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Resum 
Aquest és un treball on mitjançant l’observació, pretén identificar la comunitat de males 

herbes presents en un cultiu de blat i un de gira-sol. 

Les parcel·les es troben situades al camp experimental d’Agròpolis (ESAB-UPC), al 

terme municipal de Viladecans (Baix Llobregat). Es tracta d’un camp que durant un 

temps que desconeixem va restar abandonat.  

L’ estudi pretén identificar la comunitat arvense específica de la zona. 

S’han observat en el conjunt del camp 35 espècies de males herbes, que pertanyen a 

20 famílies botàniques diferents. 

S’han observat representants de les quatre formes vitals de Raunkjaer (teròfites, 

camèfites, hemicriptòfites i geòfites). Les espècies més freqüents han sigut Lotus 

corniculatus, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Aster squamatus, Anagallis 

arvensis, Polygonum aviculare, Xanthium spinosum, per ordre d’importància. Les 

espècies teròfites no arriben a representar el 50% de la comunitat arvense. 

No hem observat males herbes a les parcel·les de gira-sol de la part baixa del camp, 

en gran part degut a una meteorologia anòmala durant els mesos de Gener a Abril, on 

el camp va estar inundat durant un període de temps. 

La riquesa específica en el conjunt de les parcel·les de blat és de 34 espècies per 14 

espècies en les parcel·les del cultiu Gira-sol (part alta). 

Les espècies de males herbes amb més biomassa total han estat Chenopodium 

album, Aster squamatus, Convolvulus arvensis, Lotus corniculatus, Polygonum 

aviculare i Xanthium spinosum. 

No han estat detectats efectes de competència, entre males herbes i els cultius. 

Aquest treball, en certa manera, té una continuïtat amb el treball de l’alumne Ricard 

Sabà (Sabà, 2009), sobre l’estudi del banc de llavors del sòl, realitzat a les mateixes 

parcel·les que les nostres. Les seves dades seran orientatives i mai seran definitòries 

de la nostre experiència ja que molt probablement no hem sondejat exactament els 

mateixos punts.  



ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE MALAS HIERBAS EN UN CULTIVO DE 
TRIGO Y UNO DE GIRASOL EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE 
AGROPOLIS (ESAB-UPC). VILADECANS (BAIX LLOBREGAT) 
 

Autor: Arnau Martrat Sanchez 

Tutors: Maria Teresa Mas Serra 

 Antoni Maria Claret Verdú González 

 

Resumen 
Este es un trabajo donde mediante la observación, pretende identificar la comunidad 

de malezas presentes en el cultivo de trigo y girasol. 

Las parcelas se encuentran situadas en el campo experimental de Agròpolis (ESAB-

UPC), en el término municipal de Viladecans (Baix Llobregat). Se trata de un campo 

que estuvo un tiempo que desconocemos,  abandonado. 

El estudio pretende identificar la comunidad arvense específica de la zona. 

Se han observado en el conjunto del campo 35 especies de malezas, pertenecientes a 

20 familias botánicas diferentes. 

Se han observado representantes de las cuatro formas vitales de Raunkjaer (terófitas, 

caméfitas, hemicriptófitas y geófitas). Las malezas más frecuentes han sido Lotus 

corniculatus, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Aster squamatus, Anagallis 

arvensis, Polygonum aviculare, Xanthium spinosum, por orden en importancia. Las 

especies terofitas no llegan a representar el 50% de la comunidad arvense. 

No hemos observado malezas a las parcelas de gira-sol a la parte baja del campo, en 

gran parte debido a una meteorología anómala durante los meses de Enero a Abril, 

donde el campo quedó inundado un tiempo. 

La riqueza específica en el conjunto de las parcelas de Trigo es de 34 especies por 14 

especies del cultivo Girasol. 

Las especies de malezas con más biomasa total han sido Chenopodium album, Aster 

squamatus, Convolvulus arvensis, Lotus corniculatus, Polygonum aviculare i Xanthium 

spinosum. 

No han sido detectados efectos de competencia, entre las malezas i los cultivos. 

Este trabajo, en cierto modo, tiene una continuidad con el trabajo de el alumno Ricard 

Sabà (Sabà, 2009), sobre el estudio del banco de semillas del suelo, realizado en las 

mismas parcelas que las nuestras. Sus datos serán orientativas y nunca serán 

definitorias de nuestra experiencia puesto que muy probablemente no sondeamos los 

mismos puntos.  
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Abstract 
This one is a work where by means of the observation, it tries to identify the weed 

community of present of wheat and sunflower crops. 

The plots are placed in Agròpolis's experimental field (ESAB-UPC), to Viladecans's 

municipal area (Baix Llobregat). It is a question of a field that it was a time that we do 

not know, left. 

The study tries to identify the arvense specific community of the zone. 

Have been observed in the set of the field 35 species of weeds, belonging to 20 

botanical different families. 

Have been observed representatives of four Raunkjaer's vital forms (terophyts, 

camephyts, hemicriptophyts and geophyts). The most frequent weeds have been Lotus 

corniculatus, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Aster squamatus, Anagallis 

arvensis, Polygonum aviculare, Xanthium spinosum, for order in importance. The 

species terophyts do not manage to represent 50 % of the arvense community. 

We have not observed weeds to the plots of sunflower to the low part of the field, 

largely due to an anomalous meteorology during January to April, where the field 

remained flooded a time. 

The specific wealth in the set of the plots of Wheat is 34 species for 14 species of the 

culture Sunflower. 

The species of weeds with more total biomass have been Chenopodium album, Aster 

squamatus, Convolvulus arvensis, Lotus corniculatus, Polygonum aviculare i Xanthium 

spinosum. 

 Effects of competition have not been detected, between crops and weeds. 

This work, in certain way, has a continuity with the work of the pupil Ricard Sabà 

(Sabà, 2009), on the study of the bank of seeds of the soil, realized in the same plots 

that ours. His information will be guidance and they will never be defining of our 

experience since very probably we do not explore the same points. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Li diem “mala herba” (mala hierba o maleza en països de parla hispana, weed en 

anglès) a aquelles plantes que creixen fora de lloc, no desitjades per l’home. Són 

plantes que colonitzen cultius i que interfereixen amb objectius o necessitats humanes. 

(Gallego i Sánchez, 2008). 

Quan una parcel·la de sòl nu en un parterre o inclús quan en un camp sencer s’ha 

treballat el sòl, s’habilita un espai ideal (hàbitat) per una espècie oportunista 

colonitzadora de tipus r (Begon et al., 1999). Hi ha plantes que poden ser males 

herbes en determinades situacions i que, per altra banda, poden ser utilitzades també 

com a plantes de cultiu. Inclús el blat pot ser una mala herba en determinades 

ocasions. 

 

1.1 FAMÍLIES BOTÀNIQUES 

Només s’hi ha inclòs en la relació aquelles famílies que hi són presents en el nostre 

estudi. 

 

1.1.1 DICOTILEDÒNIES (CL.MAGNOLIOPSIDA) 

Subclse Caryophyllidae 

Les Amarantàcies presenten fotosíntesi del tipus C4. El gènere més conegut és 

Amaranthus. També es cultiven com a hortalisses o plantes ornamentals (Izco et al., 

2003). 

Les Quenopodiàcies entre elles hi ha plantes nitròfiles (Chenopodium album). Solen 

ser plantes herbàcies, adaptades a l’escassetat d’aigua i medis salins. N’hi ha de 

cultivades, com les diferents varietats de Beta vulgaris. El gènere Atriplex presenta 

fotosíntesi C4 (Izco et al., 2003). 

Les Poligonàcies (Polygonum, Rumex, etc.) Generalment són herbàcies tot i que 

també n’hi ha d’arbustives (Izco et al., 2003). 

Les Portulaciàcies (Portulaca oleracea, verdolaga) Presenten fotosíntesi C4. La 

verdolaga és una espècie omuna entre els cultius de regadiu (Izco et al., 2003). 



Subclase Dillenidae 

Les Brassicàcies o Crucíferes, a part de incloure espècies d’interès agrícola (col, 

coliflor, rave, etc.) incorporen moltes males herbes, distribuïdes, en varis gèneres. Són 

plantes de creixement molt ràpid i primerenques. A finals de l’hivern ja es poden veure 

els camps coberts per flors d’aquestes plantes. Les seves llavors petites es dispersen 

amb gran facilitat (Gallego i Sánchez, 2008). 

Les Primulàcies presenten males herbes com Anagallis arvensis. Contenen plantes 

anuals i perennes. Les perennes normalment presenten tubercles o rizomes (Izco et 

al., 2003). 

Subclase Rosidae. 

Les Fabàcies o Lleguminoses inclouen moltes espècies útils per l’home, però també 

contenen males herbes. Inclouen espècies comestibles o farratgeres, que al mateix 

temps poden ser males herbes. Generalment són herbàcies i enfiladisses. (Izco et al., 

2003). 

Les Euforbiàcies són plantes d’aspecte molt divers, algunes d’elles força útils, com 

les eufòrbies (Euphorbia spp.). Però, altres eufòrbies d’aspecte herbaci molt corrents 

en les àries mediterrànies, actuen com a males herbes. El gènere Mercurialis també 

inclou males herbes en ambients ruderals (Gallego i Sánchez, 2008). 

Les Oxalidàcies inclouen espècies ornamentals, encara que altres són males herbes 

invasores que es poden estendre amb gran facilitat (Gallego i Sánchez, 2008). 

Les Geraniàcies més conegudes, són els geranis cultivats, pertanyen al gènere 

Pelargonium. Menys vistoses, i que poden funcionar com a males herbes, hi ha 

espècies dels gèneres Erodium i Geranium. No generen pèrdues econòmiques 

importants (Gallego i Sánchez, 2008). 

Subcl. Astéridas 

Les Solanàcies inclouen espècies de gran valor econòmic (patata, tabac, tomàquet, 

albergínia, pebrot, etc), així com medicinals o verinoses (belladona, estramoni, 

mandràgora, etc) o ornamentals. També hi ha males herbes com Solanum nigrum, o 

espècies del gènere Datura (Langer i Hill, 1987). 

Les Convolvulàcies són plantes enfiladisses, algunes comestibles, com la batata 

(Ipomoea batatas), o ornamentals. Però les espècies del  gènere Convolvulus són de 



les plantes més incomodes per l’agricultor. Les seves flors són molt vistoses, però 

aquestes males herbes enfiladisses, són molt molestes, ja que les seves parts 

subterrànies perduren durant anys (Gallego i Sánchez, 2008). 

Les Boraginàcies inclouen espècies de males herbes com Heliothropium. Tot i que 

n’hi ha que es cultiven com a hortalisses (Borago officinalis) (Gallego i Sánchez, 2008). 

Les Plantaginàcies, especialment el gènere Plantago. La majoria d’espècies que es 

comporten com a mala herba presenten una roseta basal de fulles, lo que les fa 

resistents a les trepitjades i difícils d’eradicar. Són plantes típicament anemòfiles que a 

sobre, al igual que les gramínies, causen, al·lèrgies durant la seva època de floració 

(generalment a finals d’hivern i a la primavera) (Gallego i Sánchez, 2008). 

Les Asteràcies o Compostes. Hi ha espècies de gran interès agrícola (gira-sol, 

enciam, carxofa, etc). N’hi ha de medicinals com les “manzanilles”. Però moltes han 

colonitzat àries diferents als seus llocs d’origen i s’han convertit en males herbes 

importants, com les espècies de Sonchus entre d’altres. També molts cards, plantes 

espinoses que, apart de la seva competència amb el cultiu, interaccionen amb el 

moviment dels ramats (Langer i Hill, 1987). 

 

1.1.2 MONOCOTILEDÒNIES (CL. LILIATAS) 

Subcl. Comelínidas 

Les Ciperàcies estan distribuïdes en zones humides. Moltes son útils com el papirus 

(Cyperus papyrus). En aquesta família hi ha Cyperus rotundus d’aspecte similar a la 

xufla, mala herba molt difícil d’eradicar una vegada s’ha establert (Gallego i Sánchez, 

2008). 

Les Poàcies o Gramínies són plantes que s’han convertit en imprescindibles per 

l’esser humà, ja que la nostre supervivència depèn en gran part del cultiu de cereals. 

La grama (Cynodon dactylon), una mala herba realment persistent gràcies als seus 

estolons i rizomes, pot utilitzar-se per formar gespes (Langer i Hill, 1987).  

 

 

 



1.2 FORMES VITALS DE RAUNKJAER (1934) 

És possible una ordenació dels vegetals segons llur forma general, que regeixen una 

part considerable de les relacions de la planta amb l’ambient. 

Les formes vitals de Raunkjaer (1934), es basa en la idea que les adaptacions de les 

plantes a les circumstàncies ambientals es manifesten sobretot durant les èpoques de 

l’any desfavorables a la vida vegetal. Aquestes èpoques poden ser l’hivern fred o  els 

períodes eixuts (Font, 1979). 

Només inclourem les formes vitals que hi apareixen en el nostre estudi, ja que n’hi ha 

fins a 10 que van des del Fitoplàncton fins als Epífits (Figura 1). 

Teròfits: Vegetals que completen llur cicle vital, des de la germinació a la mort, en un 

temps inferior a un any. Durant l’època desfavorable no conserven òrgans vegetatius 

de cap mena, sinó únicament gèrmens (granes, espores) en estat de repòs. Són molt 

abundants als deserts subtropicals, regions de clima mediterrani i dins les comunitats 

de plantes ruderals i arvenses (Font, 1979). 

Geòfits: Vegetals que viuen més d’un any i que passen l’època desfavorable amb les 

gemes persistents soterrades dins del sòl. Ordinàriament els geòfits tenen òrgans 

subterranis carregats de substàncies nutritives de reserva bulbs, tubercles, rizomes 

que els permeten de brotar amb força quan arriba el mon temps (Font, 1979). 

Hemicriptòfits: Herbes vivaces en les quals les gemes perdurants són situades 

durant l’època desfavorable arran de la superfície del terra. En el temps dolent no hi 

ha, doncs, tiges aèries vives (Font, 1979). 

Camèfits: Vegetals amb parts aèries persistents tot l’any, però no gaire altes, de 

manera que les gemes persistents durant l’època desfavorable són situades entre el 

nivell de terra i 25-50 cm d’alçària (Font, 1979). 



Figura 1: formes vitals de Raunkjiaer: Faneròfit, Camèfit, Hemicriptòfit, Geòfit, Teròfits, Hidròfit 

(Herbario de la Universidad Pública de Navarra, 2012). 

 

1.3 ESTRATÈGIES DE VIDA I MORFOLOGIA 

Entre les males herbes (com amb els demés grups de plantes superiors), les espècies 

poden ser anuals, bianuals, herbàcies perennes, o llenyoses perennes. 

Males herbes anuals. Les plantes anuals completen el seu cicle vital des de la 

germinació fins la mort, en un temps inferior a un any (Font, 1979). Es desenvolupen i 

reprodueixen en una època primerenca, amb lo que eviten possibles competidors pel 

substrat i nutrients. Suporten el període de condicions adverses mantenint-se latent en 

forma de llavors. No poden créixer tant en una sola època favorable com per competir 

amb plantes perennes més grans. 

