
MANEIG DEL PÈSOL I DEL FAVÓ A LA 
PRIMAVERA. CONTROL DE PLAGUES I 
MALALTIES. 
 
 
ANTECEDENTS: PROBLEMES DEL MONOCULTIU DE CEREAL 
 
 

• El període 2008-2011 són els últims anys amb més hectàrees de 
cereal d’hivern sembrades a Catalunya. 
• Són els anys on es localitzen mes hectàrees de cereal amb 
problemes de resistències de males herbes als herbicides. 
• Apart de noves solucions herbicides i diferents estratègies 
d’aplicacions, apareixen al mercat  noves varietats de pèsol de 
tardor. 
• Amb el desacoplament dels ajuts a les proteaginoses de 2012, des 
del MAGRAMA es crea l’ajut de 20 €/ha a l’ús d’aquestes a les 
zones de baixos rendiments (de menys de 2000 kg/ha)  per 
fomentar la rotació de cultius. Bona part de la comunitat d’Aragó 
rep aquest ajut. 
• Tècnics i empreses de fitosanitaris animen a la sembra de cultius 
alternatius al cereal, com la colza i el pèsol i favó, que permeten 
actuar sobre resistències amb altres famílies de productes. 
• Des de 2015, els pagament directes estan vinculats a: 

• Diversificació de conreus 
• Manteniment de superfícies de pastures 
• Comptar amb superfícies d’interès ecològic: o bé un 5% de 
guaret o be un 7.14% de conreus fixadors de N (pèsol i favó 
entre d’altres). 
 



RESULTAT: DIVERSIFICACIÓ DE CONREUS 
 
• A partir de l’any 2012 va augmentar la superfície dedicada a 
pèsol, multiplicant-se per 5 l’any passat amb l’entrada del 
pagament verd. 

 

PREVISIÓ: AUGMENT DELS PROBLEMES ENS ELS CULTIUS 
ALTERNATIUS 
 
• Un augment progressiu de les hectàrees destinades al conreu de 
proteaginoses com el pèsol i el favó, ens portarà a un augment de 
plagues i malalties en aquests cultius. 
• Cas de l’Aragó: Rotacions de 5-6 anys en sembra directa per 
malalties. 
•Cas de França. 
 
 



PLAGUES DEL PÈSOL  1 

SITONA (Sitona lineatus)    
GERMINACIÓ FINS A 6 FULLES 
 
• L’ insecte adult (3.5 – 5 mm) rosega les vores de les fulles de les 
plantes joves. Actua amb temperatures superiors als 12⁰C. 
• La larva destrueix els nòduls de les arrels. Encara que pocs 
nòduls alimenten la planta, un atac sever pot portar a reduccions 
de collita importants. 
• Els danys d’aquesta plaga solen veure’s en cultius de primavera i 
les pèrdues poden arribar a 1 tn/ha. 
• S’actuarà químicament només si es conten de 5 a 10 
mossegades en varies plantes joves quan el cultiu té menys de 6 
fulles.  



PLAGUES DEL PÈSOL  2 

TRIPS (Thrips angusticeps)  
GERMINACIÓ FINS A 2-3 FULLES 
 
• L’ insecte adult (1 mm) pica la planta per alimentar-se i injecta 
una saliva fitotòxica. Actua amb temperatures superiors als 8⁰C 
quan surt la larva del sòl passat l’hivern. Un cultiu precedent de 
blat pot ser favorable a la seva presència.  
• La planta afectada presenta taques grogues i marrons a les 
fulles, excessiva ramificació i talla molt curta. 
• Els danys d’aquesta plaga només es veuen en cultius de 
primavera i quan aquests tenen un creixement lent. Les pèrdues 
poden arribar a 3 tn/ha.  
• S’actuarà químicament només si es conta 1 trip per planta entre 
l’estadi d’emergència fins a l’estadi 2-3 fulles. 



PLAGUES DEL PÈSOL  3 

PUGÓ VERD (Acyrthosiphum pisum) 
INICI FLORACIÓ FINS ABANS MADURESA 
 
• L’ insecte adult mesura de 2.5 a 3 mm, és de color verd i pica la 
planta per alimentar-se. 
• Els efectes d’aquesta plaga es veuen tant en cultius de tardor 
com de primavera. Les pèrdues poden arribar a les 3 tn/ha. 
• Avortaments de flors, deformacions de tavelles i  debilitament 
de la planta són afectacions directes. La transmissió de virosis són 
afectacions indirectes 
• S’actuarà químicament si es conten 10 pugons per planta a 
partir de l’inici de floració. 



