
EL CULTIU DEL 

PÈSOL 

PROTEAGINÓS 
  
 



Elecció i preparació del 

terreny 

 
• El terreny preferiblement hauria de ser fèrtil i lleuger i 

lliure de pedres. Hem de tenir un sòl favorable a 

l’arrelament de 10 a 15 cms. de fondària. 

• No hi pot haver punts on s’entolli l’aigua 

• Preparació del terreny similar a la dels cereals: 

• Passada de chisel 

• Passada amb vibro cultivador 

• Sembra 

• Corronat (opcional) 

 

• És molt important saber els herbicides utilitzats l’any 

anterior. No es pot sembrar pèsol si es va aplicar 

Intensity, Biplay o Glean. (Consulteu-ho amb el vostre 

proveïdor d’herbicida abans de sembrar)   

 

• No es pot repetir el cultiu del pèsol en una mateixa 

parcel·la fins al cap de quatre anys 

 



Adobat i reg 

 • Els requeriments nutritius del pèsol són bàsicament 

FÓSFOR, POTASSI, SOFRE I BOR.  

• Les necessitats del cultiu per a una producció 

aproximada de 3500 kg/ha son de: 

• 20 unitats de N/ha. 

• 40 unitats de P/ha. 

• 80 unitats de K/ha. 

 

• Com altres lleguminoses, el pèsol s’alimenta del 

NITROGEN atmosfèric gràcies als seus nòduls i del 

NITROGEN del sòl. Les bactèries que fixen el 

NITROGEN es troben en tots els sols. 

 

• Aportar NITROGEN en cobertora és contraproduent, 

doncs alimentem les males herbes i afavorim ajaguts 

prematurs del cultiu. 

 

• Quan parlem del pèsol en regadiu, es necessiten  uns 

300 mm i sobretot en el moment d’omplir el gra. Els 

regs no sobrepassaran els 30 mm per dia. Massa aigua 

abans de la floració a vegades es contraproduent doncs 

afavoreix molt la biomassa foliar en detriment de les 

futures tavelles. 

 



Elecció de la varietat 

 
• És important utilitzar llavor certificada: 

• Garantia de germinació. 

• Garantia de puresa específica. 

• Garantia de puresa varietal. 

• Garantia de tractament a la llavor. 

• L’època de sembra és en funció de les varietats i la 

climatologia de la zona: 

• Durant el mes de novembre per a varietats de 

tardor: CARTOUCHE, AVIRON I INDIANA 

• A partir de mig desembre per a varietats de 

primavera: NAVARRO. 

 

• La fondària de sembra ha de ser de 3 a 5  cm. 

VARIETAT 
ZONA DE 

SEMBRA 

DATES DE 

SEMBRA 

TIPUS 

segons 

dates de 

sembra 

COLOR 

DEL GRA 

DOSI DE 

SEMBRA 

CARTOUCHE 
secans 

semiàrids 
novembre hivern  groc-verd 

140-160 

kgs/ha 

AVIRON 

secans 

semiàrids, 

semifrescals, 

frescals i 

regadius 

novembre hivern  verd 
180-200 

kgs/ha 

INDIANA 

secans 

semiàrids, 

semifrescals, 

frescals i 

regadius 

novembre hivern  groc 
230-250 

kgs/ha 

NAVARRO 

secans 

semiàrids, 

semifrescals, 

frescals i 

regadius 

finals de 

desembre a 

març 

primavera groc 
270-300 

kgs/ha 



Sembra 

 

• La dosi de sembra es calcula en funció del pes de mil 

llavors i d’una densitat de llavors de 90-110 per m². 

•Així calcularem els kg/ha amb la fórmula: 

 

 

 

• La fondària de sembra de 3 a 4 cms i entre línies de 

12 fins a 25 cms. 

• És interessant corronar just després de la sembra per 

enterrar pedres, anivellar el sòl per poder aplicar 

l’herbicida uniformement i en sembres en sec també per 

compactar terra i llavor. 

• Si no es pot corronar en el moment de la sembra, es 

pot fer en l’estadi 3-4 fulles amb un corró llis i a baixa 

velocitat i en condicions seques. 

