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Treball realitzat amb I'ajut de la "Caixa de Pensions" 

ALGUNS CARÁCTERS DEL MARGALL 
(Lolium multiflorum varo westerwoldicum) 

CORRELACIONATS AMB LA PRODUCCIÓ 

F. CASA~AS, L. BOSCH(l), M.C. RUIZ DE VILLA(2), L. LORENTE(3) 

INTRODUCCIÓ 

És inevitable que en les primeres 
fases deIs programes de millora genetica 
vegetal es facin tries o seleccions basa
des en aspectes fenotípics de les plantes. 
Posteriorment, una vegada realitzats els 
creuaments i estudiada la descendencia, 
se sap si aquesta bondat fenotípica cor
respon als millors genotipus. 

En el cas de millora per producció, 
la manera més segura d 'escollir els bons 
fenotipus és tallar la planta, assecar-la 
i pesar-la. Aixó, a més d'ésser molt 

laboriós, impedeix o retarda les fecun
dacions necessaries per estudiar el geno
tipus, ja que hem de tallar la planta. 

Per evitar aquest problema i d'altres, 
tal com haver de treballar fins al final 
del cicle d 'explotació de la planta amb 
milers d'individus ben separats, amb el 
que aixo comporta de necessitats 
d'espai, de maneig i de temps de control, 
el millorador acostuma a estudiar, en 
primer lloc, si hi ha bones relacions 
entre el caracter a millorar -la produc
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ció, en aquest cas- i d'altres caracters 
que siguin facilmen t mesurables -si és 
possible, a simple vista- i que, a més, 
ja des de les primeres fases del desenvo
lupament de la planta siguin bons esti
madors de la seva producció. 

Diversos autors (OKABE, T., 1969; 
THOMSON, AJ., 1973; FunMOTO, F. 
et al. 1975; ENGLAND, F., 1976; 
KHOLM, I.N., 1976; WACKER, G., 1979) 
han establert correlacions entre la pro
ducció i la morfologia del margall. La 
majoria d'ells coincideixen a assenyalar 
el nombre de tiges com el cadcter més 
correlacionat ambla producció fmal, 

seguin t-lo en importancia el pes verd de 
la planta, 1'al\ada i la disposició foliar. 

El treball que s'exposa a continuació 
tracta d'establir les correlacions entre 
un conjunt de mesures (variables) fetes 
sobre caracters morfológics de sis varie
tats de margall Westerwold, preses a 
diverses fases del seu cicle d'explotació 
desenvolupa t en clima mediterrani. En 
l'examen d'aquest conjunt de correla
cions es posa especial atenció a les que 
s'estableixen respecte a la producció 
final de la plan ta, a causa de l'in teres 
que tenen per als nostres programes de 
millora. 

MATERIAL I METODES 

Les proves es van realitzar a la finca bui"des uniformement dins la parcel
de Torrebonica, situada a la comarca la, evitant-se així, en la mesura possible, 
del Valles Occidental. la competencia entre les plantes. D'a-

Hem experimentat amb sis varietats questes 24 plantes per varietat, inicial
comercials de margall (Lolium multi- ment escollides i per diverses causes, 
florum var. Westerwoldicum), totes només tenim dades completes de 
elles tretraploides: Billion, Tewera, Billion (19), Tama (17), Lunar (24), 
Tama, Lunar, Barwoltra i Barspectra, Tewera (23), Barwoltra (22) i Barpec
varietats que, per altra banda, ens ser- tra (19). 
veixen a nosaltres com a punt de par- Les condicions clima tiq ues que van 
tida per als programes de millora. regnar en el transcurs de la prova foren 