PLAGUES DEL PÈSOL  4 

CORC DEL PÈSOL (Bruchus pisorum)  
PRIMERES TAVELLES FINS FINAL FLORACIÓ 
 
• L’ insecte adult es de color marró amb antenes negres, mentre 
que la larva és groga amb el cap fosc, arribant a mesurar de 5 a 6 
mm. 
• Els danys d’aquesta plaga es veuen tant en cultius de tardor com 
en els de primavera. El corc és actiu a partir de 20⁰C.  
• L’ adult s’alimenta de pol·len i pètals i fa la posta sobre les 
tavelles. La larva que en surt forada la tavella i entra dins el gra on 
es desenvoluparà. 
• Les pèrdues són de poder germinatiu de la llavor i de qualitat del 
gra. No s’accepten en alimentació animal més d’un 3% de grans 
afectats. 
• S’actuarà químicament si es localitza l’adult en camp, a partir de 
l’estadi de tavelles de + 2 cm i ja en el primer pis de flors. En el 
magatzem, el control es pot fer amb K-OBIOL o be fosfur d’alumini. 



PLAGUES DEL PÈSOL  5 

PAPALLONA DEL PÈSOL (Cydia nigricana) 
INICI DE FLORACIÓ FINS PRIMERES TAVELLES 
 
• L’ insecte adult es una papallona de 15 mm de color marró, 
mentre que la larva és de color crema amb el cap fosc, arribant a 
mesurar de 3 a 6 mm. 
• Els danys d’aquesta plaga es veuen tant en cultius de tardor com 
en els de primavera.  
• L’ adult fa la posta sobre les fulles. La larva que en surt al cap de 
10-15 dies forada la tavella i s’alimenta del gra durant 3-4 
setmanes. Després surt i cau a terra on hiverna fins la primavera 
següent. 
• Les pèrdues són de poder germinatiu de la llavor i de qualitat del 
gra. No s’accepten en alimentació animal més d’un 3% de grans 
afectats. 
• S’actuarà químicament en el moment d’eclosió dels ous i fins que 
la larva entra dins la tavella. Per saber aquest moment, s’ha 
d’haver localitzat l’adult en camp, mitjançant trampes. 



MALALTIES DEL PÈSOL  1 

PODRIDURA DE L’ ARREL  (Aphanomyces eutechis) 
GERMINACIÓ FINS A 6 FULLES 
 
• La podridura de l’arrel és una malaltia provocada per un fong del 
sòl. Els sòls calcaris són els menys propensos a tenir el fong. 
• Les afectacions d’aquesta malaltia es veuen especialment en els 
cultius de primavera.  No s’ha de confondre amb excessos d’aigua 
ja que provoquen els mateixos símptomes en fulles però no en les 
arrels. 
• Els símptomes més evidents són el poc creixement de les plantes 
i coloracions grogues abans de la floració. 
• Les pèrdues són molt importants en rendiment i l’única solució  
és no sembrar pèsol durant 5-6 anys. El favó és tolerant a aquest 
fong. 
• L’única actuació possible és la detecció en una mostra de sòl de 
la presencia del fong. 



MALALTIES DEL PÈSOL  2 

BACTERIOSI  (Pseudomonas syringae) 
2 A 6 FULLES 
 
• La bacteriosi normalment aprofita la via d’entrada de les lesions 
provocades per gelades. 
• Les símptomes d’aquesta malaltia són taques i necrosis a la base 
de les fulles i la tija. 
• Les lesions provocades per gelades o ferides es solen donar en 
varietats d’hivern o primavera sembrades abans del normal i 
sensibles al fred. 
• No hi ha mitjans químics per combatre la bacteriosi. Només l’ús 
de varietats resistents al fred normal de la nostra zona i sembrar 
sempre en les dates aconsellades. 



MALALTIES DEL PÈSOL  3 

ANTRACNOSI  (Ascochyta pisi) 
INICI FLORACIÓ A FINAL DE FLORACIÓ 
 
• L’ antracnosi és la malaltia més comú en pèsol de tardor. Pot 
causar pèrdues de rendiment de l’ordre de 2 tn/ha. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són taques marrons a tija, 
fulles i tavelles i ajaguts prematurs. Progressa de baix cap a dalt. 
• Aquest fong es veu afavorit per pluges freqüents, sembres molt 
primerenques, densitat de planta molt elevades i algun atac de 
bacteriosi en pèsol sembrat massa aviat. 
• Com a mesura preventiva hem d’evitar les causes descrites 
anteriorment i sembrar varietats amb una certa resistència. 
• L’única actuació possible sobre el cultiu és l’aplicació de fungicida 
en casos extrems abans de la primavera o a inicis de floració si es 
detecten taques.  



