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Una mica 
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Cultiu

Malalties  
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És una planta originària de les zones tropicals d’Amèrica del sud i cen-
tral, que ja era cultivada fa 10.000 anys.

És una verdura rica en proteïnes, fibra, vitamines i minerals. Té fama de 
reduir el colesterol i prevenir el càncer. 

Hi ha dos grans grups de varietats: les enfiladisses, que poden arribar a 
créixer fins a 4 metres, i les varietats nanes.

És una planta de clima càlid, de cultiu estiuenc. Se sembra directament 
de llavor a la primavera o a principis d’estiu. Per a les varietats enfiladis-
ses, els agricultors fan estructures amb canyes de 2 m de llarg perquè la 
mongetera s’hi enfili. En un terrat cal pensar en estructures similars o en 
guiar la planta a través d’una barana. És una planta molt exigent en ai-
gua, tot i que quan està en floració no li agrada que la reguin en excés. 
La collita comença a partir dels 60 dies de la sembra i s’allarga durant 
dos o tres mesos en les varietats enfiladisses. En les varietats nanes, el 
cicle i el període de collita són més curts. Collirem el fruit amb unes tiso-
res tenint cura de no fer malbé la planta.

És una planta bastant delicada. Són molt habituals els problemes de 
pugons, caragols i llimacs. Ocasionalment, i a ple estiu, es pot veure 
afectada per àcars o algunes erugues. Si hi ha humitat ambiental, pot 
patir problemes de fongs a les fulles, com l’oïdi o l’antracnosi.
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1  D’on és originària la mongeta? 

2  Quins nutrients aporta?

3  Quines varietats de mongeteres hi ha?

4  Quin és el clima ideal per a aquesta planta?

5  Com conreen els agricultors les varietats enfiladisses?

6  Com hem de conrear-la al terrat?

7   Necessita molta aigua la planta quan està en floració?

8   Quan comença la collita? Quant de temps dura la producció?

9  Com s’ha de collir el fruit? Per què?

10  Quines malalties afecten la mongetera?
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