
Phaseolus vulgaris L. ‘À Goût de Châtaigne d’Échenans’ (Fabaceae)
Fasolă cu gust de castan, păsulă, păsui, făsúle, fasúle

Înălțimea 
2-2,5 m

Densitatea : 10 semințe/m liniar
Amplasarea : însorită și caldă

Plantă anuală, erbacee, sensibilă la rece căci este o plantă de zonă tem-
perată, chiar tropicală. Această varietate magnifică pentru bob de formă 
puțin rotungită și de culoare gri spre violet, este o fasolă cățărătoare și 
are păstăi verzi de 15-20 cm lungime. Optimale pentru a face o structură 
arcuită, pentru a crea structuri din harage sau pe sfoară în fața unui perete.
Originea : varietatea este originară din Estul Franței.

Fasolea nu este capricioasă, merge cu : anason (atrage insectele de pradă și îmbunătățește 
vigoarea plantelor din imediata vecinatate), sparanghel, anghinare,  morcov, țelină, varză, 
varză de Bruxelles, broccoli, conopidă, castravete, căpșun, linte, porumb, zămos, harbuz, 
pătrunjel, cartof, ridiche (se dezvoltă bine la rădăcina fasolei), absint, limba mielului, vânătă 
(împreună protejează cartofii de gândacii de Colorado), spanac, salată verde, fetică, măzărică, 
dovlecel, dovleac, praz, nap, gălbenele, țigăncușe, tomată, busuioc, cimbru (alungă purecii 
fasolei), conduraș, kale/collard, coriandru, gulie, leuștean, mărar, petunia, rozmarin, cimbru de 
vară (îmbunătățește creșterea și aroma ei, alungând-ui totodată gândacii).
Popoarele amerindiane cultivau fasolea cățărătoare după tehnica spusă a ‘‘trei surori’’, po-
rumb-dovleac-fasolă, trei plante complementare care profită fiecare de vecinătatea celeilalte. 
Datorită tulpinei sale solide, porumbul oferă un suport pentru fasole (pe timpuri, nu existau 
decât tipuri de fasole cățărătoare) și astfel îi permitea să profite de soare. Pe când dovleacul, 
care ocupă spațiul dintre tulpinile de porumb, crează un excelent acoperământ la picioarele ce-
lor 2 culturi, împiedicând astfel soarele să usuce solul. Este de înțeles, și știința o va demostra 
pe parcurs, că fasolea în acest trio îmbogățește solul furnizîndu-le îngrășământ azotat natural.
În general, fasolea nu se împacă deloc cu reprezentanții familiei botanice Aliaceae. Evitați să 
combinați fasolea cu următorii vecini: usturoi, păstăi pitic, ceapă, praz, mazăre, tomată, salvie, 
sfeclă (căci îşi inhibă reciproc creşterea).

      Alelopatia

      Ceva din istorie...

Lățimea 
0,5-0,7 m

Originară din America de Sud, fasolea a colonizat 
tot continentul american înainte de a fi adusă în Eu-
ropa de conchistadori, în al XVI-lea secol. Fasolea 
a obținut imediat un mare succes în Europa unde 
s-a multiplicat în varietăți nenumărate, înlocuind 
alte leguminoase tradiționale, precum bobul. Până 
la sfârșitul secolului al XVII-lea, fasolea va fi con-
sumată doar sub formă de grăunte. Italienii au fost 
primii care au început să consume păstăile verzi 
tandre, încă imature, ca legumă proaspătă. Astăzi, 
păstaia verde este prima legumă consumată în 
Franța și, cu numeroasele sale varietăți locale dintre 
care și fasolea ‘À Goût de Châtaigne d’Échenans’, 
face parte importantă din patrimoniul național. Mult 
timp, fasolea a fost considerată ‘‘carnea săracului‘‘.
Fasolele pot fi de două feluri:
- cu fir sau extra-fin, timpurii, cu păstăi lungi de o 
savoare incomparabilă dar care fac fibre (fire mai 
lemnoase și dure) dacă nu sunt culese foarte tinere;
- păstăi, care sunt mai puțin savuroase, dar fără 
fire.
Varietățile moderne, nou create, combină avanta-
jele de la ambele sorturi, deseori li se spune ‘‘ață 
fără fir‘‘.



Semănatul 

Varientatea ‘À Goût de Châtaigne d’Échenans’ începe a rodi după circa 3 luni de la semănat dar 
curpenii, dacă nu s-au uscat complet vara, au capacitatea de a mai da o roada în toamnă. 
Dacă doriți să consumați această varietate verde, vegheați ca să recoltați păstăile 1-2 ori pe 
săptămână. Dacă doriți să-i consumați bobul, recoltați păstăile mature uscate după necesități.
Păstăile verzi se conservează bine în înghețar, după ce le-ați opărit sau în borcane sterilizate.
Câteva căpățâne de usturoi necurățate puse în borcanele de păstrare cu boabe, împiedică dez-
voltarea viermilor ce mănâncă grăunțele.

