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Resum Resumen Abstraet 

La Mongeta Ganxet és un dels pro
ductes tradicionals que encara es con
serva a causa de la seva qualitat cu
linaria i del fet que és fiicilment 
diferenciable de la resta de varietats pel 
seu gra ganxut. Tot i així, l'estudi de la 
variabilitat que presenta el material co
mercialitzat amb aquest nom posa en 
relleu una gran heterogenei:tat, amb 
mescla i hibridació de la Mongeta 
Ganxet amb altres tipus de mongeta. 
A més, de manera inconscient, hi ha 
una selecció a favor de les formes més 
allunyades del típus Ganxet, ja que les 
mongetes menys ganxudes són més 
productives. Un programa de depura
ció i selecció ha permes identificar di
verses línies pures molt ganxudes amb 
diferencies morfologiques i nutricio
nals entre elles. Després de diverses 
proves, que indouen l'analisÍ sensorial, 
s'ha elegit la línia L67 com a repre
sentativa de la varietat i se suggereix 
que se n' afavoreixi la comercialització 
per protegir la reputació d'una varie
tat de la qual sovint es venen com a 
Ganxet materials for~a a11unyats de la 
tipologia tradicional. ParaHelament, 
tot el material recoJlit representatiu de 
la variabilitat d'aquesta varietat es 
conserva en condicions favorables a la 
seva persistencia i ús posterior en pro
grames de millora. 

Mots clau 
-----~ 

Mongeta Ganxet, diversitat, 
conserva ció, obtenció de línies 

La judía Ganxet es uno de los pro
ductos tradicionales que todavía se 
conservan debido a su calidad culina
ria y a que es fácilmente diferenciable 
del resto de variedades a causa de su 
grano arriñonado. A pesar de ello, el 
estudio de la variabilidad que presen
ta el material comercializado bajo esta 
denominación pone de manifiesto una 
gran heterogeneidad, con mezcla e hi
bridación de la judía Ganxet con otros 
tipos de judía. Además, de modo in
consciente, existe una selección a favor 
de las formas más alejadas del tipo 
Ganxet, puesto que las judías menos 
ganchudas son más productivas. Un 
programa de depuración y selección ha 
permitido identificar diversas líneas 
puras muy ganchudas con diferencias 
morfológicas y nutricionales entre sí. 
Después de diversas pruebas, que in
cluyen el análisis sensorial, se eligió a 
la línea L67 como representativa de la 
variedad y se sugiere que se promo
cione su comercialización para prote
ger la reputación de una variedad en la 
que a menudo se venden como Ganxet 
materiales muy alejados de la tipología 
tradicionaL Paralelamente, todo el ma
terial recogido representativo de la va
riabilidad de esta variedad se conser
va en condiciones favorables para su 
persistencia y posterior uso en progra
mas de mejora. 

Palabras clave 

Judía Ganxet, diversidad, 
conservación, obtención de líneas 

The Ganxet bean is one of the tradi
tional products today still existing in 
the market due to its culinary quality 
and easiness of morphological recog
nition. In spite of that, the study of the 
variability in the material commercial
ized under this denomínation shows a 
great heterogeneity, with blends and 
hybrídation of Ganxet bean with other 
materials. Furrhermore, unconsdously, 
a selection in favour of the forms less 
close to Ganxet type exists, as the 
less hooked forms are more produc
tive. A programme of depuration and 
selection has allowed to identify several 
very hooked pure inbreds that keep 
morphological and nutritional differ
ences among them. After several tríals, 
that indude sensitive analysis, line L67 
was elected as a representative of the 
variety. The promotion of its commer
cialization is suggested in order to pro
tect the reputation of a variety in which 
often very different materials from the 
Ganxet are sold as if theywere Ganxet. 
Parallely, a11 the collected materíal 
representative of the exísting varía
bility of the variety, is conserved in 
favourable conditions for its preser
vation and later use in breeding pro
grammes. 
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Ganxet bean, diversity, conservatíon, 
inbred obtainement 
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La Mongeta Ganxet 
._---

A Catalunya, una gran majoría de les varietats tra
dicionals han estat substituldes per cultius més mo
derns, economicament més favorables. Aixo vol dir 
que gran part d'aquestes varietats tradicionals ja no 
es cultiven i que s'han perdut de manera irremis
sible. En aquest context, típic de l'agricultura dels 
pa'isos desenvolupats, algunes varietats locals sub
sisteixen gracies al seu prestigi gastronomic. 