 

DOSI (Kg/ha) = 
P.M.G x (90-110) 

100 



Aviron 
Pèsol 

Sembra de tardor 

 

OBTENTOR: Florimond Desprez (França) 

INSCRIPCIÓ: Febrer 2013 

EMPRESA COMERCIALITZADORA: 

AGRÀRIA ESTANY S.L. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

Tipus: Àfila 

Color del gra: Verd 

Tamany del gra: Petit-Mitjà (170-190 
grams) 

Talla: Molt alta (90 cm a final floració) 

Molt resistent a l’ajagut 

Resistent a la dehiscència 

Precocitat a la floració: Bastant precoç 

(0 dies respecte Enduro) 

Precocitat a la maduració: Precoç 

Duració  mitjana de la floració: 26 dies 

Molt bona productivitat a totes les zones 
d’assaig 

Tolerant a la clorosi fèrrica 

Resistent al fred 
 

 

RESISTÈNCIA A ENFERMETATS: 

 

FUSARIOSI: Resistent 

ANTRACNOSI: Alta 

OIDI: Alta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOVETAT !!! 

VARIETAT INSCRITA ALS 

ASSAJOS OFICIALS DE 

FRANÇA AMB UN  112% 

DELS TESTIMONIS 

 



Indiana 
Pèsol 

Sembra de tardor 

 

OBTENTOR: Serasem (França) 

INSCRIPCIÓ: Gener 2011 

EMPRESA COMERCIALITZADORA: 

AGRÀRIA ESTANY S.L. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

Tipus: Àfila 

Color del gra: Groc 

Tamany del gra: Mitjà (200-220 grams) 

Talla: Alta (85 cm a final floració) 

Molt resistent a l’ajagut (22% superior 

a la mitjana) 

Molt resistent al fred 

Resistent a la dehiscència 

Precocitat a la floració: Molt precoç 

(-6 dies respecte Cartouche) 

Precocitat a la maduració: Precoç 

Duració  mitjana de la floració: 25 dies 

Gran adaptació a totes les zones d’assaig 
 

 

RESISTÈNCIA A ENFERMETATS: 

 

FUSARIOSI: Alta 

ANTRACNOSI: Alta 

OIDI: Alta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRIMERA VARIETAT ALS 

ASSAJOS D’INSCRIPCIÓ A 

FRANÇA AMB UN  109.8% 

DELS TESTIMONIS 

 



Navarro 
Pèsol 

Sembra de primavera 

 

OBTENTOR: Serasem (França) 

INSCRIPCIÓ: Desembre 2009 

EMPRESA COMERCIALITZADORA: 

AGRÀRIA ESTANY S.L. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

Tipus: Àfila 

Color del gra: Groc 

Tamany del gra: Mitjà - Gros (260-280 
grams) 

Talla: Molt alta (95 cm a final floració) 

Molt resistent a l’ajagut (18% superior 

a la mitjana) 

Resistent a la dehiscència 

Precocitat a la floració: Precoç 

(0 dies respecte Hardy) 

Precocitat a la maduració: Molt precoç 

Duració  mitjana de la floració: 22 dies 

Molt bona productivitat a totes les zones 
d’assaig 
 

 

RESISTÈNCIA A ENFERMETATS: 

 

FUSARIOSI: Resistent 

ANTRACNOSI: Alta 

OIDI: Alta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRIMERA VARIETAT ALS 

ASSAJOS D’INSCRIPCIÓ A 

FRANÇA AMB UN  106.2% 

DELS TESTIMONIS 

 



Control de males herbes 

 
• És bàsic un bon control de les males herbes. S’han de 

saber quines tenim, quines son problemàtiques i triar el 

producte en funció de les males herbes i la data de 

sembra. 

• Per al control d’herbes de fulla ample i estreta, tractar 

en pre-emergència del cultiu i de les males herbes amb 

el següent producte: 

 
• CHALLENGE 2.5 lts/ha + COMMAND 0.3 lts/ha 

• AUROS 4 lts/ha + PENDALIN 2 lts/ha 

• CHALLENGE 3-3.5 lts/ha 

• CHALLENGE 2.5 lts/ha + LINUREX 1 lt/ha 

• PENDALIN 3 lts/ha + LINUREX 1 lt/ha 

 
• En ocasions puntuals, podem tractar en post-

emergència precoç del cultiu i de les males herbes amb 

el següents productes per fulla ampla: 

 
• CHALLENGE (1.25-1.5 lt/ha) 

• BASAGRAN (1.5-2 lt/ha) 

• Per al control posterior de cugula, escaldaboques, 

margall i altres males herbes de fulla estreta amb el 

següents productes: 

 
•CENTURION (1.6 lt/ha) 

•MASTER D (1.5-2 l/ha) 

 

 
.. 