Males herbes biennals. Les plantes biennals són un cas especial de les anuals, que 

utilitzen un cicle anual en desenvolupar tot l’aparell vegetatiu i al segon cicle anual 

floreixen, fructifiquen i moren. El primer any fan una roseta de fulles i el segon any 

floreixen (Font, 1979). 



Males herbes perennes. Dins d’aquestes existeixen espècies que mantenen 

perennes tots els seus òrgans (Cynodon dactylon, Phragmites australis) i altres que 

perden la part aèria cada any a l’època desfavorable (Convolvulus arvensis, Cyperus 

rotundus) però mantenen com a perenne els òrgans subterranis i les gemmes de 

renovament a prop del sòl, romanent latents i esperant a que les condicions favorables 

apareguin per reactivar-se. 

Males herbes llenyoses. Les plantes llenyoses dediquen part de la seva vida a 

desenvolupar una estructura aèria estable i amb suficients recursos per invertir 

esforços en la reproducció en el moment més favorable (Gallego i Sánchez, 2008). 

 

1.4 ECOLOGIA DE LES PLANTES ADVENTÍCIES 

L’ecologia té diversos nivells d’interès. Destaquem tres en particular, l’organisme 

individual, la població (conjunt d’individus d’una determinada espècie que viuen en un 

lloc concret), i la comunitat (conjunt de poblacions de varies espècies de males herbes 

en un lloc concret i que es relacionen entre si) (Fuentes, 1998). 

 

1.5 LES COMUNITATS ARVENSES 

 
D’una manera semblant a la resta d’hàbitats, en els camps de cultiu es poden distingir 

agrupacions de plantes que es van repetint d’una parcel·la a una altre i que 

constitueixen comunitats vegetals denominades, en aquest cas, per comunitats 

arvenses (vegetació que pobla, espontàniament, els indrets conreats i especialment 

els camps i els horts) (Folch, 1981). En aquest tipus d’ambients sol ser dominant la 

planta cultivada, que incideix com un factor ambiental més sobre la comunitat que 

conviu amb ella. 

Les comunitats arvenses, en efecte, constitueixen un conjunt original notable, del tot 

lligat a l’activitat agrària. A l’empar de les condicions creades pels conreus, s’han 

agrupat lots d’espècies espontànies capaces de competir amb la planta objecte del 

cultiu. En part es tracta d’espècies que compartien inicialment la total espontaneïtat 

amb la planta ara conreada, parcialment perpetuada per l’home enderiat, al llarg dels 

segles, a propagar i millorar una de les espècies de que constava el conjunt inicial; 

però en part es tracta també d’espècies d’altres procedències que han trobat en els 

camps un lloc on prosperar activament. La planta pròpiament conreada ha sofert una 



selecció progressiva de varietats, encaminada a obtenir peus cada vegada més 

productius, però alhora a perdut gradualment rusticitat, de manera que les seves 

companyes espontànies han esdevingut capaces de competir-hi amb avantatge. Vet 

aquí sintetitzada la tasca del pagès: millora progressiva, en el camp del rendiment, de 

la planta objecte de conreu, i lluita aferrissada contra les espècies arvenses 

competidores, (males herbes), mancades d’interès productiu, però molt eficaces en la 

competència. Si el pagès no cava, no eixarma, no eixarcola, no birba, no ressembra, el 

camp esdevé aviat un herbassar dominat per les especies arvenses, primera etapa de 

la successió reconstructiva (Folch, 1981). 

La vegetació arvense presenta una dependència molt lligada a la pressió de 

l’agricultor, que es manifesta per diversos tipus de tractament agrícola, fins el punt que 

la composició florística d’aquestes comunitats, està determinada, en gran part, pel 

tipus d’intensitat i freqüència de les intervencions humanes. De fet, la delimitació dels 

grups de comunitats és possible, simplement agafant com a punt de referència els 

principals tractaments agrícoles (preparació del sòl, fertilització, sembra, rec, 

recol·lecció, etc) (Gallego i Sánchez, 2008). 

D’entre les comunitats dels camps de secà o només ocasionalment irrigats, destaca la 

comunitat de ravenissa blanca i/o lleterassa de camp (Diplotaxietum erucoidis), amb 

ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides), corretjola (Convolculus arvensis) (Folch, 

1981). 

Tipus de successió: 

Primària: És aquella que es desenvolupa sobre una àrea despoblada, on no hi ha 

hagut vida amb anterioritat o on la vida existent a sigut completament destruïda 

(Fuentes, 1998). 

Secundària: És aquella que es desenvolupa quan l’àrea natural es modifica, de tal 

forma que queden destruïdes moltes especies de la comunitat, apareixent d’altres de 

noves. Com ara els camps de cultiu abandonats o la regeneració de la coberta vegetal 

desprès d’un incendi (Fuentes, 1998). 

Una successió autogènica es produeix quan la successió esta impulsada per la 

pròpia activitat dels organismes (increment de matèria orgànica, canvis edàfics, 

increment de la cobertura d’ombra, etc.). Quan es produeixen quan la successió es 

impulsada per canvis ambientals (dessecació artificial d’una zona entollada, 

contaminació, etc.) es diu que es una successió al·logènica (Begon et al. 1999). 



La successió degradativa és una successió temporal d’espècies que tenen lloc sobre 

un recurs degradable (Begon et al. 1999).  

La successió recontructiva: És aquella que mitjançant la vegetació potencial i/o 

primitiva, va recuperant l’aspecte que hi tenia abans (Folch, 1981). 

 

1.5.1 CANVIS RECENTS EN LA VEGETACIÓ ARVENSE 

Hi ha una disminució de la diversitat i canvis en la distribució de la flora pròpia dels 

cultius, arribant en determinats territoris a la desaparició de certes espècies, el que 

comporta un empobriment progressiu de la vegetació arvense. Hi ha diverses plantes 

arvenses que estan en perill d’extinció degut a que els cultius s’han deixat de cultivar o 

que ja no els mantenen de la mateixa manera tradicional que abans. Usos d’herbicides 

i per la selecció de llavors (Folch, 1981). Per altre banda hi ha una tendència cap al 

predomini de plantes de gran aptitud ecològica, com Aster squamatus o varies 

espècies de Conyza que proliferen en aquests cultius. 

Les comunitats arvenses que ens trobem solen ser altament irregulars i inestables a 

conseqüència de la irregularitat dels tractaments. Aquesta heterogeneïtat és 

particularment evident quan després d’un any se succeeixin a la mateixa parcel·la 

cultius diferents que exigeixen tractaments diferents, de tal manera que una parcel·la 

sol tenir les plantes que li corresponen pel cultiu actual i a més a més les que ha 

heretat del cultiu precedent. 

L’empobriment i la uniformització de les comunitats arvenses plantegen problemes de 

classificació. Les causes més freqüents solen ser la rotació intensiva de cultius, 

l’aparició de tractaments freqüents i enèrgics, o el procediment de determinades 

plantes, en molts casos biennals o perennes. En el cas del cereal d’hivern, la flora no 

coincideix i amb prou feines se solapa amb l’estival i amb la de tardor (Gallego i 

Sánchez, 2008). 

 

 

1.6 CAUSES DE LA INFESTACIÓ DE LES MALES HERBES 

Una de les causes pot ser que la llavor utilitzada de blat estigués contaminada amb 

llavors de males herbes. S’ha de tenir un control de qualitat de les llavors abans de 



sembrar-les. Les màquines usades per la collita i el llaurat són una font de males 

herbes i haurien de netejar-se abans de deixar el camp (Rawson i Gómez, 2001). 

Les males herbes perennes que es propaguen a partir d’arrels trencades o de rizomes 

són difícils de controlar manualment. 

Si la sembra s’enredereix massa després de la preparació del llit de sembra pot ser un 

problema. S’ha d’intentar controlar les dates de preparació del sòl i de sembra. 

La presència de pluges continuades en aquest període, pot estimular la germinació de 

males herbes. 

Cada espècie cultivada té el seu propi nínxol ecològic, on afavoreixen certes males 

herbes. Si el sòl s’ha cultivat contínuament amb blat, pot formar-se un banc de llavors 

de males herbes específiques del cultiu. Donat que algunes de les llavors poden 

romandre latents durant molts anys, el problema continuarà durant un cert temps 

encara que utilitzem mètodes de control. 

Un cultiu que emergeix ràpidament i sigui vigorós amb bona densitat, dominarà la 

major part de les males herbes. Això ho podem aconseguir preparant un bon llit de 

sembra. 

Eliminar les males herbes abans de la floració per evitar la producció de llavors, sense 

danyar el cultiu. Las llavors de males herbes maduren molt ràpidament. 

Si utilitzem herbicides, identificar les males herbes abans d’escollir-lo. Una mescla 

massa concentrada pot danyar el cultiu. 

Si les males herbes perennes no poden ser controlades, es pot augmentar la densitat 

de sembra per obtenir una cobertura del sòl més ràpidament i competir-hi. Considerar 

com hem dit abans llaurar profund per controlar-les. 

La rotació canvia les condicions a les que estan adaptades les males herbes (Gallego i 

Sánchez, 2008). 

 

 

1.6.1 PÈRDUES OCASIONADES I IMPORTÀNCIA ECONÒMICA 



El nivell de dany econòmic (NDE), és aquell que, reduir la població d’una plaga a un 

nivell per sota del qual més reducció ja no siguin rentables, es a dir, per sota del qual 

els costos de control addicional sobrepassin els guanys (Begon et al., 1999). 

Increment de costos de les operacions de control: ús d’herbicides, laboreig 

suplementari i altres pràctiques, rotacions de cultiu menys rentables, enrederiments de 

data òptima de sembra, etc... 

Reducció del rendiment dels cultius, ja sigui per la competència amb les males herbes 

(pels nutrients, l’aigua, la llum, el aire, la pol·linització, o bé fenòmens de al·lelopatia 

(Gallego i Sánchez, 2008). 

 

1.7 FACTORS QUE AFECTEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES MALES 

HERBES 

Cada espècie te uns marges de tolerància per a cada una de les condicions del medi, 

més enllà dels quals marges li resulta impossible viure (Folch, 1981). 

Els caràcters que determinin l’hàbit i la forma dels vegetals tenen una forta incidència 

sobre les possibilitats de vida de la planta en un ambient determinat o altre (Font, 

1979). 

Entre els factors ecològics que poden condicionar al desenvolupament de males 

herbes es poden nomenar: 

Factors edàfics. Tot i que un bon número d’espècies de males herbes són indiferents 

a certes condicions edàfiques fins a cert punt Polygonum aviculare (que tolera 

condicions àcides i bàsiques) altres mostren unes preferències més o menys 

marcades per algunes condicions concretes, com les Chenopodiaceae (gèneres 

Chenopodium i Atriplex. 

Els principals factors del sòl que influeixen en la persistència de plantes adventícies 

son bàsicament els que afecten a qualsevol espècie vegetal de mode genèric: aigua, 

aireació, temperatura, pH, contingut en sals i nivell de fertilització. 

Factors meteorològics. Els més importants en relació amb la persistència de les 

plantes són: llum, temperatura, aigua, vent, humitat i característiques estacionals. 

La intensitat, qualitat i duració de la llum té importància per la determinació del 

creixement, reproducció i distribució de les plantes. La resposta fotoperiòdica marca la 



floració i determina el moment de la maduració de la llavor, per tant, determina els 

límits latitudinals de la distribució. 

La temperatura atmosfèrica y del sòl, així com la duració del període de gelades. La 

temperatura del sòl es relaciona directament amb la germinació de les llavors, i una 

baixada de temperatura influirà sobre la latència d’aquesta i la supervivència de les 

seves parts subterrànies. Per tant la temperatura és un factor crític per l’adaptació i 

persistència de les plantes adventícies anuals i perennes. 

La velocitat, freqüència i direcció predominant del vent restringeixen o delimiten la 

presència de totes les plantes. Pot fer variar les pèrdues per transpiració de les 

plantes. 

L’Aigua és el factor ecològic de major importància en l’hàbitat, tenint una marcada 

expressió morfològica en el vegetal. El total d’aigua disponible en un lloc determinat te 

relació tant en el abastiment inicial com amb les pèrdues per filtració, escorrentia, 

evaporació i transpiració. La distribució de l’aigua per estacions o temporades és un 

factor determinant, ja que de vegades, la seva manca en fases critiques de la planta es 

causa de la falta de reproducció i supervivència (Gallego i Sánchez, 2008). 

Les plantes reaccionen de forma global davant d’un medi concret, no de forma 

sectorialitzada, i independent davant de la temperatura, de la disponibilitat hídrica, de 

l’acidesa, etc. Les plantes no tenen termòmetres, higròmetres, ni potenciòmetres 

mesuradors de pH. Les plantes viuen si el medi és compatible amb llurs requeriments 

fisiològics i prou (Folch, 1981). En resum, les afecten principalment els mateixos 

factors que el cultiu. Com menys restrictius siguin els nivells dels paràmetres, millor 

prosperarà la mala herba. 

 

1.8 SISTEMES DE REPRODUCCIÓ 

Les llavors o altres propàguls poden romandre viables durant molt de temps, en fase 

de latència, amb lo que dificulta l’eradicació. 

Utilitzen el vent, els animals, poden proliferar a partir de llavors barrejades amb les 

llavors del cultiu per tal de dispersar-se. 

La germinació d’algunes espècies està sincronitzada amb la del cultiu, i inclús poden 

avançar-se uns dies, d’aquesta manera, colonitzen abans el terreny. 



La producció de llavors és molt elevada. Poden competir amb el cultiu gràcies al seu 

nombre tan elevat. 

Amb freqüència presenten altres òrgans de propagació vegetativa (estolons, rizomes, 

bulbs, tubercles) que afavoreixen la invasió de nous hàbitats (Gallego i Sánchez, 

2008). 

 

1.8.1 PRODUCCIÓ I DISPERSIÓ DE LLAVORS (O PROPÀGULS) 

La possibilitat de colonització d’una espècie de mala herba ve determinada en gran 

mesura per factors implicats en la dispersió de propàguls. Tipus i vies de propagació 

(sexual, vegetativa), pes del propàgul, existència d’adaptacions anatòmiques i eco 

fisiològiques que facilites la dispersió, etc. 

Factors implicats en la supervivència de la plàntula. 

En condicions favorables, una mala herba pot produir grans quantitats de llavors. 

Aquesta elevada producció de propàguls, incrementa la probabilitat de supervivència 

d’algun individu de la població encara que s’apliqui algun element de control. Un únic 

exemplar pot produir fins a 8000 llavors que poden romandre viables més de 40 anys. 

Aquestes, encara que siguin en poca quantitat, poden fructificar amb facilitat i tornar a 

infectar el camp en pocs anys. Les capsules amb llavors floten pels canals de rec, fent 

així una dispersió més amplia (Gallego i Sánchez, 2008). 