Înmulțirea se face excluziv prin semințe. 
Creșterea fasolei se stopează, dacă temperaturile scad sub +12°C. Planta are nevoie de un sol 
sănătos, proaspăt și afânat, fără îngrășământ organic recent, nu suportă calcarul nici solurile reci.
Fasolea are flori perfecte sau autogame (aparatele mascul și feminin combinate) și nu se prea în-
crucișează, polenizarea de fapt se face înainte ca floarea să se deschidă. Pentru o varietate pură:
- separați rândurile de câțiva metri sau cu plante aromate pentru a distrage insectele;
- acoperiți un curpăn, cel mai frumos și mai sănătos și care primul a făcut flori, sau câteva flori (mar-
cați-le) cu o plasă de tip contra țânțarilor pentru a evita polenizarea încrucișată prin insecte;
- plantați diversele varietăți pe care le doriți în grădină la un interval de 30 zile pentru a evita ca înflorirea 
lor să nu să se producă în acelaș moment.
Recolta semințelor se face când păstăile sunt galbene sau cafenii uscate și le puteți bate manual, 
căci această varietate este greu de despicat. Boabele sunt apoi curățate și uscate. Pentru a vă 
asigura că boabele sunt perfect uscate, puteți încerca să mușcați un grăunte și dacă dinții voștri 
nu lasă urme, atunci semințele sunt perfect uscate. Semințele se conservă 3 ani.

Fasolea apreciază când pământul de la picioarele ei este afânat și crusta de pământ fărâmițată. 
Puteți face aceste operații imediat cum plăntuțele au 20 cm înălțime și încă 1-2 ori pe măsură 
ce cresc. Pentru a păstra umezeala la baza plăntuțelor, acoperiți-le cu un strat generos de pai.
Tinerele frunze de fasole pot fi atacate de colonii de purici. Dacă atacul nu este important, spălați 
frunzele cu apă la furtun sub presiune sau stropiți frunzele cu apă amestecată cu săpun natural.
Două momente de irigare dacă e arșiță : perioada de înflorire și perioada de formare a păstăilor. 
Plantele din familia fasolei (mazărea, lintea,...) au particularitatea de a îmbogăți solul cu azot. 

Recolta

Înmulțirea

Sfaturi ecologice

Folosința culinară și nutrienții

Semănați direct în grădină, imediat cum a trecut riscul gerurilor și când solul 
s-a încălzit suficient, începând cu luna mai (din aprilie-martie dacă gerurile 
au trecut sau locuiți întro regiune cu ierni blânzi) până la sfârșitul lui iulie(-au-
gust). În caz că nopțile mai sunt răcoroase, puteți acoperi rândurile cu o pânză 
de protecție pe care o veți scoate în timpul zilei. Toate fasolele (cățărătoare și 
pitice) se seamănă doar în pământ căci nu suferă transplantarea :
- puneți semințele la înmuiat în apă timp de 24 ore pentru a accelera germinarea;
- faceți linii îndepărtate de 50-70 cm anume pentru varietățile cățărătoare;
- instalați suportul (harage, bețe, sfoară groasă, etc.) pe care se va sprijini fasolea;
- amplasați un bob la fiecare circa 5-7 cm, la o adâncime de 2-3 cm dacă e în rând, 
câte 6-7 semințe la baza fiecărui suport. 
Semănați fasole pe toată durata verii, în mod repetat la un interval de circa 15 zile pentru a vă 
bucura de păstăi verzi și tandre până-n toamnă.

Bobul are un gust pronunțat de castan; fiert, se consumă cald și rece.
Această legumă-bob este bogată în vitamine, proteine, fibre și minerale 
totodată fiind puțin calorică. 
Salată din bob cu gust de castan – 20 min de pregătire și 30 min de coacere.
Ingrediente pentru 4 persoane: 800 g de fasole bob, 60 g de afine, 1 mic 
dovlecel, 1 buchet de aromate proaspete (mentă, arpagel, busuioc), 2 bucăți 
file de găină, 4 linguri de ulei de măsline, ½ brânză de tip feta, sare și piper.
- fierbeți fasolea în clocote timp de 30 min; - rumeniți fileurile de găină într-o 
tigaie cu puțin ulei de măsline; - spălați dovlecelul și tăiați-l cubulețe cât și 
feta. Tăiați mărunțel aromatele; - amestecați fasolea călduță cu găina tăi-
ată în bucăți, dovlecelul crud, afinele, feta și aromatele; - adăugați ce mai 
rămâne de ulei de măsline, sarea și piperul.