MALALTIES DEL PÈSOL  4 

MILDIU (Peronospora pisi) 
INICI FLORACIÓ A MADURACIÓ 
 
• El mildiu es un fong aeri que pot causar pèrdues de rendiment de 
l’ordre de 2 tn/ha. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són floridures i un polsim gris al 
revers de les fulles o dins les tavelles. 
• Aquest fong es veu afavorit per temperatures entre 5 i 18 ⁰C i 
humitats elevades. Temperatures de 20 ⁰C i ambient sec aturen la 
malaltia. 
• L’única actuació possible sobre el cultiu és l’aplicació de fungicida 
en casos extrems i és INDISPENSABLE el tractament de la llavor. 



MALALTIES DEL PÈSOL  5 

BOTRITIS  (Botrytis cinerea) 
PRIMERES TAVELLES A MITJA MADURACIÓ 
 
• La botritis en pèsol es dóna 1 cop cada 5 anys però pot causar 
pèrdues de rendiment de l’ordre de 1.5 tn/ha. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són podridures de color gris, 
primer sobre els pètals i després sobre les tavelles. 
• Aquest fong es veu afavorit per altes temperatures i humitats 
elevades. 
• L’única actuació possible sobre el cultiu és l’aplicació de fungicida 
en floració de forma preventiva, doncs no n’hi ha cap que tingui 
acció curativa. 



MALALTIES DEL PÈSOL  6 

CENDROSA  (Erysiphe pisi) 
FINAL FLORACIÓ A MADURACIÓ 
 
• La cendrosa és un fong que normalment ataca varietats de 
primavera i algunes especialment sensibles de tardor. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són un polsim blanc que pot 
arribar a cobrir tota la planta. 
• Els factors favorables son temperatures per sobre de 20⁰C i 
humitats elevades a la superfície del sòl. Condicions que es donen 
normalment als regadius o en casos de pluges tardanes. 
• El mitjà químic utilitzat per lluitar contra qualsevol dels altres 
fongs descrits anteriorment ens controlarà la cendrosa. 



PLAGUES DEL FAVÓ  1 

SITONA (Sitona lineatus) 
GERMINACIÓ FINS A 6 FULLES 
 
• L’ insecte adult (3.5 – 5 mm) rosega les vores de les fulles de les 
plantes joves. Actua amb temperatures superiors als 12⁰C. 
• La larva destrueix els nòduls de les arrels. Encara que pocs 
nòduls alimenten la planta, un atac sever pot portar a reduccions 
de collita importants. 
• Els danys d’aquesta plaga solen manifestar-se en el cultiu de 
primavera i les pèrdues poden arribar a 1 tn/ha. 
• S’actuarà químicament només si es conten de 5 a 10 
mossegades en varies plantes joves quan el cultiu té menys de 6 
fulles.  



PLAGUES DEL FAVÓ  2 

PUGÓ NEGRE (Aphis fabae) 
INICI FLORACIÓ A MADURESA 
 
• L’ insecte adult mesura uns 2 mm, és de color negre i pica la 
planta per alimentar-se. S’agafen a les plantes formant taques 
negres al llarg de la tija, a vegades amb centenars de components. 
• Els danys d’aquesta plaga es veuen tant en cultius de tardor com 
en els de primavera. Les pèrdues poden arribar a 1-1.5 tns/ha. És 
la plaga més important que afecta al favó. 
• Avortaments de flors, deformacions de tavelles i debilitament de 
la planta són afectacions directes. La transmissió de virosis és un 
afectacions indirectes. 
• S’actuarà químicament si es comencen a veure les primeres 
colònies abans de la floració. 



PLAGUES DEL FAVÓ  3 

CORC  (Bruchus rufimanus) 
PRIMERES TAVELLES FINS FINAL FLORACIÓ 
 
• L’ insecte adult es de color marró amb antenes negres, mentre 
que la larva és groga amb el cap fosc, arribant a mesurar de 5 a 6 
mm. 
• Els danys d’aquesta plaga es veuen tant en cultius de tardor com 
en els de primavera. El corc és actiu a partir de 20⁰C.  
• L’ adult s’alimenta de pol·len i pètals i fa la posta sobre les 
tavelles. La larva que en surt forada la tavella i entra dins el gra on 
es desenvoluparà. 
• Les pèrdues són de poder germinatiu de la llavor i de qualitat del 
gra. No s’accepten en alimentació més d’un 3% de grans afectats. 
• S’actuarà químicament si es localitza l’adult en camp, a partir de 
l’estadi de tavelles de + 2 cm i ja en el primer pis de flors. En el 
magatzem, el control es pot fer amb K-OBIOL o be fosfur d’alumini. 