Generalment les males herbes perennes no llenyoses poden propagar-se a traves de 

diverses estructures vegetatives (rizomes, estolons, tubercles, bulbs, etc), a més a 

més de la seva via sexual habitual. També es donen casos excepcionals d’espècies on 

la seva producció de llavors es nul·la, però que es dispersen de manera vegetativa, 

com Oxalis spp. 

A part de producció de gran quantitat de llavors, les plantes adventícies han de 

presentar uns mètodes de dispersió eficaços dels seus propàguls. Hidrocòria, 

anemocòria, zoocòria i antropocòria són els mecanismes més fonamentals. 

La majoria de llavors són incorporades al sòl pels arreus de cultiu, però existeixen 

altres mecanismes que poden ser importants: els cicles de gel o desgel poden obrir 

esquerdes a les que són incorporades les llavors per l’aigua de pluja; la formació 

d’esquerdes per la sequera també és una via d’enterrament de llavors; com la 

incorporació de llavors al sòl per la fauna d’aquest (Dorado et al., 1997). 



 

1.8.2 BANC DE LLAVORS 

La majoria de sòls agrícoles contenen un enorme reserva de llavors i propàguls, 

denominat banc de llavors (tot i que hi ha plantes que disposen d’altres medis de 

dispersió apart de les llavors –bulbs, rizomes, etc.-, també es podria parlar d’un banc 

de propàguls vegetatius). 

En relació a les continues alteracions del sòl i el període crític de la infestació d’una 

mala herba és la germinació, les característiques més importants de les seves llavors 

són la latència, dormància i longevitat. La latència consisteix en la prevenció de la 

germinació de les llavors en condicions que resultarien favorables pel creixement i 

desenvolupament posterior de la planta. Quan existeix un període de latència en males 

herbes, la germinació pot ser escalonada. Les llavors latents, son més freqüents en les 

espècies vegetals anuals, que en les espècies de vida prolongada (Begon et al., 

1999). 

El laboreig influeix en la longevitat de les llavors en el sòl. A part de la longevitat 

específica, les llavors incorporades al sòl romanen més temps viables que les que 

queden en la superfície, en especial si el sòl és biològicament actiu, lo que passa quan 

la seva superfície es manté amb restes dels cultius precedents (Dorado et al., 1997). 

En general, la majoria de llavors es troben als 20 primers cm del sol, i, principalment, 

als 5 cm més superficials (primer nivell) i altres, en els 5 cm següents (segon tall). 

El coneixement del banc de llavors, quantitativa i qualitativament, és un paràmetre 

crucial tant per la avaluació de l’impacte de diferents tècniques agronòmiques, com per 

l’estudi de la dinàmica de poblacions de males herbes. De fet, el coneixement de la 

composició del banc de llavors permet l’anàlisi de la infestació en un moment donat. 

(Dorado et al. 1997). 

 

1.8.2.1 L’expressió del banc de llavors de males herbes en cereals d’hivern 

La reserva de llavors de males herbes presents en un sòl agrícola és el principal punt 

a partir del qual tindrà lloc la infestació posterior del cultiu. L’anàlisi qualitativa i 

quantitativa d’aquesta flora potencial resulta important per poder fer una predicció del 

nivell de risc d’infestació, així com conèixer, a llarga distància, l’evolució demogràfica 

d’una espècie o comunitat de males herbes en funció dels mètodes de control 



utilitzats. Un dels aspectes d’important atenció és l’estudi del nivell de correlació 

existent entre la densitat de plàntules emergides i la densitat de llavors de males 

herbes presents al sòl. Es busca la relació entre la flora real i la flora potencial 

(Recasens et al., 1997).  

 

1.9 COMPETÈNCIA 

La competència és el procés on les plantes que conviuen en un mateix lloc proven 

d’obtenir simultàniament els recursos disponibles que hi ha en el medi. Aquests 

recursos poden esgotar-se o resultar menys assequibles per un organisme que per 

l’altre degut a la proximitat entre ells (Begon et al., 1999). 

L’aigua disponible, els nutrients i la llum són recursos que fan servir les plantes 

cultivades, tot i que depenen de cada cultiu. En un cultiu de secà, el factor clau serà 

l’aigua, cosa que no es tan vital per un regadiu. 

Aquesta interacció provoca que, el consum de recursos utilitzats pel nostre cultiu, es 

vegi alterat. Com a conseqüència d’aquesta interacció, aquest pot créixer més 

lentament, i no desenvolupar-se correctament. Aquesta competència pot ocórrer entre 

dos membres de la mateixa espècie o entre individus de diferents espècies (Gallego i 

Sánchez, 2008). 

La competència entre els membres d’una mateixa espècie (intraespecífica) la podem 

controlar amb la densitat de sembra, ja que, si sembrem amb densitats molt elevades, 

al ser individus d’una mateixa espècie, tindran necessitats molt similars per sobreviure, 

créixer i desenvolupar-se (Begon et al., 1999). Per això necessitem sembrar una 

densitat que compensi la producció amb la competència entre ells i obtenir bons 

rendiments. 

Les males herbes competeixen amb el cultiu per la llum, nutrients, aigua i espai per les 

arrels. En un cultiu de secà, el factor clau serà l’aigua disponible, cosa que potser no 

és tan vital amb un regadiu. Algunes arrels poden danyar el cultiu produint substàncies 

tòxiques o ser portadores de malalties. Les males herbes anuals competeixen més 

efectivament amb el blat durant l’etapa de plàntula i al principi del filloleig (macollage), 

per tant, aquest és el moment crític per al seu control. Una vegada que el cultiu cobreix 

el 50-70 per cent de la superfície del sòl cultivada, dominarà sobre la majoria de les 

males herbes que germinin (Rawson i Gómez, 2001). 



Competència per l’espai útil, afecta tant la part aèria com la subterrània. Els seus 

efectes es manifesten amb el desenvolupament dels sistemes radiculars i aeris de les 

plantes cultivades i males herbes. Les arrels d’una planta disminuiran a mesura que 

augmenta la densitat entre elles. 

Competència per la llum. A les primeres fases de creixement del cultiu aquesta 

competència és pràcticament nul·la. Les males herbes que perjudiquen més el cultiu 

són aquelles de creixement ràpid, amb una alta densitat de fulles o enfiladisses 

(Convolvulus arvensis). L’efecte d’aquest tipus de competència depèn en gran mesura 

de la tolerància a l’ombra, tant del cultiu com de les males herbes. Per altra banda les 

males herbes que es reprodueixen vegetativament, gràcies a substàncies 

emmagatzemades a les arrels, rizomes, etc., poden brotar i créixer molt ràpid, amb lo 

que competeixen per la llum amb major efectivitat que les que es reprodueixen per 

llavors.  

La falta de llum provoca a les plantes un desenvolupament anormal, anomenat 

etiolació, que consisteix en l’allargament de la planta (entrenusos llargs, menor gruix, 

més fragilitat, etc.) (Gallego i Sánchez, 2008). 

Competència per l’aigua. La capacitat de les males herbes per competir per l’aigua 

depèn en gran mesura de l’arquitectura del seu sistema radicular, de la seva rapidesa 

de desenvolupament, de la seva sincronització fenològica amb el cultiu i de la seva 

eficiència en el ús de l’aigua. Una mala herba és molt perjudicial si té un bon sistema 

radicular. Aquesta, sincronitza les seves necessitats hídriques amb les del cultiu i 

transpira molt. Algunes plantes, són molt eficients i estalviadores d’aigua. Altres, com 

el gira-sol, en consumeixen força. Per suposat, aquest tipus de competència és més 

important en cultius de secà que en els de regadiu. Les plantes C3, malgasten aigua 

comparat amb les plantes amb una fisiologia modificada C4. Aquestes poden arribar a 

taxes fotosintètiques significativament mes elevades per a un nivell donat de 

conductància estomàtica (menys pèrdua d’aigua) (Begon et al., 1999).  

Competència pels nutrients. La quantitat de nutrients en el sòl és limitada i les males 

herbes en consumeixen una bona proporció, per lo que baixa la disponibilitat pel cultiu. 

Com que els nutrients es prenen dissolts amb l’agua del sòl, es repeteixen els 

esquemes de competència mencionats per l’aigua. La velocitat de creixement i 

desenvolupament del sistema radicular és molt important. És una cursa entre les 

males herbes i els cultius, que poden reduir considerablement el rendiment d’aquests 

cultius. Moltes de les males herbes perennes presenten el sistema radicular 



desenvolupat abans de que s’iniciï el cultiu i tenen avantatge en la extracció de 

nutrients. La fertilització dels cultius pot servir per controlar o accelerar els problemes 

originats per aquesta competència. Polygonum aviculare és especialment competitiu 

en absència de N en el sòl. L’abonat nitrogenat, afavoreix el desenvolupament de 

certes males herbes com Chenopodium album. 

Al·lelopatia. L’al·lelopatia consisteix en la producció de substancies tòxiques per 

certes plantes i la conseqüent inhibició o interferència de la germinació, creixement o 

desenvolupament ocasionat a les plantes properes. (Fuentes, 1998). Encara que la 

competència i l’al·lelopatia són dos fenòmens diferents que poden separar-se de 

manera teòrica i experimental, a la pràctica són difícilment separables. Per aquesta raó 

s’utilitza de manera menys precisa amb el terme interferència, per incloure totes les 

interaccions existents entre diferents plantes sense precisar la seva causa (Gallego i 

Sánchez, 2008). 

 

1.9.1 COMPETÈNCIA ENTRE MALES HERBES I ELS CULTIUS 

Nombrosos estudis han intentat determinar experimentalment els efectes causats per 

diverses poblacions de males herbes sobre els rendiments dels cultius. Els resultats 

obtinguts han mostrat que les pèrdues originades per les males herbes poden variar 

notablement depenent de diversos factors: l’espècie de mala herba del cultiu, la seva 

densitat, la duració del període de competència, les condicions climàtiques de l’any, 

les característiques del sòl, etc. 

En contra del que passa amb la majoria de plagues d’insectes o de malalties, en el cas 

de les males herbes no és corrent que existeixi un llindar no resposta del cultiu. 

Segons s’incrementa la densitat de les males herbes, els rendiments del cultiu 

disminueixen progressivament. Aquesta reducció dels rendiments és més ràpida quan 

les densitats de males herbes són relativament baixes que quan són altes. Això es deu 

a que a baixes densitats, la competència inter-específica és major que la 

intraespecífica. Quan les densitats de males herbes augmenten, competeixen 

proporcionalment més entre elles (Gallego i Sánchez, 2008). 

 

1.9.2 FACTORS QUE AFECTEN A LA COMPETÈNCIA 

Tipus de cultiu 



Existeixen moltes diferències en la competitivitat de diferents cultius i, inclús, de 

diferents varietats. Per exemple, els cultius de cereals competeixen molt bé amb les 

males herbes, sobretot les espècies més vigoroses. 

 

Densitat i espaiament del cultiu 

L’establiment de cultius densos i sans incrementa la competitivitat del cultiu i permet 

estalviar-nos el desenvolupament de les males herbes. Per altre banda, quan el 

desenvolupament del cultiu és deficient degut a errors de sembra, atacs de plagues i 

malalties o accidents climatològics, les males herbes envaeixen ràpidament el cultiu. 

Al mateix temps, i a igualtat de densitat de sembra, com més uniforme sigui la 

distribució de les plantes, més afavoreix a la competitivitat del cultiu. 

 

Períodes de competència 

La època d’emergència de les males herbes en relació a la del cultiu és un factor que 

influeix decisivament en la intensitat de la competència. El primer que germina és el 

primer que s’aprofitarà dels recursos disponibles de la zona, , adquirint un clar 

avantatge sobre les plantes que s’estableixen més tard, que es trobaran el terreny 

ocupat. Aquest avantatge inicial es manté i s’accentua al llarg del seu 

desenvolupament. Per tant, i des d’un punt de vista pràctic, és extremadament 

important aconseguir que el cultiu s’estableixi abans que les males herbes comencin a 

germinar, i que el cultiu quedi lliure de males herbes durant les etapes inicials. Després 

d’aquest període les males herbes que puguin emergir no solen causar gaires 

problemes al cultiu (Gallego i Sánchez, 2008)..  

Un cas de competència tardana que pot arribar a ser important ocorre quan es 

produeix una sequera al període de maduració del cultiu. Les mals herbes 

consumeixen aigua que el cultiu necessita, causant l’assecat prematur de fruits o 

grans (Rawson i Gómez, 2001). 

 

Condicions del medi ambient 

Els factors ambientals poden fer variar considerablement els factors de competència. 

La temperatura, per exemple, afecta de manera diferent a espècies amb metabolisme 

C3 i C4. Les espècies C4, com Amaranthus retroflexus solen ser més competitives que 



les C3, (Chenopodium album) si puja la temperatura, o la disponibilitat de CO2 és 

menor. 

Factor humà 

Les tècniques de cultiu emprades, la gestió del sòl, el laboreig, etc., influeixen 

notablement en les poblacions de males herbes i la seva competitivitat. 

 

1.10 SISTEMES DE CONTROL 

La lluita contra les males herbes no implica necessàriament la seva destrucció total (de 

vegades pot ser desaconsellable, tant ecològicament com econòmicament). El control 

pot portar-se a terme mitjançant quatre estratègies: prevenció, contenció, reducció i 

eradicació. 

Molts herbicides selectius són molt efectius contra les males herbes, però poden 

causar algun dany al cultiu. És preferible fer-ho mitjançant mètodes manuals o 

mecànics de control. La probabilitat de pèrdua de rendiment a causa del dany químic o 

mecànic hauria de ser avaluada davant la possible pèrdua de rendiment causat per les 

males herbes. Els herbicides de pre emergència causen poc o cap dany al cultiu i 

sovint s’obtenen millors rendiments que amb aplicacions tardanes (Gallego i Sánchez, 

2008). 

Les males herbes poden ser un problema durant la collita: les llavors poden 

contaminar el gra i la part verda de les males herbes pot contaminar la palla. A l’hora 

de sembrar hom ha triat i garbellat amb cura les llavors, però sempre un cert nombre 

de granes de males herbes ha eludit el control (Folch, 1981). 

Els herbicides i els dessecants poden ser utilitzats, però només en situacions 

particulars i amb molt de compte. 

El llaurat convencional poc profund per la preparació del llit de sembra pot trencar els 

sistemes radiculars i, propagació de les males herbes perennes. També portar llavors 

enterrades d’espècies anuals a la superfície del sòl on poden germinar. És necessari 

considerar si el llaurat mínim o el llaurat zero pot satisfer alguns casos els 

requeriments de l’agricultor. 



Controlar el cultiu a les 2-3 setmanes de la emergència de les plàntules. Qualsevol 

mala herba que en aquesta fase sigui de mida similar al del cultiu, si no és eliminada, 

l’acabarà dominant; interceptarà la llum i utilitzarà aigua i nutrients. 