Control de plagues (I) 

 

• SITONA (Sitona lineatus): 

 

 

 

Insecte de 3.5 a 5 mm de llarg poc comú en pèsol de tardor 

però si en el pèsol de primavera que rosega les fulles de 

plantes joves. L’afavoreixen temperatures de més de 12ºC. 

Si el cultiu té mes de 6-8 fulles ja no s’actua. 

Per combatre’l utilitzem qualsevol insecticida de la família 

dels piretroides autoritzat per al cultiu. 

  

Ex: DECIS PROTECH a 0.5-0.83 lt/ha. 

 

 

 

 

• TRIPS (Thrips angusticeps): 

 

 

 

Insecte d’1 mm de llarg gens comú en pèsol de tardor però 

si en el de primavera. Pica la planta per alimentar-se i 

injecta una saliva fitotòxica. La planta afectada presenta 

taques grogues o marrons a la fulla, fa una excessiva 

ramificació i queda curta. 

Per combatre’l utilitzem qualsevol insecticida de la família 

dels piretroides autoritzat per al cultiu.  

 

Ex: DECIS PROTECH a 0.5-0.83 lt/ha. 

 

 

 

 



Control de plagues (II) 

 

 

 

 

•PUGÓ VERD (Acyrthosiphon pisum):  

 

 

 

Insecte de 3 a 6 mm, de color verd comú en pèsol de tardor i en 

el pèsol de primavera. S’observa a partir d’inici de floració i fins 

final de floració més 2-3 setmanes.. L’afavoreixen temperatures 

de més de 12ºC. Si el cultiu té mes de 6-8 fulles ja no s’actua. 

Per combatre’l utilitzem qualsevol insecticida amb matèria activa  

pirimicarb + lambda cihalotrin autoritzats per al cultiu. 

  

 

•CORC (Bruchus pisorum): 

 

 

 

 

Insecte que fa la posta sobre la tavella i desprès de l’eclosió dels 

ous, les larves penetren dins la tavella i en el gra. S’han de 

combatre els adults. La larva es desenvolupa dins el gra i en surt 

un adult en el moment de la collita quan guardem el pèsol. A 

diferència del corc del cereal, aquest no es reprodueix en el 

pèsol emmagatzemat, de forma que cap gra de pèsol  serà 

atacat. 

Per combatre’l ho fem amb insecticida a partir de l’estadi tavelles 

joves (almenys de 2 cms) i fins a final de floració quan la 

temperatura pugi per sobre de 20ºC durant dos dies 

consecutius. 

 



Control de malalties (I) 

 

• MILDIU (Peronospora pisi):  

 

 
Els símptomes d’aquest fong són floridures i polsim de color gris 

al revers de les fulles. En llavor NO TRACTADA pot causar 

pèrdues de 2000 kg/ha. Amb temperatures superiors a 20 ºC i 

ambient sec s’atura la malaltia. Al contrari, temperatures entre 5 i 

18 ºC i humitats elevades i un temps poc assoleiat l’afavoreixen. 

Per combatre’l és indispensable el TRACTAMENT A LA 

LLAVOR. 

  

 

 
• ANTRACNOSI (Ascochyta pisi): 

 

 

 
És la malaltia més comú en pèsol de tardor. S’observen necrosis 

a la base de les tiges, amb taques marrons i violàcies i a les 

fulles i tavelles uns punts de color marró fosc. Les varietats de 

fàcil ajagut són més sensibles a aquesta malaltia. Pluges 

freqüents, poblacions molt denses, sembres molt primerenques i 

atacs de bacteriosi en pèsol sembrat massa aviat són factors 

favorables per al seu desenvolupament. 

S’observa a primers d’abril en pèsol de tardor i a començament 

de floració en el de primavera fins a final de floració.  

Per combatre’l ho fem amb fungicida en el moment de 

l’observació.  

 

Ex: PROSARO a 1 lt/ha 

 



Control de malalties (II) 

 

• BOTRITIS (Botrytis cinerae):  

 

 
Els atacs d’aquest fong són menys freqüents però poden donar 

pèrdues de fins a 1500 kg/ha. Els símptomes són podridures de 

color gris, primer sobre els pètals i després sobre les tavelles. 

