no agrada per la vista.
Per la zona de Vilafranca l'anomenen diferent.
S'ha de collir ben madur
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L14- 75

Meló

pell de melicotó

Dades de la mostra
Informador

Toni Feliu

Localitat

Sant Jordi

Data

15/09/2013

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Meló un poc més llarguer, amb la pell llisa, verd fosc com de
vellut. Quan més vell, més aspre. De mida mitjana, i clovella
més prima. De carn fluixa de color groguenc, textura suau,
tendre. Molt bo, molt sucós.

Època de sembra

abril

Època de trasplant

maig

Època de recol·lecció finals agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Es sembra amb plàstic per evitar la crescuda
d'herba i mantenir la humitat.

Reacció a plagues i
malalties

Resistent. Però el sol li afecta

Informació etnobotànica
Es diu així perquè la pell recorda a la pell d'un melicotó

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

més de 20 anys
amistats, de Montuïri
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

gens

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Molt bo, molt sucós i de carn fluixa. Però comercialment
no és vistós.
Observacions
Quan és massa madur, fermenta. No aguanta tant collit.
I si es rega molt no surt massa bo
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L14- 1

Síndria

de pinyol blanc

Dades de la mostra
Informador

Biel Font Riutort

Localitat

Petra

Data

17/07/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Forma rodona, color verd fosc i polpa vermella. Mida mitjana
(uns 12, 14kg) i de pinyol blanc.

Divendres sant

Època de sembra
Època de trasplant

Època de recol·lecció Finals juliol, agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Necessita més aigua que els melons

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
Per menjar com a fresca.

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

molts
veïns
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
És la única que recorda com a més antiga. Bona, però té
moltes llavors, i són grosses.
Observacions
Creix tota sola. Pot arribar a fer 12 o 14 kg.

Es recull mostra
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L14- 39

Síndria

llarga

Dades de la mostra
Informador

Joan Mas Martorell

Localitat

Montuïri

Data

25/09/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Síndra de forma llarga, mida mitjana-grossa. Pell de color verd
amb ratlles, gruixuda. Carn ben vermella, pinyol negre.

Època de sembra

maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

A la seca, també

Reacció a plagues i
malalties

Poden tenir més problema de
cendrada i aranya roja

Informació etnobotànica
Bona, es conserva fins primers de setembre

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

tota la vida
parents
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? poc
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Bona, i es pot fer a la seca

Observacions
La segueixen fent per conservar la llavor
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L14- 46

Síndria

llarga i blanca

bote18

Dades de la mostra
Informador

Maria Nicolau Adrover
Toni Sureda Nicolau

Localitat

Son Macià

Data

18/08/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Síndria llarga blanca, amb algunes retxes verdes. un poc
buida i filosa de dins. Carn vermella, molt de pinyol negre i
gros.

Època de sembra

finals abril, maig

Època de trasplant

no es fa

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

a la seca

Reacció a plagues i
malalties

resistent

Informació etnobotànica
per menjar

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

menys de 10 anys
pots de l'associació VL
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? gens
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
"no fa talent", pereix borda, i un poc buida i filosa de dins

Observacions
Per l'aspecte no pereix massa comercial, però té bon
gust.
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L14- 77

Síndria

de pinyol vermell

Dades de la mostra
Informador

Toni Feliu

Localitat

Sant Joan

Data

15/09/2013

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Síndria rodona, tirant a petita. De pell gruixuda de color verd
claret amb algunes retxes verd més fosc. La carn és de color
vermell poc intens. Té poc pinyol, de color vermell i molt gros.

Època de sembra

abril

Època de trasplant

maig

Època de recol·lecció juliol
Secció i mida

Labors
Cultiu

Reacció a plagues i
malalties
Informació etnobotànica

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

més de 50 anys
parents, padrins

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum i venda

Altres detalls:

Valoració de l'informador
Té una consistència més forta, i més dolçor

Observacions

Es recull mostra
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L14- 78

Síndria

llarga "fosca retxada"

Dades de la mostra
Informador

Toni Feliu

Localitat

Sant Joan

Data

15/09/2013

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
Síndria llarga, mitjancera tirant a grossa. Té molta clovella, i
de dins és ben vermella. Té molt de pinyol de color negre. És
bona, força dolça

Època de sembra

finals de febrer-març

Època de trasplant

abril-maig

Època de recol·lecció finals juny, juliol
Secció i mida

Labors
Cultiu

Es cultiva amb plàstic. Necessitats hídriques
més altes que els melons. Es pot fer una
segona sembra al juny.

Reacció a plagues i
malalties

Un poc sensibl al mildiu, com la
resta de síndries

Informació etnobotànica

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

més de 30 anys
no se sap

Es conreava molt a la zona? força
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Altres detalls:

Valoració de l'informador
Aguanta molt un cop collida

Observacions

Es recull mostra
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L14- 9

Síndria

de pinyol blanc

Dades de la mostra
Informador

Catalina Vaquer Sorell

Localitat

Porreres

Data

21/07/2014

Planta i part comestible

Característiques agronòmiques
De forma rodona, color verd clar amb retxes verd fosc. Pot
arribar a fer uns 30cm de diàmetre. De carn vermella i gust
dolç. Sucosa. Pell gruixuda, molt pinyol, de color blanc. Es
conserva poc, no més de 15 dies.

Època de sembra

a partir del març

Època de trasplant

3 setmanes després

Època de recol·lecció agost
Secció i mida

Labors
Cultiu

Reacció a plagues i
malalties

Resistent

Informació etnobotànica

Anys que fa que es cultiva
D'on prové la varietat

5, 6
amistats, de Montuïri
Altres detalls:

Es conreava molt a la zona? gens
Es conrea actualment?

poc

Destinació del producte

consum familiar

Valoració de l'informador
Única varietat de síndria mallorquina que tenen. Però té
molt de pinyol.
Observacions
Va venir de Montuïri, d'un home que ja la feia de sempre
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