Intentar identificar les males herbes per estimar la seva incidència sobre el cultiu i 

definir els mètodes de control. 

Observar si les plantes de blat en les àries on hi havia més males herbes són menys 

desenvolupades que en les zones netes del cap, ja que indicarà si les males herbes 

estan competint directament amb el cultiu (Gallego i Sánchez, 2008). 

 

1.10.1 CONTROL DE MALES HERBES EN CEREALS 

Males herbes més freqüents associades als cereals. 

Les dicotiledònies anuals destaquen les roselles (Papaver spp.) i diverses crucíferes 

(Diplotaxis). Aquestes espècies s’havien adaptat al laboreig tradicional, però amb la 

utilització d’herbicides han disminuït les poblacions tot i que afavoreix la presència 

d’altres espècies, com Polygonum aviculare. Chenopodium album poden envair 

guarets. Entre les gramínies anuals destaquen Lolium rigidum i Phalaris spp entre 

d’altres. Finalment les males herbes perennes basen el seu èxit amb els seus òrgans 

subterranis de reserva que permeten un desenvolupament ràpid al inici de la 

primavera (Convolvulus spp.) (Gallego i Sánchez, 2008). 

Com a manera de control de la flora arvense, existeix un interès en la reducció del 

banc de llavors a través de diferents mètodes de maneig, com la rotació de cultius, el 

guaret, etc. La seqüència  de cultius en la rotació influeix en el model de composició 

del banc de llavors de males herbes. Cada cultiu té una sèrie de males herbes 

associades. A més a més, la incidència de la rotació de cultius és apreciable a curt 

plas si les llavors que la composen no són molt longeves (Dorado et al., 1997). 

 

1.11 PER LA RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA A AGRÒPOLIS  

Aquest estudi, pretén caracteritzar la comunitat arvense d’uns cultius de secà, en una 

zona on predomina els cultius de regadiu, emplaçament on hi havia hagut antics 

camps de cultius fructícoles i herbacis situats on actualment hi ha l’Agròpolis, al terme 

municipal de Viladecans (Baix Llobregat).  



El camp experimental on s’ha fet l’estudi a estat abandonat durant un període de 

temps no conegut amb exactitud. La recuperació de l’activitat agrícola és recent i 

demana del coneixement de la flora (arvense i ruderal) com una premisa per plantejar 

de forma adequada el tema de maneig. 

Analitzar la biodiversitat present i l’estructura de la comunitat vegetal amb els elements 

que s’han destacat en aquesta introducció ha estat el motiu del present treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJECTIUS 

La hipòtesi és:  

La biodiversitat de la comunitat arvense és diferent en un cultiu de blat que en un de 

gira-sol. 

L’objectiu principal d’aquest estudi és el de conèixer quines espècies són les que 

conformen la comunitat arvense segons el tipus de cultiu implantat. S’ha presentat 

especial atenció al factor posició en el camp (heterogeneïtat espacial). D’aquesta 

manera es podrà caracteritzar la comunitat arvense en el conjunt del camp 

experimental. 

A partir d’aquesta informació de base es pretén caracteritzar, des d’un punta de vista 

botànic, la comunitat arvense (famílies botàniques presents i importància de les formes 

vitals o morfotips representades). 

També es pretén valorar quantitativament la importància delativa de les diferents 

espècies a nivell de la freqüència (nivell de presència) i la biomassa, considerant la 

posició en el camp i el tipus de cultiu. 

S’analitzaran els efectes de la competència per tal d’establir si hi ha una incidència 

directe sobre els cultius. 

Això haurà de servir per determinar quina és la flora adventícia que potencialment pot 

afectar a futurs conreus i adquirir coneixements per establir les mesures de control en 

cas de que siguin necessàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIALS I MÈTODES 

 

3.1 LOCALITZACIÓ DELS CAMPS 

L’estudi es va realitzar a la finca d’Agròpolis ubicada a la comarca del Baix Llobregat 

(Barcelona) al terme municipal de Viladecans, (latitud 2º 2’ 47.95” longitud 41º 17’ 

20.32”). Es situa més o menys a un metre per sobre el nivell del mar.  

La superfície del camp és aproximadament de 3,8 hectàrees. El camp té forma de 

polígon rectangular, sense desnivells importants aparents. La part que està propera a 

la riera de Sant Climent (a l’esquerre de la figura 2) té el freàtic més alt que l’altre part 

que és propera al camí de les Filipines (a la dreta de la figura 2). Després explicarem a 

què és degut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Fotografia aèria de la Parcel·la de Agròpolis de la.UPC a Viladecans (BAIX LLOBREGAT). 
Marcat en verd tot el camp, en vermell les parcel·les de Dalt, en blau les de Baix. 
 

 

 

3.2 CLIMATOLOGIA I METEOROLOGIA DE L’ANY D’ESTUDI 

El clima de la zona és el propi del Mediterrani, amb hiverns i estius secs i temperats, i 

amb la primavera i la tardor com a estacions plujoses. 

Com veiem a la taula 1, a l’any de l’estudi (2009), l’hivern va ser especialment plujós. 

Aquesta situació va alterar el ritme del cultiu afectant-lo de manera important, com 

veurem més endavant.  



Taula 1: Precipitacions i temperatures mitjanes del mes de Gener fins el mes d’Agost (2009), extretes del 

banc de dades de la pàgina del Servei Meteorològic de Catalunya (2012) a la població de Viladecans, 

Baix Llobregat. 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST
mm 77.30 33.60 50.30 99.50 34.90 8.60 20.70 1.40
dies de pluja 9 9 9 15 6 5 3 3
mitja màx. (ºC) 13.00 12.67 16.15 17.65 23.10 26.20 28.93 30.35
mitja mín. (ºC) 4.77 4.66 6.72 9.31 13.91 16.89 20.52 21.19
mitjana (ºC) 8.50 9.50 11.50 13.80 18.50 22.60 24.80 25.70
dies gelada 1 0 0 0 0 0 0 0

Precipitacions

Temperatures

 

 

3.3 DETERMINACIÓ DE LES ESPÈCIES 

Prèviament a fer el mostratge de les parcel·les, es va organitzar una visita a fi i efecte 

de recollir totes les espècies de males herbes que a simple vista no pogués identificar. 

D’aquesta manera, podria tenir un petit herbari de suport en cas de no reconèixer una 

espècie determinada. 

Una de les fonts que vaig utilitzar per a la identificació va ser l’Herbari virtual del 

Mediterrani occidental (2007). Tot i que hi havia plantes que coneixia “de visu”, les vaig 

corroborar. 

Un cop realitzat aquest petit herbari es va iniciar el recull de mostres al camp. Totes 

les males herbes eren identificades i apuntades en un sobre de paper, a mesura que 

es recollien, es tallaven des de la base separant part aèria de l’arrel. 

Hi va haver plantes que no vaig poder identificar “in situ” malgrat l’herbari de suport. 

Aquestes espècies, eren fotografiades amb detall i identificades per algun tret distintiu 

per poder diferenciar-les de les altres. A laboratori eren identificades via herbari digital 

(el ja nomenat abans), via “flora manual dels Països Catalans” (Bolòs et al., 1990). N’hi 

va haver un taxó en especial  “Heliotropium curassavicum” que ens va costar 

d’identificar, ja que en cap de les bibliografies que teníem hi era present. Gràcies a la 

flor va poder ser determinada com a Heliotropiom sp. i posteriorment es va poder 

identificar l’espècie.  

A més del nom científic, per a cada espècie, s’esmenta el seu codi Bayer (CIPM, 

2012).  

 

 

 



3.4 PLANTEJAMENT DE L’EXPERIMENT 

L’estudi es va plantejar amb un disseny de blocs a l’atzar. Es va triar aquest i no un 

altre pel fet de partir d’un gradient visible que descendeix del Camí de les Filipines fins 

a la riera de St. Climent. Aquest gradient descendent és lleuger però existent i, fa que 

hi hagi diferents condicions entre les parcel·les situades a la proximitat del Camí de les 

Filipines i a les properes a la riera de St. Climent degut, entre altres factors, a la 

proximitat del freàtic entre un lloc i l’altre. 

 

3.4.1 PARCEL·LES EXPERIMENTALS 

Amb això podem dir que, el camp té dues parts clarament dividides i separades entre 

elles. La part limítrofa al camí de les Filipines, l’he anomenada parcel·les de Dalt, i les 

properes a la riera de Sant Climent, parcel·les de Baix. 

Cada zona (Dalt i Baix) està dividida en quatre blocs on aquests estaven dividits amb 

petites parcel·les de 6 m x 12 m (4 parcel·les per bloc). (figura 3). 
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Figura 3: Esquema de la distribució en blocs de les parcel·les de blat (en verd) i gira-sol (en groc) a la part 
alta i baixa situades al camp experimental de l’Agròpolis de la.UPC a Viladecans (BAIX LLOBREGAT). 
 



Aquest és l’inici d’un estudi que perquè es vegin diferències significatives entre cultius 

haurà de passar un període de temps més llarg. 

Les parcel·les contenen dos cultius diferents: Blat Moncada R1 (cooperativa Les 

Franqueses) i Gira-sol. 

Hi ha parcel·les amb monocultiu de blat i monocultiu de gira-sol. N’hi haurà que rotaran 

els cultius blat i gira-sol. S’ha iniciat la rotació amb el cultiu blat. Aquestes parcel·les de 

blat-r (blat rotació), no s’han diferenciat en absolut de les blat-m (blat monocultiu), ja 

que com hem dit abans, és el primer any. 

 

DATA DE MOSTRATGE 

Així doncs hi havia, 16 parcel·les del cultiu blat i 8 del cultiu gira-sol, en total 24 

parcel·les. 

A les parcel·les amb el cultiu blat s’han mostrejat 3 punts a l’atzar. Les coordenades 

les ha proporcionat un programa estadístic on deia un número a l’atzar a l’eix de les X i 

un número a l’atzar a l’eix de les Y. Vam demanar al programa estadístic que ens 

donés 5 punts tot i que només en necessités 3, ja que era interessant eliminar l’efecte 

vora, en el cas que sortís la possibilitat d’existir. 

A les parcel·les de gira-sol es va fer un mostratge de 2 punts a l’atzar, utilitzant la 

mateixa metodologia que amb el blat. 

Cada punt es va mostrejar amb un marc de fusta de 0.5 m x 0.5 m (0.25 m2). Aquest 

marc es col·locava de manera que sempre fos la mateixa cantonada la que creues les 

coordenades. Un cop col·locat i assegurat amb piquetes metàl·liques, es treia el blat 

sense arrel, comptant-ne els individus i s’introduïen en un sobre de paper. Al treure tot 

el blat, identificava les males herbes. Cada espècie era identificada i localitzada en una 

part visible del sobre on estava (p.ex. P3 Q2 Chenopodium album). 

Les mostres s’havien de portar lo més ràpid possible a l’estufa per rebre un cop de 

calor i no perdre pes degut a la respiració. 

Un cop teníem la totalitat de les mostres es posaven a l’estufa altre vegada a 105ºC 

constants durant 48h. Passat aquest temps, es treien de l’estufa i es col·locaven en un 

dessecador amb silica-gel per perdre temperatura i no agafar humitat. Seguidament, 

passat un temps prudent (uns 15-20mins) es pesava amb l’ajut d’una balança analítica 



i s’apuntava el pes amb la identificació del sobre i es tornava a col·locar dins del sobre 

per si hi hagués algun error i poder fer-ne una revisió.  

 

3.5 VARIABLES A CONTROLAR I MOSTRATGE 

Aquest no és un camp “convencional” ja que, encara que es llauri per preparar el llit de 

sembra, no rebrà cap tractament en contra de plagues i malalties. Això condicionarà, i 

molt, el rendiment total del cultiu de la parcel·la. El nostre objectiu és determinar quina 

comunitat arvense hi surt espontàniament, per això es va decidir no intervenir-hi en tot 

el cicle del cultiu fins que es recollissin les mostres. 

El període per recollir totes les mostres de camp es va estendre tot el mes de juny i 

part de juliol de 2009.  

Per cada punt de mostreig en les parcel·les de dalt de blat s’hi estava una mitjana de 

45 minuts. I uns 30 minuts per les de gira-sol. 

El que ens vam trobar a les parcel·les de baix, va ser un camp molt poc vigorós, amb 

molts problemes de creixement, degut a l’inundació durant dies seguits i, arrasat per 

animals granívors. Això va agilitzar les feines de mostreig, ja que per una part, en les 

parcel·les del blat, el cultiu era pràcticament inexistent i, a les parcel·les del gira-sol es 

pot dir que no hi havia males herbes.  

 

3.6 TRACTAMENTS ESTADÍSTICS 

3.6.1 INTRODUCCIÓ ALS TRACTAMENTS ESTADÍSTICS 

Amb el tractament de dades té vital importància que tot s’hagi fet de la forma correcta 

i, que tot estigués correctament identificat, ja que a partir d’aquestes dades sortirien les 

possibles conclusions i, si es pot disminuir l’error humà al màxim, ens pot facilitar molt 

la feina a l’hora de revisar números anòmals o qualsevol altre contratemps. 

Les dades s’introduïen en un full de càlcul EXCEL, amb una taula on hi hagués tota la 

informació de camp. 

Aquestes es van organitzar per files, on cada mostra n’era una. 



Un cop teníem totes les files conformant una taula completa on hi contenia tota la 

informació transcrita, podíem començar a analitzar dades i confeccionar altres taules a 

partir d’aquella. 

Per a la realització dels tractaments estadístics s’han utilitzat bàsicament dos 

programes: el ja esmentat EXCEL amb el qual realitza tota l’estadística descriptiva 

(mitjanes, coeficients de variació i errors estàndards) així com les gràfiques 

necessàries i, el paquet estadístic SAS (SAS institute, 1999), amb el qual es realitzen 

les anàlisis de les variàncies i separació de mitjanes considerant diverses variables (1) 

Biomassa de cada espècie de mala herba, (2) Biomassa total de males herbes, (3) 

Biomassa del cultiu blat, (4) Biomassa del cultiu gira-sol i (5) Densitat del Blat. 

 

3.6.2 VARIABLES ESTUDIADES 

En funció de les possibles fonts de variabilitat de la distribució de la biomassa de les 

males herbes en el camp que estem treballant, es van dissenyar diversos anàlisis de la 

variància.  

Les variables són: 

Biomassa total de cada espècie de mala herba. 

Biomassa total de males herbes. 

Biomassa total de blat. 

Biomassa total del gira-sol. 

Densitat de blat. 

Els factors de variació són: 

Posició  Dalt   32 

Baix  32 

 

Cultiu   Blat   48 

  Gira-sol  16 

 

Bloc   1  16 

  2  16 

  3  16 

  4  16 
 



A partir d’aquí s’han fet supòsits analitzat cada font de variació per separat (Posició 

Cultiu Bloc), lligant dues fonts de variació (Posició*Cultiu Posició*Bloc Cultiu*Bloc) i 

fent una triple intersecció (Posició*Cultiu*Bloc). 

