> Tomàquet ple esquenaverd del Vilar
FAMÍLIA: Solanàcies
CULTIU: Lycopersicon esculentum Mill.
LLOC DE RECOLLIDA: Vilar, el (Bages)
INFORMANT:

Juan Arco

CODI VARIETAT: 015

ESTACIÓ DE SEMBRA: primavera
L’informador acostuma a sembrar-lo cap al juny perquè li agrada fer-lo tardà.
Resultats de la caracterització:
Durant el 2013 s’ha caracteritzat la varietat. El tomàquet esquenaverd del Vilar és un tomàquet d’una mida mitjana de
4,5 cm de longitud i 6 cm d’amplada amb un pes mig de 123 gr. per fruit. És un tomàquet ferm quan està madur.
La majoria dels fruits tenen una forma lleugerament aplanada amb un acostellat diferenciat a la part superior del fruit.
L’esquena verda d’aquest tomàquet és tan característica que pren el nom de la varietat degut a la presència d’aquesta,
fins i tot, quan el tomàquet ha assolit la maduresa. Per tant, aquest tomàquet quan és madur és de color vermellós
(RHS 44A) però conserva l’esquena verda, mitjana en alguns casos i més prominent en la majoria dels fruits. Si obrim
el tomàquet longitudinalment per la meitat podrem comprovar que al seu interior conté tres lòculs diferenciats.
La base del tomàquet, en el 99% dels casos, és plana i arrodonida, i per l’altre banda la inserció del peduncles no és
gaire profunda. La majoria de tomàquets caracteritzats presenten capa d’abscisió peduncular, que facilita el
despreniment del fruit de la planta quan aquest és prou madur. Aquest peduncle té una longitud mitjana d’1 cm.
Si observem les fulles del terç mitjà d’aquesta varietat podem percebre que el port de la fulla, gairebé en el 60% de les
plantes, és horitzontal i que les fulles són mitjanament grans, tenen una longitud mitjana de 5.5 cm d’amplada.
La divisió del limbe en aquesta varietat és bipinnada
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