Bajoca
de careta
curta
Vigna unguiculata
(L.) Walp.
Lleguminoses

Informació general i cultural
La bajoca de careta o caric ha sigut cultivada a la conca
mediterrània des dels temps dels romans. Als territoris
valencians ha sigut un tipus de bajoca bastant freqüent en
dècades passades, especialment a les comarques de la
Ribera, la Costera i la Safor, la Marina Alta i les Illes Balears. De
fet, es tracta de la bajoca autòctona mediterrània, conreada
extensament abans que s’introduïra la bajoca americana, de
gènere Phaseolus, que va acabar desplaçant-la, i va romandre
només als reductes indicats. Els últims anys se’n tornen a veure
xicotetes plantacions i des de distintes instàncies es treballa en
la recuperació i la potenciació del seu cultiu. Hi ha una riquesa
varietal d’acord a la longitud de la beina, la grossària i el color
del gra. La varietat que presentem és de gra color crema.
Informació agronòmica
És una varietat de bajoca que necessita perxell per a emparrarse. És molt rústega i suporta bé el clima advers i les incidències
sanitàries. Molt productiva, el seu cicle pot durar fins als
primers freds.
Informació organolèptica i nutricional
Si es cull prompte, abans que aparega el fil, es pot utilitzar com
a bajoca tendra per a trencar, o el fesol tendre quan marque la
baina en plats com la paella, acompanyant el garrofó. Els fesols
tendres dels carics també són utilitzats per a l’arròs al forn i per
a les pebreres farcides d’Oliva. També es pot aprofitar com a
fesol sec.
Clic ací per a visualitzar més fotografies

Informació tècnica
Alçària de la planta:
mata alta
(>130 cm)
Color de la baina:
verd fosc
Presència de fil:
baixa
Curvatura de la baina:
molt baixa
Forma del fesol:
arrenyonada
Color del fesol:
marró amb
taca negra
Grans per baina:
7 — 14
Quallat en planta:
homogeni
Pes de 100 llavors:
60 g
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Sembra directa
Recol·lecció
Maduració llavors
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