 

3.6.3 ANÀLISI DE LA VARIÀNCIA 

L'anàlisi de la variància de les variables esmentades (taula 2) s'ha fet amb el software 

estadístic del SAS (SAS Institute, 1999). En concret el procediment GLM (Generalized 

Linear Model) i REC, i la separació de mitjanes amb el test SNK (Student Newman 

Keuls). El model d'anàlisi utilitzat ha tingut en consideració els factors posició, cultiu i 

bloc.  

Taula 2: Variables i fonts de variació la biomassa de la comunitat de males herbes trobades al camp 

experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

  POSICIÓ CULTIU BLOC 
  Baix Dalt Blat Gira-sol 1 2 3 4 

Biomassa total de cada espècie de mala herba         
Biomassa total de males herbes         
Biomassa total de blat          
Biomassa total del gira-sol         
Densitat de blat                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTATS  

4.1 CARACTERITZACIÓ DE LA COMUNITAT ARVENSE ALS CAMPS 

EXPERIMENTALS DE VILADECANS (juny 2009) 

4.1.1 ESPÈCIES VEGETALS 

S’han observat 35 espècies de males herbes, de les quals 33 s’han pogut determinar i,  

pertanyen a 20 famílies botàniques diferents (taula 3). N’hi ha dues que no s’han pogut 

determinar (una apareix com a “desconeguda 1”, i l’altra, degut al seu estat fenològic, 

l’anomenem “plàntules”). Del total d’espècies, 30 són dicotiledònies i 3 

monocotiledònies. 

Hi ha espècies amb un caràcter al·lòcton destacable. Aquestes espècies invasores en 

el cas de l’Aster squamatus Heliotropium curassavicum i Xanthium spinosum, tenen un 

caràcter invasiu manifest. O d’altres com Coronopus didymus tenen un comportament 

invasor incipient segons els criteris exposats per Sanz et al. (2001). 
Taula 3: Codi Bayer, nom científic, família botànica, morfotip (D/M, di i monocotiledònia) i formes vitals de 

les espècies trobades a l’estudi de la comunitat de males herbes al camp experimental de l’Agròpolis 

(ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 
Codi 

Bayer Nom científic Família D/M Formes vitals 
amare Amaranthus retroflexus AMARANTHACEAE D Teròfit 
anagar Anagallis arvensis PRIMULACEAE D Teròfit 
antar Anthemis arvensis COMPOSITAE D Teròfit 
asrsq Aster squamatus ASTERACEAE D Teròfit 
atxha Atriplex prostrata CHENOPODIACEAE D Teròfit 
beavx  Beta vulgaris CHENOPODIACEAE D Hemicriptòfit.Teròfit 
cheal Chenopodium album CHENOPODIACEAE D Teròfit 
chemu Chenopodium murale CHENOPODIACEAE D Teròfit 
conar Convolvulus arvensis CONVOLVULACEAE D Geòfit. Hemicriptòfit 
copdi Coronopus didymus CRUCIFERAE D Hemicriptòfit 
cynda Cynodon dactylon GRAMINEAE M Hemicriptòfit 
cypro Cyperus rotundus CYPERACEAE M Hemicriptòfit. Hidròfit 
diper Diplotaxis erucoides CRUCIFERAE D Teròfit 
germo Geranium molle GERANIACEAE D Teròfit 
heocu Heliotropium curassavicum BORAGINACEAE D Camèfit 
locor Lotus corniculatus sp corniculatus LEGUMINOSAE D Hemicriptòfit 
meran Mercurialis annua EUPHORBIACEAE D Teròfit 
oxaco Oxalis corniculata OXALIDACEAE D Camèfit. Teròfit. 
oxade Oxalis debilis OXALIDACEAE D Geòfit  
phrco Phragmites australis sp.australis GRAMINEAE M Geòfit  
picec Picris echioides COMPOSITAE D Hemicriptòfit.Teròfit 
placo Plantago conornopus PLANTAGINACEAE D Hemicriptòfit.Teròfit 
plala Plantago lanceolata PLANTAGINACEAE D Hemicriptòfit 
plama Plantago major PLANTAGINACEAE D Hemicriptòfit.Teròfit 
porol Portulaca oleracea PORTULACEAE D Teròfit 
polav Polygonum aviculare POLYGONACEAE D Teròfit 
rumac Rumex acetosella POLYGONACEAE D Hemicriptòfit 
setvi Setaria viridis GRAMINEAE M Teròfit 
solni Solanum nigrum ssp. nigrum SOLANACEAE D Teròfit 
sonol Sonchus oleraceus COMPOSITAE D Hemicriptòfit.Teròfit 
verbof Verbena officinalis VERBENACEAE D Hemicriptòfit 
verpe Veronica persica SCROPHULARIACEAE D Teròfit 
xansp Xanthium spinosum COMPOSITAE D Teròfit 
plàntules   

 
    

desc 1         
 

 

 



4.1.2. FAMÍLIES BOTÀNIQUES 

De les 20 famílies botàniques diferents observades en el camp experimental de 

l’Agròpolis, les més abundants en nombre d’espècies són les Compostes i les 

Quenopodiàcies amb un 12%. (Taula 4).  

Tretze de les vint famílies que apareixen a la taula 4, només tenen una espècie 

representativa de la seva família. 

Taula 4: Família botànica, nombre d’espècies de cadascuna de les famílies i percentatge respecte el total 

observat en el camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans (BAIX LLOBREGAT). (juny 

2009). 

FAMÍLIA Nº (%) 
AMARANTHACEAE 1 3.03 
ASTERACEAE 1 3.03 
BORAGINACEAE 1 3.03 
CHENOPODIACEAE 4 12.12 
COMPOSITAE 4 12.12 
CONVOLVULACEAE 1 3.03 
CRUCIFERAE 2 6.06 
CYPERACEAE 1 3.03 
EUPHORBIACEAE 1 3.03 
GERANIACEAE 1 3.03 
GRAMINEAE 3 9.09 
LEGUMINOSAE 1 3.03 
OXALIDACEAE 2 6.06 
PLANTAGINACEAE 3 9.09 
POLYGONACEAE 2 6.06 
PORTULACEAE 1 3.03 
PRIMULACEAE 1 3.03 
SCROPHULARIACEAE 1 3.03 
SOLANACEAE 1 3.03 
VERBENACEAE 1 3.03 
 33 100 

 

4.1.3. FORMES VITALS 

Pel que fa a les formes vitals de Raunkjaer (figura 4), les dues espècies més freqüents 

pertanyen, una als hemicriptòfits (Lotus corniculatus) i l’altra als geòfits (Convolvulus 

arvensis). Són espècies perennes, indicador que aquest camp ha estat sense cultivar 

durant un cert temps. Les altres espècies més importants són teròfits. Aquesta, és una  

 

 



forma predominant en ambients arvenses, sotmesos a freqüents pertorbacions del sòl 

(López et al., 2006). 

La forma teròfita hi apareix amb pràcticament un 50% de les espècies identificades al 

camp experimental de l’Agròpolis. Com hem dit abans aquest és un camp que ha 

passat un període de temps abandonat. 

 

 
Figura 4: Percentatges de les formes vitals (segons Raunkjaer) observades a la comunitat de males 

herbes presents en el camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat.(juny 

2009). 

 

 

4.1.4. FREQÜÈNCIES DE LES ESPÈCIES OBSERVADES 

En la figura 5, les espècies observades en el conjunt del camp presenten freqüències 

d’aparició entre 1.56% i 43.75%. En la figura 6, diferenciant dues posicions 

topogràfiques (part alta-DALT i part baixa-BAIX del camp experimental) les freqüències 

d’aparició oscil·len entre 3.13% i 87.5%. 

S’hi pot observar, (figura 5) que hi ha 6 espècies que hi són presents amb més d’un 

30%. Per contra hi apareixen 16 espècies que hi són presents en menys d’un 5%. 

 

 



 
Figura 5: Histograma de freqüències de les espècies trobades en el camp experimental d’Agròpolis 
(ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). La freqüència és el percentatge de mostratges on 
s’ha observat l’espècie. 
 

Hi observem (figura 6) 7 espècies a Dalt i 4 a Baix que hi apareixen amb una 

freqüència superior al 30%. De les 7 espècies de Dalt, 6 (Chenopodium album, 

Convolvulus arvensis, Cyperus rotundus, Diplotaxis erucoides, Picris echioides i 

Xanthium spinosum) només hi aparareixen en aquesta ubicació, i de les 4 espècies 

que hi apareixen amb una freqüència de més del 30% a les parcel·les de Baix només 

hi apareix Aster squamatus. 

A les parcel·les de dalt hi predominen 3 espècies; Convolvulus arvensis (Geòfit), 

Chenopodium album (Teròfit), Xanthium spinosum (Teròfit).  

A les parcel·les de baix hi predominen 4 espècies; Lotus corniculatus (Hemicriptòfit), 

Aster squamatus (Teròfit), Anagallis arvensis (Teròfit), Polygonum aviculare (Teròfit). 

Segons, Begon et al. (1999), les plantes tenen uns requeriments pel que fa als factors 

ambientals (condicions i recursos). Les diferències observades i esmentadaes 

anteriorment podrien ser degudes a les diferents necessitats de les males herbes, que 

en una part del camp podrien estar cobertes i en l’altra no. També es podrien donar 

situacions diferents pel que fa als efectes deguts a la competènecia amb les plantes 

cultivades pels recursos disponibles. 

 

 

 



És important remarcar l’estat fisiològic de les males herbes respecte l’estat fisiològic 

del cultiu, ja que, la competència per la llum entre espècies, si el cultiu és molt més alt 

que la mala herba, difícilment entrarà en competència amb el cultiu (Rawson i Gómez, 

2001). El mateix passarà amb la competència pels altres recursos disponibles en el 

camp. 

 

 

Figura 6: Histograma de freqüències i ubicació al camp de les espècies trobades en el camp experimental 
d’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). Dalt i baix indiquen posició topogràfica 
en el camp (per més detalls veure material i mètodes). La freqüència és el percentatge de mostratges on 
s’ha observat l’espècie. 

 

4.2 RIQUESA DE LES MALES HERBES (juny 2009) 

4.2.1 RIQUESA DE LES MALES HERBES EN BLAT 

L’estat de les parcel·les de blat a la posició de baix és aparentment diferent a les 

parcel·les de dalt, degut a que hi ha condicions del sòl diferents. L’anegament dels 

camps, amb una pluviometria major a la mitjana entre els anys 1971-2000 (MeteoCat, 

2012) la baixa germinació del cultiu i agreujada per l’atac d’animals granívors en serien 

les causes de la baixa competència interespecífica que s’han trobat les males herbes 

amb el cultiu de blat. 

En la figura 7 hi podem observar que sobretot els mesos de gener i abril, la precipitació 

va ser molt per sobre de la mitjana (MeteoCat, 2012). El blat es va sembrar el 27 de  

 



març on la precipitació va ser una mica per sobre de la mitjana (9 litres/m2 més). 

L’abril, després de venir de 3 mesos més plujosos de lo habitual, va ploure 

pràcticament el doble de la precipitació mitjana a Viladecans. Això va fer que s’inundés 

el camp, especialment les parcel·les de baix. 

 

 

Figura 7: Histograma de precipitacions(mm) l’any 2009 (en blau) i la mitjana entre els anys 1971-2000 En 

vermell) a Viladecans, Baix Llobregat.  

 

La riquesa específica del blat (taula 5) és de 34 espècies diferents. En aquesta taula 

(taula 5) hi hem tret Coronopus didymus, Geranium molle, Mercurialis annua, Oxalis 

debilis, Solanum nigrum, Veronica persica i plàntules, ja que el seu pes total, sumant 

totes les mostres preses a les parcel·les, no arribaven a 1 g. La part alta del camp (22 

espècies diferents), s’hi observa una riquesa específica més alta que a la part baixa, 

11 espècies diferents 

 

 

 

 



Taula 5: Riquesa específica de males herbes recol·lectades a les parcel·les de blat a la part alta i la part 

baixa del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

Blat Baix Blat Dalt 
anagar anagar 
antar antar 
asrsq amare 

chemu atxha 
heocu beavx 
locor cheal 
placo chemu 
plama conar 
polav cynda 
setvi cypro 
sonol Desc1 

  diper 
  locor 
  oxaco 
  picec 
  plala 
  porol 
  polav 
  rumac 
  sonol 
  verbof 
  xansp 

 

4.2.2 RIQUESA DE LES MALES HERBES EN GIRA-SOL 

Com hem comentat a la figura 7, el camp va estar inundat degut a una precipitació 

molt per sobre de la mitjana els mesos de gener a abril (MeteoCat, 2012). El gira-sol 

es va sembrar el 19 de maig, mes on la precipitació va començar a ser per sota de la 

mitjana. Això combinat amb unes temperatures lleugerament més altes (MeteoCat, 

2012) els mesos de maig a agost (figura 8), va fer que es formes una crosta superficial 

que va impedir el creixement de males herbes a les parcel·les de gira-sol a la part 

baixa del camp. 

 

 

 



 

Figura 8: Histograma de temperatures (ºC) l’any 2009 (en blau) i la mitjana entre els anys 1971-2000 (en 

vermell) a Viladecans, Baix Llobregat.  

Hem identificat 13 espècies de males herbes al cultiu de gira-sol, a la part alta del 

camp (taula 6). 11 hi són presents, també, a les parcel·les de blat de la part alta del 

camp (taula 5). Només Phragmites australis i Setaria viridis no hi apareixen en les 

mostres recol·lectades a les parcel·les de blat. En la riquesa no hem inclòs Plàntules 

pel seu reduït pes en la totalitat de les mostres (<1 g). 

Les males herbes a les parcel·les de gira-sol situades a la part baixa del camp, són 

inexistents, ja que la seva totalitat està en forma de plàntula. “Plàntules” no s’ha inclòs 

a les dades. 

L’absència de males herbes a les parcel·les de gira-sol a la part baixa del camp fa que 

prescindim de les dades recollides en aquesta situació del camp. Així doncs, només 

treballarem amb les dades de les mostres recollides a les parcel·les de gira-sol a la 

part alta del camp. 

 

 

 

 



Taula 6: Riquesa específica de males herbes recol·lectades a les parcel·les de gira -sol a la part alta del 

camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 
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4.3 BIOMASSA DE LES MALES HERBES (Juny 2009) 

A la taula 7 presentem la mitjana i l’error estàndard de la biomassa de cada una de les 

espècies que hem trobat al camp experimental de l’Agròpolis, (juny 2009). En aquesta 

taula hi hem inclòs les mostres de les parcel·les de gira-sol, a la part baixa del camp. 

L’absència de males herbes en aquestes parcel·les, fa que les mitjanes de biomassa 

es vegin força reduïdes. Per això presentem les dades a la part dreta de la taula, 

sense les parcel·les de blat i gira-sol a la part baixa del camp. Hi hem inclòs aquestes 

parcel·les, ja que hi ha espècies a les parcel·les de blat a la part baixa del camp que 

no apareixen a part alta. 

