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01. Introducció 
L’enciam és una espècie cultivada amb una gran diversitat de 
tipus varietals (e.g. fulla de roure, llarg, meravella, lollo rosso, 
trocadero, etc.). Un tipus varietal poc conegut a la nostra 
regió és l’anomenat tipus “espàrrec” o “de tija”. És una 
hortalissa habitual a la gastronomia xinesa on s’anomena 
wosun, essent apreciat per la seva tija i no per les fulles 
(Figura 1). Aquesta es consumeix generalment pelada i 
tallada a rodanxes, cuinada en un saltejat o bullida. La tija 
arriba fins als 30 cm de llargada i té un diàmetre de 3 a 5 cm. 
Destaca pel seu perfil sensorial especial, amb un gust que 
recorda als fruits secs i una elevada dolçor. Crua és cruixent i 
un cop cuinada té una textura suau i un color verd clar. 
Segons la literatura, aquest tipus varietal seria un dels 
primers que van aparèixer fruit de la domesticació, 
conjuntament amb l’enciam llarg.  

02. Estudi de l’adaptació del cultiu d’enciam 
espàrrec a les condicions agroclimiàtiques 
de Catalunya 

Amb l’objectiu d’avaluar l’adaptació d’aquest tipus varietal a 
les condicions agroclimàtiques de la nostra zona, durant un 
any s’han assajat diferents entrades del Banc de 
Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí (LS036, LS037, 
LS038, LS039, LS040) en diferents cicles de cultiu. Aquests 
materials corresponen a dues varietats que representen els 
dos principals fenotips que podem trobar: un de fulles 
morades i l’altre de fulles verd clar (comercialment 
anomenat Celtuce) (Figura 2).  
 
Els assajos s’han realitzat a la finca experimental UPC-
Agròpolis (Baix Llobregat) i a la finca Aurora del Camp 
(Maresme). El marc de plantació emprat ha estat el mateix 
que l’enciam tipus meravella o llarg. En el moment de 
maduresa comercial, i en cicle d’estiu, es va fer un estudi de 
composició química per comparar el perfil de sucres de 
l’enciam espàrrec amb els tipus varietals coneguts a 
Catalunya. De cada varietat es van mostrejar 3 enciams, els 
quals van ser processats per determinar el contingut  
 

 
en sucres mitjançant cromatografia líquida d’altra resolució 
(HPLC), segons el mètode descrit a Casals et al. (2018, Front. 
Pl. Sci., 9:1491). Únicament es van obtenir mostres del 
fenotip Celtuce, donat que el fenotip enciam espàrrec morat 
no va arribar a la fase comercial. 
 
 

 
Figura 1. El wosun o enciam espàrrec és un tipus varietal molt apreciat a la 
gastronomia xinesa. En aquesta pintura d’un wosun, el literat xinès Tu Fu 
(712 a 770) expressava una subversió a la cort i a l’emperador, una admiració 
a la persona cultivada de caràcter elevat i una apreciació els plaers simples 
de la vida. 
 

RESUM 
L’enciam espàrrec o wosun és un tipus varietal poc conegut a Catalunya. A la seva zona d’origen (Xina) és molt 
apreciat per consumir-ne les tiges, les quals generalment es mengen un cop cuinades. Aquest tipus varietal pot oferir 
una eina per diversificar les produccions d’enciam, atenent que es tracta d’un material amb una elevada singularitat 
morfològica. L’estudi ha permès identificar dos sub-variants dins aquest tipus varietal (fulla morada i Celtuce), els 
quals presenten un comportament agronòmic molt diferent. Els de tipus morat només són aptes pel cicle d’hivern 
(plantacions de setembre a novembre per a collites de novembre a març), donat que són molt sensibles a l’espigat. 
Per contra, els materials de tipus Celtuce mostren un bon comportament durant tot l’any, similar als tipus meravella 
o llarg. Referent a la composició química, l’enciam espàrrec presenta un perfil de sucres similar a les altres varietats 
cultivades a Catalunya.  

RESULTATS DE LA RECERCA 
ASSAIG DEMOSTRATIU DE VARIETATS EXÒTIQUES D’ENCIAM 
ESPÀRREC 
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Figura 2. Fotografies dels 2 principals fenotips que formen part de l’enciam 
espàrrec: tipus morat i tipus verd (Celtuce). 

03. Resultats 
Existeixen importants diferències en el comportament 
agronòmic de les 2 variants d’enciam espàrrec avaluades. El 
tipus morat té una elevada sensibilitat a l’espigat. De fet en 
el cultiu d’estiu que es va realitzar (sembra 27/6/2019) les 
plantes ja havien espigat abans del trasplantament. Per 
contra, en cicle de tardor/hivern, aquests materials sí que 
han manifestat una bona adaptació, recomanant-se el seu 
cultiu en plantacions de setembre a novembre per a collites 
de novembre a març. Aquesta varietat sembla adaptada a 
climes interiors, degut a la seva resistència al fred. Referent 
als tipus de fulla verda (Celtuce), aquests presenten una 
major tolerància a l’espigat, podent-se cultivar en cicle de 
primavera i estiu. En aquest cicle el creixement ha sigut ràpid 
i vigorós, amb un comportament similar a un enciam tipus 
meravella o llarg, el que fa pensar que serien més o menys 
comparables en altres cicles. D’altra banda, el seu 
comportament en cicle d’hivern també ha estat satisfactori. 
 
Referent a la composició química, els resultats mostren que 
l’enciam espàrrec de fulla verda (tipus Celtuce) té un perfil 
de sucres similar als enciams cultivats a Catalunya (Figura 3). 
Les fulles d’aquesta varietat presenten un contingut en 
fructosa i glucosa baixos, mentre que la tija té un contingut 
molt superior, trobant-se en la franja superior del rang de 
variació observat en l’estudi (valors similars a la millor 
entrada de tipus llarg (cultivar Aslan, de Vitalis)). 
 

 
Figura 3. Relació entre el contingut en fructosa i glucosa en diferents 
varietats d’enciam fulla de roure, llarg i meravella, i comparació amb els 
valors de la varietat Celtuce (dades separades per fulla i tija). 

04. Conclusions 
Amb les varietats assajades serien recomanables cicles de 
cultiu més tardans, de tardor o hivern segons les zones 
climàtiques, orientativament amb plantacions de setembre a 
novembre per a collites de novembre a març. Tot i això, una 
recerca i experimentació més exhaustiva seria necessària per 
trobar varietats disponibles que siguin aptes per a cicles de 
primavera i estiu.  
 
Un projecte realitzat per: 
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