Influeixen decisivament en el que e!s agri
cultors conservin aquest material autocton rapre
ciació que el consumidor, historicament, té envers 
el seu sabor i, també, de manera considerable, la 
possibilitat de reconeixer facilment la varietat. Al 
nostre país en serien alguns exemples el Tomaquet 
Montserrat, la Ceba de Figueres o Víla-sacra, certs 
tomaquets de penjar, la Mongeta del Carai, la 
Cirera de Cor de Colom, el Fesol de Santa Pau, o 
la Mongeta Ganxet. 

La Mongeta Ganxet és una varietat local culti
vada al Valles, al Maresme i a les comarques cir
cumdants (figura 1). Té una forma fortament gan
xuda, de la qual rep e! nom, i és molt apreciada per 
les seves qualitats culínaries, especialment la baixa 
percepció de la pell i la textura mantegosa. Són se
gurament aquestes qualitats, juntament amb el gan
xo (la imatge de marca), les que li han permes re
sistir la competencia amb altres mongetes i 
aconseguir elevats preus al mercat, únicament su
perats per les Fabes d'Astúries. 

una mongeta de creíxement enfiladís, amb en

»
.>~~~"~ ,R A N ~ A 

Figura 1. Zona de cultiu principal de la Mongeta Canxet 
i on es varen recollír les mostres 
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tren usos llargs, fulles i beines de color verd fosc i 
flors blanques, amb un baix rendiment productiu . 
Se'n consumeixen les llavors, que són blanques, de 
mida mitjana i, com ja s'ha dít, molt arronyonades, 

No coneixem dades historiques exactes ni sobre 
el seu origen ni sobre la seva implantació a la zona, 
pero sabem que ja es consumia a Catalunya a prin
cipi de (AGULLÓ, 1933). La zona de cultiu més 
arrelada, al voltant de la comarca litoral del Ma
resme, i les informacions que hem pogut obtenir 
deis pagesos suggereixen que fou íntrodulda per al
gun dels múltiples buscadors de fortuna que es van 
desplat;;ar a America (anomenats localment india
nos). Des de! port d'arribada s'hauria expandit cap 
a les comarques de les rodalies. 

La varietat Ganxet ha mantingut un mercat 
constant gracies al prestigi de que gaudeix i al fet 
que participa en diversos plats locals, El comert;; al 
seu voltant és considerable i tendeix a incremen
tar-se ja que és un bon negoci i no existeixen con
trols que certifiquin l'autenticítat del producte, 
una sÍtuació com aquesta, és facíl trobar una gran 
diversitat de poblacions, algunes d'elles fíns i tot 
allunyades del tipus Ganxet, que es venen sota 
aquesta denomina ció per aprofitar-se comercial
ment del seu prestigio 

Ens trobem, dones, davant d'un panorama de 
diversitat i confusió dins del material que es ven 
sota el nom de Ganxet en un moment en que la sa
turació del mercat agroalimentari estimula les em
preses a utilitzar l'atribut de qualitat per millorar 
les condicions de competencia. l'avantatge d'a
questa alternativa és que no cal disposar de grans 
partides de producte, sinó d'unes condicions es
pecials d'obtenció, produccíó o elaboració vo d'un 
origen geograEic particular (agricultura ecologica, 
ús de varietats tradicionals, autoctones o locals, de
nominació comarcal de productes alimentaris, 
etc.) (SÁl"-';CHEZ, 1996). 

Aixo fa que existeixi un interes creixent per les 
varietats tradícionals, autoctones o local s com la 
Mongeta Ganxet, sota cultiu tradicional o sota 
cultiu biologic, que ofereixen les seves extraordi
naries qualitats organoleptiques, culinaries í carac
terístiques morfologiques distintives, i que perme
ten trencar la línia d'uniformitat i estandardització 
dels productes alimentaris que arriben al consu
midor. La qualitat enfront de la quantitat, la pro
duccÍó respectuosa amb el medí ambient, la de
manda de variació en els productes alímentaris i el 
gust per les coses genulnes i tradicionals són valors 
cada vegada més lloats pels consumídors (VERCARA 
i DE LORENZO, 1996; MARSHALL, 1995). 