A la part esquerre de la taula 7 hi observem que les mitjanes són reduïdes degut a la 

quantitat de mostres (N=64), i que no hem fet distincions entre posicions (Dalt i Baix). 

Com hem vist abans (figura 6) hi ha moltes espècies que hi són en abundància en una 

part del camp que no hi són en l’altre part del camp. Tot i això destaquen per sobre de 

la resta Chenopodium album, Aster squamatus, Convolvulus arvensis, Lotus 

corniculatus, Poligonum aviculare i Xanthium spinosum. 

A la part dreta de la taula 7, hem fet la distinció de la part alta del camp, ja que en el 

nostre estudi se centra sobretot en l’estat d’aquestes parcel·les. En número de mostres 

es redueix a la meitat (de 64 mostres passen a 32 mostres). Les espècies  

 



amb una biomassa més elevada en les parcel·les de dalt són per ordre de més a 

menys biomassa; Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Diplotaxis erucoides i 

Xanthium spinosum. Chenopodium album és l’espècie amb més biomassa de les 

parcel·les de Dalt (24.47 g/m2) i en segon lloc, amb una biomassa força menor, hi 

trobem Xanthium spinosum (4.37 g/m2). Els individus de Chenopodium album trobats 

tenien una gran vigorositat per això tenen aquest pes de biomassa. 

Taula 7: Valors de biomassa (g m-2, mitjanes i errors estàndard) de les espècies de males herbes 

recol·lectades a la totalitat de les parcel·les del camp i a les parcel·les de dalt del camp experimental de 

l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

  Dalt i Baix   Dalt 

  
Mitjana 
(g/m2) 

Error 
estàndard 

N 
  

Mitjana 
(g/m2) 

Error 
estàndard 

N 

amare 0.1 0.06 64   0.2 0.12 32 
anagar 0.85 0.66 64   0.17 0.09 32 
antar 0.03 0.02 64   0.04 0.04 32 
asrsq 9.71 1.88 64   - - 32 
atxha 0.03 0.03 64   0.06 0.06 32 
beavx  0.03 0.02 64   0.06 0.05 32 
cheal 12.24 2.6 64   24.47 4.23 32 
chemu 0.25 0.11 64   0.49 0.23 32 
conar 6.34 0.36 64   3.17 0.62 32 
cynda 0.14 0.06 64   0.27 0.13 32 
cypro 0.48 0.16 64   0.95 0.3 32 
Desc 1 0.04 0.04 64   0.08 0.08 32 
diper 0.62 0.21 64   1.23 0.38 32 
heocu 0.04 0.03 64   - - 32 
locor 5.05 1.09 64   0.11 0.07 32 
oxaco 0.02 0.01 64   0.05 0.03 32 
phrco 0.13 0.13 64   0.26 0.26 32 
picec 0.33 0.14 64   0.65 0.28 32 
placo 0.02 0.02 64   - - 32 
plala 0.03 0.03 64   0.07 0.07 32 
plama 0.4 0.26 64   - - 32 
porol 0.03 0.02 64   0.06 0.04 32 
polav 2.8 0.7 64   0.02 0.01 32 
rumac 0.34 0.28 64   0.68 0.56 32 
setvi 0.32 0.16 64   0.002 0.002 32 
sonol 0.04 0.02 64   0.07 0.03 32 
verbof 0.02 0.02 64   0.03 0.03 32 
xansp 2.18 0.84 64   4.37 1.59 32 

  
A la taula 8, hem comparat estadísticament la biomassa de males herbes entre el 

cultiu blat i gira-sol i, podem dir que hi ha diferències significatives des del punt de 

vista estadístic (p<0.05). 

 



En canvi quan comparem la biomassa de les males herbes en les parcel·les de blat a 

la part alta i part baixa del camp trobem que no hi ha diferències significatives des del 

punt de vista estadístic (p<0.05). 

Taula 8: Cultiu i posició observada en el camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans 

(BAIX LLOBREGAT). (juny 2009). 

 BLAT (BAIX) GIRA-SOL (DALT) 

BLAT (DALT) X X* 

GIRA-SOL (BAIX)   
X amb el signe * són significativament diferents des del punt de vista estadístic (p=0.05).  

 

4.3.1 DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT I LA 

SEVA POSICIÓ EN EL CAMP 

S’han comparat les espècies de males herbes de les parcel·les de Dalt amb les 

parcel·les de Baix (taula 9) del cultiu blat. S’ha triat fer l’estudi de males herbes entre 

els cultius blat Dalt i Baix i no entre els cultius Dalt i Baix de gira-sol, degut a que el 

camp de baix de gira-sol va estar inundat durant un període de temps i va afectar la 

germinació de males herbes. Degut a l’absència de males herbes en les parcel·les de 

baix de gira-sol és clar que hi haurà diferències. 

A la taula 9 veiem la riquesa específica de les dues situacions en el camp (Dalt i Baix) 

en blat. (Veure apartat 4.2.1). 

Les espècies amb més biomassa mitjana de les parcel·les de blat a la part alta del 

camp són Chenopodium album, Xanthium spinosum i Convolvulus arvensis. Aquestes 

tres espècies no coincideixen en ordre d’importància de més a menys en biomassa per 

metre quadrat a les parcel·les de Baix, ja que ni tan sols hi son presents. 

Les espècies amb més biomassa mitjana de les parcel·les de blat a la part baixa del 

camp són Aster squamatus, Lotus corniculatus i Polygonum aviculare. Aster 

squamatus no hi apareix a les parcel·les de Dalt, i Lotus corniculatus i Polygonum 

aviculare hi apareixen amb una mitjana de biomassa inferior a 0.15 g/m2. 

 

 

 



Taula 9: Biomassa mitjana (g/m2) del cultiu Blat Dalt i Blat Baix al camp experimental de l’Agròpolis 

(ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

Espècies (Codi Bayer) Blat Dalt Blat Baix 
anagar 0.19 2.04 
antar 0.05 0.02 

amare 0.26 0.03 
asrsq - 25.9 
atxha 0.08  - 
beavx 0.06 - 
cheal 30.47 - 

chemu 0.65 0.02 
conar 2.97 - 
cynda 0.21 - 
cypro 0.41 - 
desc1 0.11 - 
diper 1.58 - 
heocu - 0.1 
locor 0.14 13.31 
oxaco 0.06  - 
picec 0.87  - 
placo - 0.05 
plala 0.09  - 
porol 0.01 - 
polav 0.02 7.44 
rumac 0.91  - 
setvi  - 0.85 
sonol 0.1 0.01 
verbof 0.04 - 
xansp 4.72 - 

 

A la figura 9 es representen les biomasses de les dues situacions de les parcel·les de 

blat en el camp (Dalt i Baix). S’observa el que s’ha esmentat a la taula 9. Espècies 

amb un pes de biomassa elevat en una part del camp, no hi apareix o pràcticament és 

nul·la la seva presència a l’altre ubicació del camp.  

Més endavant veurem que hi ha espècies que tot i aparèixer en les dues ubicacions 

del camp són significativament diferents des d’un punt de vista estadístic (p<0.05). 

 

 

 



 

Figura 9: Histograma de biomassa del cultiu de Blat Dalt (blau) i Blat Baix (vermell) observades al camp 
experimental d’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

A la taula 10 presentem les mitjanes, l’error estàndard i el número de mostres. Les 

espècies amb una biomassa més elevada a les parcel·les de blat a la part baixa del 

camp són Aster squamatus (25.90 g/m2) present al 71,88% de les mostres a la part 

baixa, Lotus corniculatus (13.31 g/m2) present amb el mateix percentatge que Aster 

squamatus i Polygonum aviculare (7.44 g/m2) present al 59.38% de les mostres 

realitzades a les parcel·les de blat a la part baixa del camp. 

Taula 10: Valors de biomassa (g m-2, mitjanes i errors estàndard) de les espècies de males herbes (nom 

en Codi Bayer CB) recol·lectades a les parcel·les de blat a la part baixa del camp experimental de 

l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

CB espècie Mitjana Error estàndard N 
anagar 2.04 1.74 24 
antar 0.02 0.02 24 
asrsq 25.90 2.77 24 

chemu 0.02 0.02 24 
heocu 0.10 0.08 24 
locor 13.31 1.98 24 
placo 0.05 0.05 24 
plama 1.08 0.68 24 
polav 7.44 1.46 24 
setvi 0.85 0.41 24 
sonol 0.01 0.01 24 

 

 

 

 



A la taula 11 hi trobem la biomassa de les espècies a les parcel·les de blat a la part 

alta del camp. Hi observem 22 espècies de males herbes diferents. Les espècies que 

hi destaquem segons la seva biomassa mitjana són, Chenopodium álbum (30.47 g/m2) 

amb una presencia del 81.25% de les mostres realitzades i amb nul·la representació a 

les parcel·les de blat a la part baixa. Xanthium spinosum (4.72 g/m2) amb una 

presencia del 59.38% de les mostres realitzades a les parcel·les de plat a la part alta 

del camp. I Convolvulus arvensis (2.97 g/m2) amb un presència del 87.5%, és l’espècie 

més freqüent de les parcel·les de dalt en blat. 

Taula 11: Valors de biomassa (g m-2, mitjanes i errors estàndard) de les espècies de males herbes (nom 

en Codi Bayer CB) recol·lectades a les parcel·les de blat a la part alta del camp experimental de 

l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

CB espècie Mitjana Error estàndard N 
anagar 0.19 0.11 24 
antar 0.05 0.05 24 
amare 0.26 0.16 24 
atxha 0.08 0.08 24 
beavx 0.06 0.06 24 
cheal 30.47 4.65 24 

chemu 0.65 0.30 24 
conar 2.97 0.74 24 
cynda 0.21 0.09 24 
cypro 0.41 0.17 24 
Desc1 0.11 0.10 24 
diper 1.58 0.49 24 
locor 0.14 0.10 24 
oxaco 0.06 0.04 24 
picec 0.87 0.36 24 
plala 0.09 0.09 24 
porol 0.01 0.01 24 
polav 0.02 0.02 24 
rumac 0.91 0.74 24 
sonol 0.10 0.04 24 
verbof 0.04 0.04 24 
xansp 4.72 1.85 24 

 

Les parcel·les de Dalt (taula 11) hi observem una riquesa específica més elevada que 

a les parcel·les de Baix (taula 10). D’aquestes n’hi ha 6 que són comunes en les dues 

situacions en el camp; Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Chenopodium murale, 

Lotus corniculatus, Polygonum aviculare i Sonchus oleraceus. Les comparem, 

estadísticament, segons la seva situació en el camp, i hi observem que Lotus 

corniculatus, Polygonum aviculare i Chenopodium murale són significativament 

diferents des d’un punt de vista estadístic (p=0.05, taula 12). 



No tindria sentit fer aquest mateix estudi per totes les espècies, ja que si hi són 

presents en una situació del camp i no en l’altre sabem que hi haurà diferències. 

Taula 12: Biomassa (g m-2) de les males herbes que apareixen en el cultiu de blat a les dues posicions 

(Dalt i Baix) del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

Espècies 
(Codi Bayer) 

Cultiu Blat 
Posició Dalt 

Cultiu Blat 
Posició Baix 

 

Sonol 0.07 0.01  
Locor 9.98 0.11 * 
Polav 5.58 0.02 * 
chemu 0.49 0.02 * 
antar 0.04 0.02  
anagar 1.53 0.17  

 
Valors de la darrera columna posició amb el signe * són significativament diferents des del punt de vista 
estadístic (p=0.05). 

 

4.3.2 DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT I 

GIRA-SOL 

Chenopodium album és l’espècie que més biomassa presenta tant en les parcel·les de 

blat com en les parcel·les de gira-sol a la part alta del camp, (taula 13). La segueixen 

en ordre de més a menys biomassa Convolvulus arvensis i Xanthium spinosum. 

A la figura 10 hi surt representada la biomassa del cultiu blat (blau) i gira-sol (vermell). 

Hi destaca la biomassa de Chenopodium album, seguit de Convolvulus arvensis i 

Xanthium spinosum, com hem esmentat abans en la taula 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taula 13: Biomassa i del cultiu blat i gira-sol a la part alta del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-

UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

 Dalt 
Espècies (Codi Bayer) blat gira-sol 
anagar 0.19 0.1 
antar 0.05  - 
amare 0.26 0.03 
atxha 0.08  - 
beavx 0.06 0.05 
cheal 30.47 6.48 
chemu 0.65  - 
conar 2.97 3.75 
cynda 0.21 0.45 
cypro 0.41 2.58 
desc1 0.11  - 
diper 1.58 0.19 
locor 0.14  - 
oxaco 0.06  - 
phrco  - 1.05 
picec 0.87  - 
plala 0.09  - 
porol 0.01 0.21 
polav 0.02  - 
rumac 0.91  - 
setvi  - 0.01 
sonol 0.1  - 
verbof 0.04 0.01 
xansp 4.72 3.31 

 
 

 

Figura 10: Histograma de biomassa del cultiu de blat (blau) i gira-sol (vermell) observades a la part alta 
del camp experimental d’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

 



 

A la taula 14 de les tretze espècies que hi apareixen a les parcel·les de gira-sol a la 

part alta del camp, destacaríem per la seva biomassa mitjana, com hem vist a la figura 

7 en vermell a, Chenopodium album (6.48 g/m2), Convolvulus arvensis (3.75 g/m2) i 

Cyperus rotundus (2.58 g/m2), espècie que no trobem a les parcel·les de blat a la part 

alta del camp. 

Taula 14: Valors de biomassa (g m-2, mitjanes i errors estàndard) de les espècies de males herbes (nom 

en Codi Bayer CB) recol·lectades a les parcel·les de gira-sol a la part alta del camp experimental de 

l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

CB espècie Mitjana Error estàndard N 
anagar 0.1 30.27 8 
amare 0.03 0.1 8 
beavx 0.05 0.02 8 
cheal 6.48 0.05 8 
conar 3.75 6.47 8 
cynda 0.45 1.12 8 
cypro 2.58 0.45 8 
diper 0.19 0.91 8 
phrco 1.05 1.05 8 
porol 0.21 0.16 8 
setvi 0.01 0.01 8 

verbof 0.01 0.01 8 
xansp 3.31 3.31 8 

 

Tretze espècies de males herbes hi són presents a les parcel·les de blat i gira-sol en la 

part alta del camp. Per saber si difereixen des del punt de vista estadístic, hem fet un 

anàlisi de la variància d’aquestes espècies en concret (taula 15). 

Comparem la importància (en termes de biomassa) de les principals espècies presents 

en els dos cultius (blat i gira-sol) a la posició de dalt. S’observa que mentre a 

Convolvulus arvensis la biomassa mitjana al cultiu blat és de 2.97 g/m2, en el cultiu 

gira-sol és de 3.75 g/m2 (aquests valors no difereixen des del punt de vista estadístic, 

p<0.05), pel que fa a Chenopodium album es presenten diferències estadísticament 

significatives (p<0.05, blat 30.47 g/m2 versus gira-sol 6.48 g/m2). 