MALALTIES DEL FAVÓ  1 

MILDIU (Peronospora viciae) 
INICI FLORACIÓ A MADURACIÓ 
 
• El mildiu es un fong aeri que pot causar pèrdues de rendiment de 
l’ordre de 2 tn/ha. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són floridures i un polsim gris al 
revers de les fulles o dins les tavelles. 
• Aquest fong es veu afavorit per temperatures entre 5 i 18 ⁰C i 
humitats elevades. Temperatures de 20 ⁰C i ambient sec aturen la 
malaltia. 
• L’única actuació possible sobre el cultiu és l’aplicació de fungicida 
en casos extrems i és INDISPENSABLE el tractament de la llavor. 
Sembres primerenques del favó afavoreixen la resistència de les 
plantes a quest fong.  



MALALTIES DEL FAVÓ  2 

ANTRACNOSI  (Ascochyta  fabae) 
PRIMERES TAVELLES A FINAL DE FLORACIÓ 
 
• L’ antracnosi és una malaltia bastant comú en favó de tardor. Pot 
causar pèrdues de rendiment de l’ordre de 1 tn/ha. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són taques similars a 
“cremades de cigarreta”, la vora negra i el centre clar amb 
nombrosos punts negres a tija, fulles i tavelles. 
• Aquest fong s’observa a partir de març en favó de tardor i a partir 
de la floració en favó de primavera, fins a final de floració en 
ambdós cultius. Es veu afavorit per pluges freqüents i densitat de 
planta molt elevades. 
• Com a mesura preventiva s’ha de sembrar varietats amb una 
certa resistència, llavors no contaminades i tractades. 
• L’única actuació possible sobre el cultiu és l’aplicació de fungicida 
en casos extrems abans de la primavera o a inicis de floració si es 
detecten taques.  



MALALTIES DEL FAVÓ  3 

BOTRITIS  (Botrytis fabae) 
PRIMERES TAVELLES A FINAL DE FLORACIÓ 
 
• La botritis en favó es la més perjudicial en floració i pot causar 
pèrdues de rendiment de l’ordre de 2 tn/ha. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són taques de color marró de 
2-3 mm i una prematura caiguda de les fulles. Tavelles i grans, al 
contrari del pèsol no es veuen afectats, doncs en aquest cas no hi 
ha “podridura”. 
• Aquest fong es veu afavorit per altes temperatures i humitats 
elevades i si afecta en floració els efectes són més greus doncs 
cauen les flors. 
• L’única actuació possible sobre el cultiu és l’aplicació de fungicida 
en floració de forma preventiva, doncs no n’hi ha cap que tingui 
acció curativa. 



MALALTIES DEL FAVÓ  4 

ROVELL  (Uromyces fabae) 
FINAL DE FLORACIÓ A MADURESA 
 
• El rovell en favó es una malaltia bastant comú i perjudicial per al 
cultiu i pot causar pèrdues de rendiment de l’ordre de 2-3 tn/ha en 
afectacions molt primerenques i que no es controlin. 
• Els símptomes d’aquesta malaltia són pústules de color marró a 
fulles i tiges i un dessecament general de la planta.  
• Aquest fong es veu afavorit quan augmenten les temperatures a 
partir de maig 
• L’única actuació possible sobre el cultiu és l’aplicació de fungicida 
de forma preventiva en el moment que es localitza alguna pústula. 
Mesures com l’enterrament de les restes de collita també són molt 
importants. 



MALALTIES DEL FAVÓ  5 

GRANS AMB TAQUES A COLLITA 
 
• Hi ha múltiples causes que poden originar les taques al gra: 
 

• Un atac de corc que no s’ha pogut controlar, pot provocar 
grans tacats apart dels foradats. Hi reconeixerem un punt 
negre al centre de la taca. 
• Si les tavelles estan  entreobertes abans de collita, 
l’exposició a la llum i l’aigua fa que s’oxidi el gra, agafant un 
color vermellós. 
• Grans contaminats per antracnosi  s’enfosqueixen i algun 
queden més petits. 
• Un atac de pugó verd, pot provocar que la melassa que 
deixen aquests, sigui focus d’entrada de fongs a les tavelles 
provocant les taques. 
• Un efecte fisiològic provocat per la climatologia de l’any pot 
portar a la formació de punts negres. 