El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes
ca, per donar mitjans als consumidors perque pu
guin identificar els productes que al· leguen un ori
gen i/o una qualitat contrastada amb els productes 
homolegs, va crear l'any 1989 (Decret 252/1989, de 
25 de setembre, i modifícació pel Decret 75/1991, 
de 25 de man;) la Denominació comarcal de pro
ductes alimentaris. Aquesta denominació distingeix 
i protegeix els productes de certes comarques pel 
seu procés d'obtencíó i per les seves característi
que s típiques í tradicionals. 

aquest context, per contribuir a estimular un 
canvi d'estrategia al voltant de la producció i la co
mercialització de la Mongeta Ganxet ens varem 
proposar, en col·laboració amb el DARP, l'IRTA i 
la Cooperativa Agrícola de Sabadell i Comarca, els 
objectius següents; 

1. Recollir mostres del material que es comer
cíalitza amb la denominació Ganxet i estudiar-ne 
les diferencies a fi de determinar que es pot consi
derar Ganxet, i que, no. 

2. Fer un diagnostic de la situadó de la varietat 
Ganxet, valorar si cal algun tipus d'Íntervenció per 
conservar-la i procedír en conseqüencia. 

Estudi de la variabilitat entre 
mostres presumptament Ganxet 
-_._-- ---"""

La recollida de mostres 

Durant els anys 1991 i 1992 (CASAÑAS et al., 1997) 
es va recórrer exhaustivament la zona on es culti-

Fotografia 1. Quatre mostres diferents de mongetes 
presumptament Ganxet on s'observen les diferencies entre 
mongetes d'una mateixa mostra i les diferencies entre 
diferents mostres 

va tradicionalment la Mongeta Ganxet (fígura 1) i 
-per mitja de visites a productors, planteraires i 
mercats- es van recollir al voltant de 50 mostres, 
diferents entre elles en origen (fotografía 1). 

Estudi en el camp 

Amb l'objectiu de coneÍxer les característíques de 
cada mostra de mongetes i poder-les comparar en
tre elles, l'any 1993 es va fer un experiment de camp 
(CASAÑAS et al. 1998). Totes les mostres es varen es
tudiar mitjan¡;:ant un disseny de quatre blocs alea
toritzats, amb parcel·les elementals dins de cada 
bloc constitui'des per soles amb 30 plantes. L'assaig 

TauJa 1. Característiques de cadascun deIs aspectes estudiats en el conjunt de les 46 poblacions. S'índica, a més, si hi 
havia diferencies estadísticament significatives entre poblacions per a cadascun deIs caracters 

Mitjana Mdxim Mínim Coeficient de variació Significació (p ::;) 

Producció 1.399 1.754 1.090 9,2 0,001 

Nombre de Ilavors per tavella 4.74 5,8 3,7 14,1 0,001 
• _______________________M ___ • ______M ___ 

Pes de 100 llavors 45,1 61,9 37,3 9,8 0,001 

Grau de ganxo 1,73 2,8 0,7 35,8 0,001 

Nombre de tavelles per metre mostral 20,8 27,0 16,3 12,1 0,001 

Longitud de la tavena 14,9 17,0 13,6 4,6 0,01 

Percentatge d'infecció per fongs 8,3 17,0 1,8 53,2 ns 
...---_....---_.. ...---_....---_.... 

Cicle 3,.5 7,0 2,0 29,0 0,05 

ns: no significatiu (p ~ 0,(5) 
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es va efectuar de manera identica a dues localitats: 
Torre Marimon, a Caldes de Montbui, i can Ca
samada, a Castellar del Valles. En tots dos llocs es 
va utilitzar xarxa vertical, estesa entre pals metal·lics 
fixats amb tensors, com a tutor de les plantes. 