Cyperus rotundus i Portulaca oleracea també presenten diferències estadísticament 

significatives (p<0.05, blat 0.41 i 0.01 g/m2 versus gira-sol 2.58 i 0.21 g/m2 

respectivament). 

 

 



Taula 15: Biomassa (g m-2) de les males herbes que apareixen en el cultiu de blat a Dalt i les males 

herbes que apareixen en el cultiu de gira-sol a Dalt del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a 

Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

Espècies 
(Codi Bayer) 

Cultiu Blat 
Posició Dalt 

Cultiu Gira-sol 
Posició Dalt 

 

anagar 0.19 0.1  
amare 0.26 0.03  
beavx 0.06 0.05  
cheal 30.47 6.48 * 

conar 2.97 3.75  
cynda 0.21 0.45  
cypro 0.41 2.58 * 
diper 1.58 0.19  
porol 0.01 0.21 * 
verbof 0.04 0.01  
xansp 4.72 3.31  

 
Valors de la darrera columna posició amb el signe * són significativament diferents des del punt de vista 
estadístic (p=0.05). 

 

4.3.3. DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT 
AMB LA SEVA DENSITAT I BIOMASSA TOTAL 

A la taula 16 hi apareixen els dos cultius de blat. Un a la part alta del camp i l’altre a la 

part baixa. S’han comparat estadísticament, les biomasses de males herbes de blat 

(MHT) segons la seva posició en el camp, per veure si difereixen des del punt de vista 

estadístic (p<0.05). 

La biomassa de males herbes (MHT) és superior a les parcel·les de blat a la part baixa 

del camp que a la part alta (203.28 g/m2 i 175.72 g/m2), tot i que no difereixen des del 

punt de vista estadístic. La major biomassa de males herbes a la part baixa del camp 

pot ser deguda a la baixa densitat del cultiu (DC) observat en aquesta posició. (58.17 

plantes/m2) versus la part alta del camp (139.67 plantes/m2). Aquesta diferència és 

suficientment gran com per dir que difereix des del punt de vista estadístic (p<0.05). 

La baixa densitat del cultiu (DC) juntament amb l’elevat pes de biomassa de males 

herbes (MHT) ha fet que la biomassa del cultiu blat (BC) sigui inferior a les parcel·les 

de blat a la part alta del camp (72.93 g/m2 versus 592.5 g/m2). Aquesta diferència és 

significativament diferent des del punt de vista estadístic (p<0.05). 

 

 



Taula 16: Biomassa (g m-2) de les males herbes (MHT), densitat del cultiu (DC) i biomassa del cultiu (BC) 

que apareixen en el cultiu de blat a Dalt i Baix del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a 

Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

 Cultiu Blat Posició Dalt Cultiu Blat Posició Baix  
MHT 175.72 203.28  
DC 139.67 58.17 * 
BC 592.50 72.93 * 

 
Valors de la darrera columna posició amb el signe * són significativament diferents des del punt de vista 
estadístic (p=0.05). 

 

4.3.4 DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT I 

GIRA-SOL AMB LA SEVA DENSITAT I BIOMASSA TOTAL 

A la taula 17 hi apareixen els dos cultius de la part alta del camp (blat i gira-sol). Hem 

comparat les biomasses de males herbes del blat i gira-sol (MHT) per veure si 

difereixen des del punt de vista estadístic (p<0.05). La densitat del cultiu (DC) i la seva 

biomassa (BC) no els tindrem en compte ja que són cultius diferents. 

La biomassa de males herbes (MHT) en el cultiu blat és superior a la que hi apareix en 

el cultiu gira-sol (175.72 g/m2 versus 72.84 g/m2). Aquesta diferència difereix des del 

punt de vista estadístic (p<0.05). 

Taula 17: Biomassa (g m-2) de les males herbes (MHT), densitat del cultiu (DC) i biomassa del cultiu (BC) 

que apareixen en el cultiu de blat a Dalt i gira-sol a Dalt del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) 

a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

 Cultiu Blat Posició Dalt Cultiu Gira-sol Posició Dalt  
MHT 175.72 72.84 * 
DC 139.67 6 * 
BC 592.5 562.9  

 
Valors de la darrera columna posició amb el signe * són significativament diferents des del punt de vista 
estadístic (p=0.05). 

 

4.3.5 BIOMASSA PER INDIVIDU DEL BLAT I GIRA-SOL 

A la taula 18 hi apareixen les densitats (DC) i les biomasses del cultiu (BC) de blat i 

gira-sol. Les hem separat per la seva ubicació en el camp (dalt i Baix). Aquestes dades 

les hem mostrat a la taula 14 i 15 per tal d’observar diferències entre cultius. En  

 



aquesta taula les hem presentat de tal manera per poder senyalar les biomasses per 

individu del cultiu i si hi ha una incidència amb les males herbes (MHT) respecte la 

seva biomassa (taula 18). 

Taula 18: Densitat (plantes/m2) i biomassa mitjanes (g/m2) dels cultius de blat i gira-sol del camp 

experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

 Baix Dalt 
 DC BC DC BC 
Blat 58.17 72.93 139.67 592.5 
Gira-sol 8 374.6 6 562.85 

 
 

A la taula 19 hi representem les parcel·les de blat a la part baixa del camp. El pes per 

individu (1,25 g/m2) és pràcticament 4 vegades menor a la biomassa per individu de 

les parcel·les de dalt (4.24 g/m2) i és veu una influència de les males herbes, ja que hi 

ha més biomassa de males herbes a la part baixa del camp que a la part alta (203.28 

g/m2 versus 175.72 g/m2). 

 
Taula 19: Biomassa (g/m2) per individu de blat, gira-sol i males herbes de la part alta i la part baixa de 

camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (juny 2009). 

 
Biom. Indiv. 

Baix 
MHT  Biom. Indiv. 

Dalt MHT 
Blat 1.25 203.28  4.24 175.72 
Gira-sol 46.83   93.81 72.84 

 
 
 
4.4 COMPETÈNCIA 

 

Els efectes de la competència de les males herbes versus el blat, no han sigut tan 

clares com s’esperaven. A les figures 11, 12, 13 i 14 on busquem una relació en la 

disminució de la biomassa de blat i gira-sol, amb un increment de biomassa de males 

herbes, observem que hi ha una petita influència al increment de males herbes amb el 

cultiu de blat i gira-sol, tot i que molt petit, inclús a la figura 12, s’observa una recta 

lleugerament positiva. Per tant, podem dir que ni en blat a la totalitat del camp, blat a la 

part alta i baixa del camp i gira-sol a la part alta del camp, el pendent de la recta no 

difereix de zero des d’un punt de vista estadístic p<0.05. Segons Jornsgard et al. 

(1996) que estudien la influencia del nitrogen en competència entre els cereals i les 

poblacions de males herbes, observen que hi ha una influència clara de l’increment de  

 

 



les males herbes amb la pèrdua de biomassa del cultiu blat, cosa que no observem en 

cap de les parcel·les de blat i gira-sol. 

 

 

4.4.1 COMPETÈNCIA ENTRE MALES HERBES I BLAT 

 

A la figura 11 observem un diagrama de punts on es te en compte tot el cultiu de blat 

en el camp, independentment de si esta ubicat a la posició de dalt o de baix, per veure 

quina influència hi te la competència que provoca les males herbes en el cultiu blat. 

La recta que apareix és negativa, cosa que ens indica que hi podria haver un efecte 

negatiu de la biomassa del cultiu en vers a la biomassa de les mals herbes. Tenim una 

R2 molt baixa (R2=0.011) cosa que ens indica que hi ha una gran dispersió de les 

dades respecta la recta que ens surt. La p és igual a 0.469, amb lo que podem dir que 

la recta no difereix de zero des del punt de vista estadístic (p<0.05). 

 

 
Figura 11: Diagrama de punts i línia de regresió entre la biomassa del cultiu blat i les males herbes 

observades en el camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix Llobregat (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.2 COMPETÈNCIA ENTRE MALES HERBES I BLAT A LA POSICIÓ DE DALT 

 

A primer cop d’ull, el que s’observa en la figura 12 és que la recta es positiva, tot i que 

s’hauria d’esperar segons Weiner et al., (2010) que hi hagués un efecte negatiu a 

l’increment de la biomassa de les males herbes en relació al cultiu. Tot i ser 

lleugerament positiva ens trobem una R2 encara més petita que en la figura 9 

(R2=0.0026) i la seva p és de p=0.8143, lluny de p<0.05 per considerar que la recta 

difereix de zero i poguem dir que hi ha una relació directe entre l’increment de la 

biomassa de males herbes i la disminució de biomassa del cultiu blat. 

 

 
Figura 12: Diagrama de punts i línia de regresió entre la biomassa del cultiu blat i les males herbes 

observades en la posicó alta del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix 

Llobregat (2009). 

 

 

4.4.3 COMPETÈNCIA ENTRE MALES HERBES I BLAT A LA POSICIÓ DE BAIX 

 

En la figura 13 observem el que hem esmentat a les figura 11. La recta de regressió és 

negativa, s’intueix un lleu efecte al increment de males herbes en relació al cultiu de 

blat, però apareix una R2=0.0218 molt baixa i la seva significació és igual a p=0.4908, 

per tant podem dir que la recta no difereix de zero des del punt de vista estadístic 

(p<0.05) i no hi ha una relació directa entre l’increment de la biomassa de males 

herbes i la disminució de biomassa del cultiu blat. 

 



 
Figura 13: Diagrama de punts i línia de regresió entre la biomassa del cultiu blat i les males herbes 

observades en la posicó baixa del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix 

Llobregat (2009). 

 

 

4.4.4 COMPETÈNCIA ENTRE MALES HERBES I GIRA-SOL A LA POSICIÓ DE DALT 

 

A la figura 14 s’hi observa un pendent més marcat que en les figures anteriors en 

relació al increment de la biomassa de males herbes i la biomassa del cultiu. El núvol 

de punts te una dispersió menor tot i que continua sent molt baix (R2= 0.274). I encara 

que observem un nivell de significació de p=0.1839, podem dir que la recta no difereix 

de zero des del punt de vista estadístic (p<0.05) i que no hi ha una relació entre el 

increment de biomassa de males herbes i la pèrdua de biomassa del cultiu de gira-sol. 

En relació al blat, en el nostre cas, el gira-sol sembla que sigui més sensible 

l’increment de males herbes. 

 

 

 

 

 



 
Figura 14: Diagrama de punts i línia de regresió entre la biomassa del cu ltiu gira-sol i les males herbes 

observades en la posicó alta del camp experimental de l’Agròpolis (ESAB-UPC) a Viladecans, Baix 

Llobregat (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.DISCUSSIÓ 

 

5.1 CARACTERITZACIÓ DE LA COMUNITAT ARVENSE ALS CAMPS 

EXPERIMENTALS DE VILADECANS (JUNY 2009) 

5.1.1 ESPÈCIES VEGETALS 

En la totalitat de les parcel·les dels cultius de blat i de gira-sol, en les dues posicions 

del camp, s’hi van trobar 35 espècies diferents. Sabà (2009), en el seu estudi del banc 

de llavors presents en els mateix camp en el que hem realitzat el nostre estudi, va 

observar 34 espècies diferents. 

A primer cop d’ull, sembla que hi ha una gran riquesa específica per haver-les 

observat en un sol camp, però els estudis que s’han realitzat en altres camps, 

observen fins i tot més espècies que en el nostre. Per exemple en un estudi per 

l’efecte de les rotacions de cultius herbacis de secà sobre les poblacions adventícies a 

Toledo, García et al. (1997) observaren 43 espècies. 

De les 34 espècies observades per Sabà (2009), 14 les va poder determinar, i 7 

d’aquestes 14 espècies hi eren presents en el nostre estudi (Amaranthus retroflexus, 

Chenopodium album, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Rumex acetosella, 

Sonchus oleraceus i Verbena officinalis). Això vol dir que es podrien afegir espècies 

que no hem trobat en el nostre estudi però que podrien ser presents al camp, 

segurament en forma de llavor. Així doncs amb les consideracions esmentades la 

relació d’espècies identificades en el camp arriba a 42, 7 més de les observades en el 

nostre estudi.  

Cal dir, a més, que fora de les parcel·les on es trobaven implantats els cultius blat i 

gira-sol, vam observar altres espècies. 

El cicle fenològic de les diferents espècies de males herbes és un element clau per 

explicar, si més no en part, les discrepàncies entre les espècies trobades per Sabà 

(2009) i les espècies trobades en aquest treball. Per exemple, en un estudi del banc de 

llavors en relació a la vegetació emergent en uns camps de cultiu experimentals 

abandonats des de fa 29 anys Etchepare i Boccanelli, (2007) van observar 13 

espècies en la vegetació emergent i 12 espècies diferents en el banc de llavors. 

D’aquestes espècies observades, només 3 espècies van aparèixer tant en el banc de 

llavors com en la vegetació emergent.  



Holm et al. (1996) afirma que al voltant de 8000 espècies, es comporten com a males 

herbes i que només 250 d’aquestes són rellevants per l’agricultura mundial. 

D’aquestes 31 espècies les hem pogut determinar. Les dues espècies que no hi 

apareixen són Atriplex prostrata i Heliotropium curassavicum. 

En un altre estudi, realitzat al Parc Agrari del Baix Llobregat per López et al. (2006), es 

van identificar un total de 137 espècies arvenses. És interessant esmentar aquest 

treball ja que l’àrea de l’estudi inclou camps abandonats com és el cas del nostre. Del 

total de taxons determinats al camp d’Agròpolis només quatre que no apareixen en 

l’article de López et al. (2006) Anthemis arvensis, Heliotropium curassavicum, Lotus 

corniculatus i Rumex acetosella. 

 

5.1.2 FAMÍLIES BOTÀNIQUES 

La Weed Science Society of America (2012) ha identificat 2000 espècies de males 

herbes d’importància econòmica. Entenem que una mala herba te un interès o 

importància econòmica quan les pèrdues de rendiment del cultiu provocades per les 

males herbes són més grans que el cost per controlar-les. Les tres famílies de major 

importància són Poaceae, Cyperaceae i Asteraceae (constitueixen el 43% de les 2000 

espècies). D’aquestes 3 famílies amb major importància segons la Weed Science 

Society of America (2012) dues hi són presents al camp d’Agròpolis de les 20 families 

botàniques diferents observades. Aquestes dues famílies són les Cyperaceae i les 

Asteraceae. De la família de les Cyperaceae s’hi observa l’espècie Cyperus rotundus i 

de la família de les Asteraceae, Aster squamatus. 

 

5.1.3 FORMES VITALS 

Les plantes Teròfites passen l’estació desfavorable en forma de llavor però, amb les 

dades analitzades s’ha observat que no només hi ha plantes teròfites. De fet, més de 

la meitat de les espècies identificades no ho eren. Les plantes, com ara Convolvulus 

arvensis, passen l’estació desfavorable en forma de rizoma sota terra (Geòfit). O Lotus 

corniculatus en forma de gemma (Hemicriptòfit), de tal manera que renoven la part 

aèria cada temporada. 

