Cogombre
curt de
vinagre
Cucumis sativus L.
Cucurbitàcies

Informació general i cultural
Entre els cogombres cultivats a les terres valencianes
predominen el tipus “curt espanyol” i un altre tipus de major
longitud i protuberàncies més marcades. El cogombre de
vinagre pertany a aquest primer tipus curt. És conegut pel seu
ús en envinagrats.
Informació agronòmica
Presenta fruits de color verd mitjà i punteig blanc abundant.
Les berrugues que apareixen a la superfície del fruit no són
molt pronunciades i es presenten amb una densitat mitjana,
coronades per espines grans i de color negre. Els fruits
mostren els dos extrems arrodonits. De plantes vigoroses, la
característica principal d’aquesta varietat és la floració contínua
i abundant (d’un a tres flors per nuc), la qual cosa proporciona
un elevat nombre de fruits. Aquest tret el fa especialment
indicat per a confitar-lo en vinagre, en aquest cas els fruits es
recol·lecten amb un calibre menut (5 – 7 cm). Es tracta d’una
varietat amb tendència a la partenocàrpia (quallat dels fruits
sense necessitat de pol·linització per insectes) i adaptada al
cultiu a l’aire lliure.
Informació organolèptica i nutricional
Aquesta varietat s’usa bastant per a confitar-lo en vinagre
quan el fruit és menut, tot i que també és freqüent consumirlo fresc, en les amanides, quan té més calibre (15 cm,
aproximadament). De carn blanca i cruixent, els fruits tenen un
sabor agradable i refrescant.
Clic ací per a visualitzar més fotografies

Informació tècnica
Hàbit de creixement
enfiladís
de la planta:
Forma del fruit:
curt i ample
Color de la pell:
verd mitjà
Espines:
abundància
mitjana i grans
Textura de la pell:
berrugosa
Puntejat de la pell:
alt
Forma de la secció
angular
transversal:
Amargor del fruit:
absent
Longitud:
15 – 17 cm
Diàmetre:
4,5 – 6 cm
Pes:
200 – 300 g
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