En aquests estudis es varen controlar la preco
citat del material (en una escala on °indica molt 
tarda i 10 molt prirnerenc), el nombre de beines per 
metre lineal, la longitud de la beina en cm, el nom
bre de llavors per beina, el grau de ganxo (segons 
una escala on °significa sense ganxo i 3 molt gan
xuda), el percentatge de llavors afectades pel fong 
Colletotrichum sp., el pes de 100 llavors expressat 
en grams, i la producció de llavors per parcel·la ex
pressada en grams. 

Resultats considerant els caracters 

separadament 


L'estudi estadístic dels resultats obtinguts al camp 
ens va permetre extreure les següents conclusions 
principals: 

- Es van detectar diferencies altament signifi
catives entre poblacions respecte al grau de ganxo, 
caracter que podem considerar com a emblemaric 
de la varietat Ganxet (taula 1). 

- El grau de ganxo va resultar molt insensible a 
la influencia ambiental, ja que els estudis estadís
tics no varen revelar ni efecte de localitat ni inte
racció de mostra per localitat significativa (aixo vol 
dir que el comportament relatiu de les diferents po
blacions era similar a les dues localitats). 

- Hi havia una clara relació negativa entre pro
ducció i grau de ganxo (coeficient de correlació 
entre ambdós caracters igual a -0,71, significatiu 
p S 0,0001). Com més ganxuda era la mostra de 
mongetes, menys produ'ia. 

- Les poblacions amb grau de ganxo igualo in
ferior a 1 es van considerar com a materials no
Ganxet, encara que en el moment en que les va
rem obtenir del productor o del mercat eren 
comercialitzades com a tals. 

Resultats estudiant tots els caracters 
simultaniament 

Per poder agrupar les mostres varem utilitzar una 
analisi estadística, anomenada analisi canonica. 
Aquest metode considera tots els caracters si
multaniament i permet la comparació entre ells. 
Amb els resultats d'aquesta analisi es van agrupar 
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les poblacions fent servir el procediment estadís
tic anomenat clúster. 

EIs resultats d'aquestes analisis queden reflec
tits en la figura 2, on es descriu el grau de sem
blan<;,:a entre les mostres. Aixo ens va permetre de
limitar quatre grups principals amb característiques 
ben definides (figures 2 i 3): 

- Grup 1, amb les poblacions 2 i 14. Caracte
ritzat per ganxo mitja/baix, poques llavors per bei
na i llavors grans. 

- Grup 2, amb les poblacions 3, 4, 55, 40, 36, 
46,45,50,32,18,33,24 i 27. Caracteritzat per gan
xo elevat/molt elevat, poques llavors per beina i lla
vors de mida mitjana. 

- Grup 3, amb les poblacions 8,39,43,23,42, 
53,11,13,63,20,25,35,58,10,15,9,34,61,21, 
26, 16,28,41,48,37,51 i 56. Caracteritzat per gan
xo mitja, moltes llavors per beina, i llavors de mida 
petita. 

- Grup 4, amb les poblacions 12,38,29,31. Ca
racteritzat per ganxo baix/molt baix, moltes llavors 
per beina i llavors de mida petita. 

Es varen analitzar químicament mostres repre
sentatives de cada un d'aquests grups per comple-

Grup 3 

Grup 4 

___G_fup2 ~I ~I~¡ 
-" .. 

~ 

" Grup 1 

Distancia entre centroldes 

Figura 2. Resultat de J'analisi canonica de les mostres. 
S'observa el grau de semblan<;:a entre les mostres i els 
components dels quatre grups principals 



G es 

Grup 1 Grup 2 

G O 

Grup 3 Grup 4 

Ganxet, hagi anat en contra del grau de ganxo, ja 
que la forma ganxuda apareix darament com a 
menys productiva. Per tant, actualment es comer
cialitza sota la denomínació Ganxet un vental1 qua
si continu de formes heterogenies resultat de l'en
creuament de la forma ancestral Ganxet amb altres 
típus de mongeta. La forma Ganxet típica proba
blement esta en regressió. 

