> Tomàquet ple del Benach FAMÍLIA: Solanàcies
CULTIU: Lycopersicon esculentum Mill.
LLOC DE RECOLLIDA: Papiol, el (Baix Llobregat)
INFORMANT:

Planters Faura

CODI VARIETAT: 218

ESTACIÓ DE SEMBRA: primavera
Benach, és tipus 3 caires, molt semblant o el mateix (Planters Faura, el Papiol).
Vigor: plantes molt altes.
Inflorescències: col·locades en un raïm simple.
Fullatge: dens, amb fulles grans però amb un recargolament de les fulles cap al
nervi central per la part superior.
Immadur: verd clar amb espatlles de color verd fosc i solcs.
Madur: aplastat, color vermell molt intens, sense taques ni solcs, amb espatlles
marcades, amb una cicatriu estilar irregular, amb una cicatriu peduncular poc enfonsada, un pes mitjà de 129.4 g, una
altura del fruit mitjà de 4.7cm, un diàmetre major mitjà de 6.7 cm i menor de 6.4 cm, un gruix del pericarpi mitjà de 0.7
cm, una secció transversal
rodona, sense coll verd i un número de lòculs molt variat. Presència d’esberlat
majoritàriament concèntric.
Collita: va realitzar-se des del 18 de juliol al 17 d’octubre de 2005.
Producció: total per planta poc uniforme. Els fruits alterats representen un 71.0% respecte als totals collits. La mitjana
del pes total de fruits sans per tomaquera ha estat de 0.8 kg.
Coneixement organolèptic relacionat:
Mitjana sòlids solubles (ºBrix): 4.95
Fruit amb un contingut mitjà de sucres normal i fermesa mitja.
Fruits valorats positivament pel seu color, mida i forma. I amb una valoració poc
destacada en els caràcters gustatius.
Caracterització a Esporus, estiu 2012:
Planta de creixement indeterminat apical. Full moderadament gran. Inflorescència unípara.
Fruit de color vermell-ataronjat. De mida mitjana amb unes dimensions de 4.75cm i 6.14cm de llarg i ample
respectivament. Un pes mitjà de 128.1. Fermesa mitjana i pell fina. Presenta un acostillado molt feble, però si
s'esquerda amb facilitat a la part superior. De sabor dolç amb un valor de 5.65º Brix.
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