Segons López et al. (2006) un camp està sotmès a freqüents pertorbacions, i això 

afavoreix la presència de les espècies Teròfites, ja que tenen cicles vegetatius curts i 

adaptats al cultiu present en el camp. Al ser un camp que no ha tingut un maneig 



constant durant cert temps ens trobem amb una quantitat important (50%) d’espècies 

perennes, que, en el cas de l’estudi realitzat al Parc Agrari del Baix Llobregat (López et 

al., 2006), les espècies perennes són d’un 42% per un 58% d’espècies Teròfites. 

 

5.1.4 FREQÜÈNCIES DE LES ESPÈCIES OBSERVADES 

L’ordre de les espècies en aquest estudi, atenent a la freqüència observada (figures 5 i 

6) no coincideix amb el que va observar Sabà (2009). 

El primer que podríem considerar és que, possiblement, una de les espècies citades 

per Sabà (2009) com a desconeguda sigui una que hem pogut identificar amb facilitat 

(n’hem trobat parts aèries que han permès la seva determinació). Un altre factor a tenir 

en compte fa referència a l’època en que vam prendre les mostres (juny 2009), ja que 

és possible que el cicle fenològic de la mencionada espècie s’hagués conclòs i no es 

trobessin individus a la vegetació emergent. 

Un exemple per explicar les diferències constatades entre el present estudi i el de 

Sabà (2009) és el de Portulaca oleracea. Es tracta de l’espècie amb la freqüència i 

densitat de llavors més elevades que observà Sabà (2009), planta de cicle anual i 

teròfita. En el present estudi ocupa la vintena posició pel que fa a la freqüència. 

Etchepare i Boccanelli (2007), observen Portulaca oleracea com la segona espècie 

amb més llavors al banc del sòl i per contra no la troben formant part de la vegetació 

emergent. 

 

5.2 RIQUESA DE MALES HERBES (JUNY 2009) 

5.2.1 RIQUESA DE MALES HERBES EN BLAT 

Com s’ha dit a l’apartat de resultats, l’estat de les parcel·les de la part baixa degut a 

l’inundació que van patir per l’alta precipitació enregistrada en el període de Gener a 

Abril (figura 7), ha afavorit el creixement d’espècies que no hi apareixen a la part alta 

del camp (un total d’onze espècies) i, al mateix temps, aquestes condicions han fet 

que no hi emergissin espècies que si que hi són presents a la part alta. Això ha fet que 

hi tinguem una riquesa especifica de males herbes en blat de 27 espècies. 22 de les 

quals hi apareixen a la part alta del camp i 11 a la part baixa. Deixant de comptabilitzar 

les espècies que tenien un pes total inferior a 1g. A l’estudi de Chamorro et al. (2007) 



presenten els canvis en la diversitat de las comunitats arvenses als camps de cereals 

de secà a Catalunya, on assenyalen una riquesa específica de 18 espècies. Les 

espècies més importants en ordre de cobertura observades per Chamorro et al., 

(2007) van ser Papaver rhoeas, Lolium rigidum, Polygonum aviculare i convolvulus 

arvensis. Aquestes dues últimes espècies hi són presents, en major o menor 

importància, pràcticament a tots els estudis de males herbes en camps de blat i de 

cereals en general.  

5.2.2 RIQUESA DE MALES HERBES EN GIRA-SOL 

En el cultiu de gira-sol de la part baixa del camp no es van observar males herbes. 

A les parcel·les de dalt, en canvi, s’hi ha pogut identificar 13 espècies de males herbes 

diferents. Nou menys que en el cultiu de blat a la mateixa posició. Això pot ser degut al 

cicle estival del gira-sol, com diu , González et al.,(2008)1 en el seu estudi de les males 

herbes del gira-sol a Castella - La Manxa. Van posar de manifest la poca presència de 

males herbes basant-se amb el cicle estival del cultiu de gira-sol. I que per tant, només 

espècies amb una tolerància similar hi serien presents. Convolvulus arvensis va ser 

l’espècie més abundant, tot i que també van trobar espècies com Cirsium arvense, 

Euphorbia serrata i Salsola kali.  

Convolvulus arvensis en les nostres parcel·les de gira-sol també va ser una de les 

espècies més importants 

Convolvulus arvensis, Chenopodium album i Polygonum aviculare van ser les espècies 

amb més presencia a les parcel·les de gira-sol a la part alta del camp degut a que són 

espècies que proliferen bàsicament en els llocs alterats freqüentment (Herbari virtual 

del mediterrani occidental, 2012). Jurado et al. (2001) realitzen un estudi a Còrdova on 

feien una anàlisi de les espècies que podien afectar més al cultiu gira-sol. Convolvulus 

arvensis i Chenopodium album tenien un elevat grau de distribució espacial en 

agregats. El grau d’infestació de Convolvulus arvensis va ser més elevat que 

Chenopodium album i Polygonum aviculare tal i com hem pogut observar en les 

nostres parcel·les de gira-sol.  

El fet que el gira-sol sigui un cultiu estival i que en la nostre situació hi apareguin 

menys espècies que en blat difereix de situacions com la que ens presenten Gries et 

                                                           

1 Aquest artícle també és present a “la malherbología en los nuevos sistemas de producción agraria” J. 
Mansanilla (2007) 



al. (2004), a l’àrea gira-solera, on hi arriben a observar 67 espècies. D’aquestes 67 vuit 

han estat observades en el present estudi.  

 

5.3 BIOMASSA DE LES MALES HERBES (JUNY 2009) 

Des del punt de vista estadístic, hi ha diferències estadísticament significatives, pel 

que fa la biomassa de males herbes entre el cultiu blat i gira-sol a les parcel·les de dalt 

(p<0.05). Aquestes diferències poden ser degudes a les situacions esmentades abans. 

El cultiu gira-sol te un cicle estival, i la preparació del sòl per sembrar-lo és més 

tardana. 

En canvi pel cultiu blat amb les posicions diferenciades de Dalt i Baix, no hi apareix 

significació estadística. Per tant, podem dir que no hi ha diferències suficients, tot i que 

sabem que les condicions del sòl difereixen de les de dalt, en quant a la biomassa de 

males herbes entre les posicions de Dalt i de Baix de les parcel·les de blat. 

 

5.3.1 DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT I LA 

SEVA POSICIÓ EN EL CAMP 

S’observa que l’espècie més important (Aster squamatus) en biomassa de les 

parcel·les de baix no hi és present a les parcel·les de dalt. És una mala herba de 

cultius de regadiu, però també és molt invasora de llocs ruderals i aiguamolls en 

general salobres, com maresmes, etc. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, 2011). Les condicions de les parcel·les de blat a la part baixa del camp van ser 

favorables en necessitats hídriques per aquesta espècie. En canvi a la part alta hi va 

haver menys aigua disponible. 

Chenopodium album, espècie amb més biomassa mitjana a les parcel·les de dalt, no hi 

apareix a les de baix.  

Polygonum aviculare és una espècie comuna especialment en cultius de cereals. Neix 

en sols franc-arenosos rics en N. Tot i que també creix bé en sols d’escassa fertilitat. 

Creix en sols de pH 5.6 fins a 8.4. A Polònia hi van trobar Polygonum aviculare amb un 

41% dels cultius de cereals amb un sòl pobre i un 58% en un sòl ric. És una planta 

postrada, com Lotus corniculatus, al terra tot i que pot alçar-se una mica si no troba 

llum, formant catifes denses. És una de les primeres plantes que germina a la 

primavera, cosa que afecta especialment al blat. Competeix bé amb les gramínies i 

colonitza be el sòl quan és nu i també després de la collita (Holm et al., 1991).  



 

5.3.2 DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT I 

GIRA-SOL 

Chenopodium album és l’espècie més abundant en biomassa en dos cultius, tot i que a 

les parcel·les de gira-sol n’hi observem molta menys quantitat (veure taula 12) i són 

significativament diferents des d’un punt de vista estadístic (p<0.05). Convolvulus 

arvensis prolifera més en el cultiu de gira-sol que en el cultiu de blat. Pot ser degut a la 

condició de planta estival, tenint uns requeriments d’aigua menor que altres espècies i 

tenint menys competència per desenvolupar-se. 

Cyperus rotundus és una espècie que només ens la trobem a la part de dalt 

bàsicament a les parcel·les de gira-sol, amb una diferència significativament diferent 

des del punt de vista estadístic (p<0.05). 

Portulaca oleracea també es una espècie que prolifera mes en cultius estivals que en 

cultius sembrats a la primavera i a amb més densitats que el cultiu de gira-sol. Això fa 

que hi hagi diferències significatives per aquesta espècie entre el cultiu de gira-sol i el 

de blat (p<0.05). 

 

5.3.3. DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT 
AMB LA SEVA DENSITAT I BIOMASSA TOTAL 

La densitat i la biomassa del cultiu difereixen des del punt de vista estadístic (p<0.05) 

entre les parcel·les de blat situades a la part alta del camp i les parcel·les situades a la 

part baixa. 

L’explicació la trobem amb la inundació abans comentada. Les plantes de blat no es 

van poder desenvolupar amb normalitat. 

Les males herbes, tot i tenir comunitats especifiques relativament diferents, no 

difereixen significativament (p<0.05) entre les parcel·les de dalt amb les de baix pel 

que fa a biomassa mitjana de males herbes del cultiu. 

 

 

 



5.3.4 DIFERÈNCIES ENTRE LA BIOMASSA DE LES MALES HERBES EN BLAT I 

GIRA-SOL AMB LA SEVA DENSITAT I BIOMASSA TOTAL 

La biomassa de males herbes difereix des del punt de vista estadístic (p<0.05) entre 

les parcel·les de la part alta del camp de blat i gira-sol. S’hi ha observat molta més 

mala herba a les parcel·les de blat que a les parcel·les de gira-sol, degut a que el gira-

sol va ser sembrat més tard. Això va causa la mort de moltes especies amb 

requeriments hídrics més alts en l’estat de plàntula de les males herbes. 

Les densitats surten diferents ja que les densitats de sembra del gira-sol per metre 

quadrat són totalment diferents a les densitats de sembra del blat. 

 

5.5 COMPETÈNCIA 

Quan parlem de competència entre males herbes i cultiu, normalment van lligades a 

un increment de biomassa de males herbes a una disminució en el cultiu, com la que 

troba Walsh et al. (2008) amb la presencia de més biomassa de Raphanus 

raphanistrum en la disminució de la densitat i la biomassa de blat. 

En cap de les interaccions entre el cultiu blat, (a tot el camp, a la part alta i a la part 

baixa), hi hem trobat una significació lo suficientment baixa per dir que hi hagués un 

efecte directe entre l’increment de biomassa de les males herbes i la biomassa del 

cultiu blat, tot i que, com hem dit abans a l’apartat de resultats, en algunes situacions 

la recta es lleugerament negativa encara que no difereix de zero des d’un punt de vista 

estadístic.  

Si hi hagués un efecte directe de l’increment de les males herbes amb la disminució 

del cultiu des d’un punt de vista estadístic (p<0.05), voldria dir que són dos factors que 

estan lligats, per tant com diu Weiner et al. (2010) observa que amb increment de la 

densitat de cultiu, les males herbes disminueixen. I que a més densitat de males 

herbes el cultiu disminueix en densitat.  

Amb el gira-sol ens apareixen si fa o no fa els mateixos resultats, tot i que la recta sigui 

més negativa i el valor de p sigui més baix, no podem considerar que la recta difereixi 

de zero des d’un punt de vista estadístic. 

 

 



5.CONCLUSIONS 

Del treball se’n poden treure les següents conclusions: 

S’han observat un total de 35 espècies de males herbes, de les quals 33 s’han pogut 

determinar i, pertanyen a 20 famílies botàniques. 

La comunitat arvense de les parcel·les de blat, és diferent a la comunitat arvense de 

les parcel·les de gira-sol. 

Les espècies més abundants han estat Convolvulus arvensis i Lotus corniculatus. 

Segueixen en importància, però amb una presència inferior Chenopodium album, Aster 

squamatus i Anagallis arvensis. 

A les parcel·les de la part alta del camp, l’espècie més abundant ha estat Convolvulus 

arvensis, seguides de Chenopodium album i Xanthium spinosum. 

A les parcel·les de la part baixa del camp, les espècies més abundants han estat Aster 

squamatus i Lotus corniculatus, seguit de Polygonum aviculare i Anagallis arvensis. 

La biodiversitat total de males herbes en el cultiu de blat va ser de 34 espècies per 14 

espècies de males herbes en el cultiu de gira-sol. 

La riquesa específica de males herbes en el cultiu de blat a la part alta del camp ha 

estat de 29 espècies, per 11 espècies a la part baixa del camp.  

La biomassa de males herbes en el cultiu de blat i en el cultiu de gira-sol a la part alta 

del camp és significativament diferents des d’un punt de vista estadístic (p<0.05). 

L’espècie amb una biomassa més alta a les parcel·les de blat a la part alta del camp 

és Chenopodium album, seguida amb un ordre de magnitud força inferior per 

Xanthium spinosum. 

L’espècie amb una biomassa més alta a les parcel·les de blat a la part baixa del camp 

és Aster squamatus, seguida amb un odre de magnitud inferior per Lotus corniculatus i 

Polygonum aviculare. 

L’espècie amb una biomassa més alta a les parcel·les de gira-sol a la part alta del 

camp és Chenopodium album, seguida amb un ordre de magnitud inferior per 

Convolvulus arvensis i Xanthium spinosum. 



Entre els cultius de blat, segons la posició en el camp (dalt i baix) hi ha tres espècies 

d’un total de 34 espècies, que coincideixin d’una comunitat arvense a l’altre, són 

Sonchus oleraceus, Anthemis arvensis i Anagallis arvensis.  

Entre el cultiu de blat i de gira-sol a la part alta del camp, hi ha 8 espècies que 

coincideixen d’un total de 31 espècies, d’una comunitat arvense a l’altre. Són Anagallis 

arvensis, Amaranthus retroflexus, Beta vulgaris, Convolvulus arvensis, Cynodon 

dactylon, Diplotaxis erucoides, Verbena officinalis i Xanthium spinosum.  

Des d’un punt de vista estadístic (p<0.05): 

- La biomassa total de males herbes del cultiu blat no presenta diferències 

significatives atenent a la ubicació de les parcel·les. 

- La densitat del cultiu blat a les parcel·les de dalt és significativament diferent a 

la biomassa i la densitat del cultiu blat a les parcel·les de baix. 

- La biomassa de males herbes de les parcel·les de blat a la part alta del camp 

és significativament diferent a la biomassa de males herbes de les parcel·les de 

gira-sol a la part alta del camp. 

No sembla que s’hagin presentat efectes deguts a la competència entre les males 

herbes i les plantes del cultiu blat i les del cultiu de gira-sol.  
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