Sota la denominació Ganxet es venen tota mena 
de materials, alguns dels quals fon;a al1unyats del 
tipus caracterÍstico 

Figura 3. Morfologies representatives dels quatre grups 
principals de mongetes resultants de l'analisi canonica 

tar la informació disponible i va destacar l'elevat 
percentatge de proteina present en les formes més 
ganxudes. Així, mentre les mostres més ganxu
des presentaven al voltant d'un 28% de prote"ina, 
les mostres menys ganxudes en tenien al voltant 
d'un % (aquesta diferencia és estadísticament 
significativa en p S 0,05. La correlació entre grau 
de ganxo i percentatge de protelna fou de 0,68 
(significativa p S 0,05). 

La consideració detallada dels quatre grups prin
cipals suggereix l'existencia d'una varietat antiga 
molt ganxuda (grau de ganxo entre 2,1 i 2,8). Es 
tractaria d'un material homogeni, amb llavors apla
nades, poques llavors per beina (entre 3,7 i 4,4) i 
de mida mitjana (pes de 100 llavors compres entre 
46,1 i 53,1 g). A aquest material Ganxet s'hi hau
rien barrejat, des de fa anys, mongetes d'altres me
nes, probablement en diverses onades. Aixo ha con
dult a totes les altres formes que trobem actualment. 

Diagnostic de la situació 
-~-~.._---

Com estan les coses 

Podríem resumir els resultats obtinguts fíns aquí 
dient que existeix una forma antiga molt ganxuda, 
poc productiva, amb elevat percentatge de protei
na. No sembla estrany que aquesta forma entrés per 
la zona del Maresme i s'anés expandint cap a l'in
terior. Amb aquesta forma s'hi ha anat barrejant un 
altre material genetic diferent, cosa que ha donat 
origen a múltiples sÍtuacions (formes intermedies, 
barreges, etc.). 

És logic que la pressió de selecció que s'ha rea
litzat sobre el material Ganxet encreuat amb no-

Que s'ha de fer? 

Tenint en compte tota la informació anterior sem
bla raonable prendre una serie de mesures tant des 
del punt de vista de la millora genetica de la varietat 
com des del punt de vista de la promoció comer
cial. Els aspectes més importants els podríem re
sumir així: 

a) Cal conservar tota la diversitat, ja que ens pot 
interessar en el futur com a font per buscar re
sistendes a malalties, increments de producció, etc. 

b) És convenient elegir un tipus representatiu 
uniforme que es pugui comercialitzar com a carac
terístic i comparar-lo amb algunes altres varietats 
de prestigi, de manera que quedin establerts els as
pectes més diferencials. 

el S'hauria d'afavorir la venda d'aquest tipus i 
protegir-lo. 

Conservació de la diversitat 

Davant el perill de regressió de les formes més gan
xudes en benefíci de les formes menys ganxudes 
pero més productíves, totes les mostres recollides, 
després de multiplicades i deshidratades, es con
serven a °OC a les ínstal·lacions de l'Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona. Un duplicat d' aques
tes mostres es conserva a les instal·ladons de la 
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Valencia sota les mateixes condidons. 

Elecció d'un tipus representatiu 
i comparació amb altres mongetes 
de prestigi 

analitzar la situació hem acceptat que és molt 
important recuperar les formes ganxudes ances
trals, que són que tenen més protelna i a la ve-
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gada són les més fiícils de reconeeixer. Atesa la si
tuació actual de barreja resulta que aquestes for
mes ancestrals les prodríem trobar mescIades dins 
de moltes de les mostres estudiades. Per aixo, l'any 
1994 es van repassar totes les mostres de monge
tes presumptament Ganxet que havíem aconseguit, 
buscant llavors amb un grau elevat de ganxo, tant 
si eren majoritaries dins la població com si no ho 
eren. Es tractava de recollir el maxim de diversitat 
genetica conservant, pero, sempre la maxima ex
pressió de la característica Ganxet. 

El procés de selecció 
Utilitzant un disseny experimental similar a l' efec
tuat per caracteritzar les poblacions, i valorant els 
mateixos caracters pero treballant ara sobre plan
tes individuals, varem identificar dins de les mon
getes ganxudes (les no ganxudes i poc ganxudes ja 
no participaven en aquest assaig), set tipus que di
ferien entre si per altres aspectes morfologics. Amb 
aquest estudi varem aconseguír, doncs, set materials 

uniformes (com que es tracra d'una especie que es 
multiplica basicament per autofecundació, podem 
assumir que són línies pures que no varien gene
raóó darrere generació) fortament ganxurs en lloc 
de les barreges que havien resultar ser les mostres 
comercials. 