Moltes gràcies per la vostra atenció 



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. 



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: Mitjana a 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VARIETAT INSCRITA ALS 
ASSAJOS OFICIALS DE 

FRANÇA AMB UN  112% DELS 
TESTIMONIS 

 



Curling 
Pèsol 

Sembra de tardor 

 

OBTENTOR: Florimond Desprez (França) 

INSCRIPCIÓ: Octubre 2013 

EMPRESA COMERCIALITZADORA: 

AGRÀRIA ESTANY S.L. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

Tipus: Àfila 

Color del gra: Groc 

Tamany del gra: Petit-Mitjà (170-180 
grams) 

Talla: Alta (80 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: 24 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VARIETAT INSCRITA ALS 
ASSAJOS OFICIALS DE 

FRANÇA AMB UN  109.5% 
DELS TESTIMONIS 

 



Balltrap 
Pèsol 

Sembra de tardor 

 

OBTENTOR: Florimond Desprez (França) 

INSCRIPCIÓ: Gener 2014 

EMPRESA COMERCIALITZADORA: 

AGRÀRIA ESTANY S.L. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

Tipus: Àfila 

Color del gra: Groc 

Tamany del gra: Petit-Mitjà (170-175 
grams) 

Talla: Alta (80 - 85 cm a final floració) 

Molt resistent a l’ajagut 

Resistent a la dehiscència 

Precocitat a la floració: Bastant precoç 

(+1 dia respecte Enduro) 

Precocitat a la maduració: Mitjana 

Duració  mitjana de la floració: 27 dies 

Molt bona productivitat a totes les zones 
d’assaig 

Tolerant a la clorosi fèrrica 

Molt resistent al fred 
 

 

RESISTÈNCIA A ENFERMETATS: 

 

FUSARIOSI: Resistent 

ANTRACNOSI: Alta 

OIDI: Alta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VARIETAT INSCRITA ALS 
ASSAJOS OFICIALS DE 

FRANÇA AMB UN  109.2% 
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 

 



Kayanne 
Pèsol 

Sembra de primavera 

 

OBTENTOR: Momont (França) 

INSCRIPCIÓ: Desembre 2008 

EMPRESA COMERCIALITZADORA: 

AGRÀRIA ESTANY S.L. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

Tipus: Àfila 

Color del gra: Groc 

Tamany del gra: Mitjà (240-250 grams) 

Talla: Molt alta (100 cm a final floració) 

Molt resistent a l’ajagut 

Talla alta a la recol·lecció 

Resistent a la dehiscència 

Precocitat a la floració: Precoç 

(0 dies respecte Hardy) 

Precocitat a la maduració: Molt precoç 

Duració  mitjana de la floració: 25 dies 

Molt bona productivitat a totes les zones 
d’assaig 
 

 

RESISTÈNCIA A ENFERMETATS: 

 

FUSARIOSI: Resistent 

ANTRACNOSI: Alta 

OIDI: Alta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VARIETAT DE REFERENCIA EN 
TOTS ELS ASSAJOS 

D’INSCRIPCIÓ DE FRANÇA 

 



Axel 
Favó 

Sembra de tardor 

 

OBTENTOR: SCA EPIS-SEM (França) 

INSCRIPCIÓ: Febrer 2014 

EMPRESA COMERCIALITZADORA: 

AGRÀRIA ESTANY S.L. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

Tipus: Tardor 

Color del flor: Colorejada 

Tamany del gra: Mitjà (550-600 grams) 

Talla: Molt alta (125 cm a final floració) 

Molt resistent a l’ajagut 

Resistent a la dehiscència 

Precocitat a la floració: Bastant precoç 

(+3 dies respecte Irena) 

Precocitat a la maduració: Mitjana a precoç 

Duració  mitjana de la floració: 38 dies 

Molt bona productivitat a totes les zones 
d’assaig 

Resistent al fred 

 
 

 

RESISTÈNCIA A ENFERMETATS: 

 

BOTRITIS: Mitjana  

ANTRACNOSI: Mitjana a Alta 

ROVELL: Mitjana a Alta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOVETAT !!! 

VARIETAT INSCRITA ALS 
ASSAJOS OFICIALS DE 

FRANÇA AMB UN  114.5% 
DELS TESTIMONIS 

 