Temperatures altes i humitats elevades són factors favorables.  

Per combatre’l ho fem amb fungicida en el moment de 

l’observació en els primers estadis de la floració. 

 

Ex: PROSARO a 1 lt/ha 

 

  

 
• ROVELL (Uromyces pisi): 

 

 

 
S’observen pústules al revers de les fulles.   

Si s’observa a començament de floració  pot provocar pèrdues.  

Per combatre’l ho fem amb fungicida en el moment de 

l’observació.  

 

Ex: PROSARO a 1 lt/ha 

 



Control de malalties (III) 

 

• OIDI (Erysiphe pisi):  

 

 
Els atacs d’aquest fong són més freqüents en sembres de 

primavera. El principal mètode de lluita és l’ús de varietats 

resistents. Els símptomes són un polsim blanc que pot arribar a 

cobrir tota la planta. Temperatures altes i humitats elevades són 

factors favorables. S’observa a partir de final de floració. 

Per combatre’l ho fem amb fungicida en el moment de 

l’observació. 

 

Ex: PROSARO a 1 lt/ha 

 

  

• BACTERIOSI (Pseudomonas syringae pisi): 

 

 

 
 

 

 

S’observen taques grosses i necrosis a la base de les fulles i a 

les tiges. Afavoreixen la malaltia les lesions, gelades, sembres 

massa primerenques i varietats sensibles al fred. 

Si s’observa a finals d’hivern.  

No hi ha mitjans químics per combatre la bacteriosi. L’única 

solució passa per sembrar el pèsol en les dates aconsellades. 

 



Fases del cultiu i 

tractaments 

 



Punts forts del pèsol: 

Producció , efecte precedent 

i actiu ambiental 

  

• A dia d’avui i amb les varietats actuals, el rendiment econòmic 

per ha. del pèsol proteaginós és superior al del cereal. 

•Diversifica l’explotació de cereals d’hivern i permet repartir la 

feina en un període més llarg. 

• Excel·lent precedent per als cereals o colza. Un cultiu de 

pèsol ens permet disminuir la fertilització nitrogenada de 

mitjana de 40 a 60 unitats/ha  

• Comparativament, amb una rotació de pèsol-blat augmentem 

de 600 a 1000 kg/ha una rotació ordi-blat. 

• Evita els problemes dels monocultius. Trenquem cicles de 

malalties de cereals i resistències a herbicides. 

• Disminueix l’ús de fitosanitaris en la campanya posterior 

• No precisa de maquinaria específica. 

• Amb un bon maneig i sense inclemències meteorològiques és 

un cultiu econòmicament viable. 

• En regadiu permet un segon cultiu de panís doncs és un 

cultiu més curt de cicle que un cereal i amb menys consum 

d’aigua. 

• Es complementa perfectament amb les directrius de la nova 

PAC on encaixa perfectament com a segon o tercer cultiu i 

amb viabilitat. 

 

 



Recol·lecció i 

comercialització 

 
• Cal fer la collita abans de la maduració completa i evitar el 

temps massa sec i les hores de més sol. 

• Es pot començar a segar amb humitats properes a 15% i 

parar quan augmenta el calor i baixa l' humitat. És quan hi ha 

perill de trencar-lo. 

• En casos extrems de molta herba no es descarta l’aplicació 

d’un herbicida secant i segar-lo al cap de 5-7 dies (el que 

marca l’herbicida com a mínim d’entrada a recol·lectar). La 

palla en aquest cas no es pot aprofitar per al consum animal. 

• A la recol·lectora s’ha de regular la velocitat del cilindre 

desgranador per a que giri lentament i adequar la separació 

entre cilindre i còncau. La ventilació ha de ser alta. 

• La comercialització del pèsol proteaginós s’ha vist facilitada 

en els últims temps per la necessitat de proteïna vegetal i 

preus de mercat relativament alts de la soja. 

• També es pot enfocar el cultiu del pèsol per a llavor en 

contractes de multiplicació amb les cases comercials de 

llavor. 

• En el cas del pèsol de color verd, hi ha un gran interès de 

l’industria de menjar per ocells en aquest tipus de pèsol. 

• Pot sortir de 1.5-3 tn/ha de palla de gran qualitat. 