Comparació de línies pures marcadament 
Ganxet entre si i amb testimonis d'interes 
comercial 
Els descendents d'aquests set tipus varen ésser 
comparats, en un assaig de camp realitzat el 1995, 
entre ells i respecte a testimonis de repuració gas
tronomica al nostre país (White Kidney, Michigan, 
Tolosa, Faba Asturiana). La comparació abasta as
pectes agronomics, químics i culinaris. 

El disseny de camp per realitzar aquest assaig va 
ésser identic a I'utilitzat per resoldre els dos assa
jos de camp anteriorment descrits, pero s'incre
menra el nombre de cankters químics estudiats. Al 
final de l'estudi es constata que: 

Taula 2, Valors mitjans deIs caracters nutridonals al conjunt de les Iínies Ganxet i cadascun deIs testimonis, 
juntament amb la mínima diferencÍa significativa mínima diferencia significativa p ~ 0,05) en cas que l'analisi 
estadística detecti diferencies, Tots els valors estan expressats en percentatge 

Mitjana Ganxet Michigan Faba Ast. Wh, Kidney Tolosa mds 

Protei:na bruta 28,33 26,59 26,50 25,61 21,88 1,79 

Protei:na soluble 24,70 23.17 23,36 22,73 18,09 1,87 

Protelna soluble/ prote'ina total 87,01 87,24 88,09 88,70 82,32 3,52 

Fibra dietetica total 22,57 23,55 23,19 23,71 24,59 0,23 

Fibra dietetica insoluble 12,34 13.10 13,35 13,66 15,61 0,13 

Fibra dietetíca soluble 10,22 10,44 9,83 10,0.5 8,98 0,10 

Fibra diererica soluble/fibra roral 45,19 44,21 42,26 36,38 0,21 

Cendres 4,09 4,37 4,60 4,0.8 4,00 ns 

Pes pell / pes lIavor 9,15 7,34 7,42 7,26 7,86 0,53 

Sacarosa 2.11 1,767 2,525 1,765 2,475 0.,250. 

Glucosa 0,07 0,0.52 0.,047 0,027 0,0.50. 0,0.14 

Midó 25,5 27,99 29,68 30,42 32,32 1,13 

Rafinosa 0,249 0,402 0,227 0,195 0,117 0,053 

Estaquiosa 

Frucrosa 

succÍnic 

fumaric 

1,954 

0,008 

0,013 

2.105 

0,005 

0,009 

2,040 

0,0.0.5 

0,022 

1,823 

0.,003 

0,00.6 

1,815 

0,009 

0,0.07 

ns 

ns 

ns 

cÍtric 

malic 

0,013 

1,051 

0,031 

O,DlO 

1,172 

0,012 

1,120 

0,012 

1,402 

0,015 

1,630 

0,017 

ns 

ns 

ns: no significatiu (p 0,05) 

0,017 0,042 0,01.5 
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Fotografia 2. Mongetes de la línia L67 (esquerra), 
comparades amb la Mongeta White Kidney (dreta) 

1. La Mongeta Ganxet és clarament di/erent 
deIs testimonis des del punt de vista culinari 

Tolosa i, fíns i tot, del tipus White Kidney (amb el 
qual podria estar emparentada per la seva forma 
arronyonadal (taula 2 i fotografía 2), pel que fa a 
les característiques nutricionals. El material Ganxet 
es caracteritza per una quantitat superior de pro
teina, menys fibra dietetica total, més pell, més glu
cosa i menys midó que els testimonis. La quantitat 
superior de pell que contrasta amb la percepció me
nor que en manifesta el consumidor podria ésser 
una simple conseqüencia de la forma arronyonada. 
En efecte, com més superfícíe hi ha per cobrir, més 
pell trobem si considerem iguaItat de volum. 
Actualment estem investigant la composició quí
mica de la pell per esbrinar si hi ha diferencies que 
n'expliquin la baixa percepció. 

2. Hi ha dtfer€!ndes entre diverses 
línies pures Ganxet estudiades 

El material marcadament Ganxet resulta ben di De l'estudi dels aspectes agronómics i comercials, 
ferenciat deIs testimonis Faba Asturiana, Michigan, nutricionals i organoleptics entre set línies repre-

Taula 3. Valors mitjans deis cara.cters nutricionals per a cada línia Ganxet expressats en percentatge, juntament amb [a 
mínima diferencia significativa (mds mínima diferencia significativa p 0,05) en cas que l'analísi estadística detecti 
diferencies entre líníes 

L64 L67 L23 L27 L19 L44 L5 mds 

Protei:na bruta 29,64 29,32 28,84 28,59 28,14 27,14 26,69 1,79 
-~------._---~------.. .~._----.. 

Prote'ina soluble 24,68 25,57 25,62 25,00 24,61 23,7.3 23,70 1,87 

Prote'ina soluble/protei:na total 81,33 87,34 88,97 87,29 87,65 87.61 88,93 3,52 

Fibra dietetica total 21,77 22,06 22,36 22.34 22,78 23,41 23,32 0,23 

Fibra dietetica insoluble 11,69 11.63 12,22 12,32 12,56 13,02 12,98 0,13 

Fibra dietetica soluble 10,08 10,43 10,14 10,02 10,21 10,38 10,34 0,10 

Fibra dietetica soluble/fibra total 46,18 47,15 45,19 44,71 44,71 44,22 44,22 0,21 

Cendres 3,92 3,88 4,20 4,09 4,10 4,23 4,25 ns 

Pes pell/pes llavar 9,18 9,25 9,59 8,91 8,89 9,36 8,90 0,53 

Sacarosa 1,122 2,122 2,180 2,1.57 2,060 2,040 2,12 0,250 

Glucosa 0,075 0,082 0,077 0,070 0,075 0,067 0,07 0,014 

Midó 24,72 25,07 25,25 24,54 25,01 26,52 27,5 1,130 

Rafinosa 0,252 0.260 0,213 0,275 0,247 0,260 0,24 0,053 

Estaquiosa 1,952 2,022 1,945 2,005 1,932 1,932 1,892 ns 

Fructosa 0,009 0,011 0,006 0,Q10 0,008 0,010 0,007 ns 

succínic 0,012 0,012 0,Q10 0,010 0,018 0,012 0,020 ns 

fumaric 0,009 0,011 0,008 0,004 0,017 0,008 0,015 ns 

cítric 1,037 1,022 1,107 0,895 1,085 0,910 1,307 ns 

malic 0,032 0,032 0,025 0.027 0,035 0,027 0,040 0,010 

Grau de ganxa 2,78 2,75 2,31 2,42 2,89 2,28 2,08 0,16 

ns: no significatiu (p S; 0,05) 
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sentatives de la tipologia més ganxuda de la va
rietat Ganxet, es destaca la correspondencia apa
rent entre les morfologies Ganxet més pronun
ciad es i una valoració superior nutricional dels 
materials (taula 3). També s'observa que hi ha 
prou variabilitat per elegir una línia representati
va de la Mongeta Ganxet per comercialitzar sota 
característiques protegides, ja que es van presen
tar diferencies pel que fa al grau de ganxo i la pre
cocitat a més de diversos caracters nutricionals 
(taula 3). D~sprés de valorar les característiques 
morfologiques i nutricionals i de fer una prova 
d'analísi sensorial per comparar el sabor de les set 
línies pures, varem decidir escollir, com a mate
rial per protegir, la línia L67 (fotografia 2). 
Aquesta mongeta (BoSCl-I et al., 1998) és de lla
vor blanca, lleugerament aplanada, molt gan
xuda, una mica brillant, i de mida mirjana-alta 
(52 g/lOO lIavors), Té 4,5 llavors/tavella, tavelles 
de 15 cm de longitud, pedunde de la tavella de 
12,5 cm, fulles i tavelles de color verd fose, i flors 
blanques. caracteritza per un habit de crei
xement enfiladís. Se sembra a mitjan juliol i es 
cull al novembre. La producció és de prop de 
3.800 kg/ha en regadiu. 
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