La sembra es va realitzar el 2 d'octu- especialment benignes des del punt de 
bre de 1979. Cada varietat ocupava una vista de la temperatura, i amb una plu
parcel.la de 2,5 x 17 metres, dividida viometria suficient per al bon desenvo
cada una en subparcel.les amb passadis- lupament del conreu (T. mínima _1°C 
sos de separació, cosa que facilitava la el desembre i gener, i T. mitjana míni
localització i mesura de les plantes. Una ma 7,88°C, el gener, Precipitació total 
dosi de sembra relativament baixa ens durant l'experiencia de 592,5 11m 2 , 

va permetre, al cap de dos mesos, de amb un maxim de 177 11m 2 , l'octubre, 
deixar únicament 24 plantes de cada i un mÍnim de 171/m 2 , elmesdemar\). 
varietat, separades entre si per una L'adobament de fons va consistir en 
distancia no menor de 0,5 m., i distrí- 750 Kg.jHa. de 15/15/15. Com a ado

http:parcel.la
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barnent de cobertera es van aplicar 
100 U.F, de Nitrogen en forma de 
nitrat amonic, després de cada dalL . 

Les plantes es van dallar quatre vega
des, coincidint amb les mesures de les 
variables. Es va procurar, tant com 
fou possíble, mesurar i dallar en un ma
teix día totes les plantes d'una mateixa 
varietat, per tal d'evitar diferencies 
intravarietals en el grau de desenvolu
pament de la planta. Les mesures i 
dalls es van realitzar a partir de les da
tes: Primer dall, 21 de desembre de 
1979; Segon dan, 11 de mare;: de 1980; 
Tercer dan, 27 d'abril de 1980; Quart 
dall, 9 de juny de 1980. 

Es van considerar els següents grups 
de variables: a) Nombre de fillols al 
Primer, Segon, Tercer i Quart dall. Es 
tenien en compte tant els que estaven 
completament desenvolupats com els 
que es trobaven en les primeres fases de 
creixement. b) Recobriment de la plan
ta al Primer, Segon, Tercer i Quart 
dall. S'utilitza com a estima del recobri
ment el dhlmetre maxim de la planta. 
c) Amplada de la fulIa al Primer, Segon, 
Tercer i Quart dan. Per mesurar aquest 
caracter es prenia la darrera fulla total
ment desenvolupada i amb lígula, de 
tres tiges escollides a l'atzar. Aquestes 
tres fulles eren mesurades al punt d'am
pIada m<bdma, i a continuació se'n cal
culava la mitjana. d) Llargada de la 
fulla al Primer, Segon, Tercer i Quart 
dall. Calculada sobre les mateixes tres 
fulles en les quals es mesurava l'am
piada. Es considera com a lIargada la 
distancia entre la lígula j l'extrem de 
la fulla estesa. Amb els tres valors se'n 
calculava la mitjana. e) Pes sec parcial 
de la planta al Primer, Segon, Tercer i 

Quart dall. Immediatament després de 
dallades les plantes, es dessecaven du
rant 48 hores, a una temperatura de 
95°C. El pes de la plantaaixídeshidra
tada era mesurat amb una balane;:a de 
predsió. f) Pes acumulat (producció de 
la planta). Es tracta de la suma de pesos 
parcials obtinguts alllarg del cicle d'ex
plotació de la planta. 

El con junt de mesures de les 21 
variables es va tractar seguin t dos camins 
diferents. Per un cantó, es van calcular 
les matrius de correlacions entre les 
variables, totes amb totes, considerant 
les varietats de manera independent. t.s 
a dir, que per aquesta vía v¡hem obtenir 
sis matrius de correlacions. Per altra 
banda, es va calcular una matriu de cor
relacions entre les variables, totes amb 
totes, peró considerant les plantes con
juntament, és a dir, com si procedissin 
de la mateixa pobladó. Aquest segon 
camí es va seguir per tal de poder treba
llar arnb un nombre d'individus més 
gran, la qual cosa permet de posar en 
ciar més facilment les tendencies que 
existeixen en les correlacions. i veure 
si hi ha significats diferents en els coefi
cien ts de correladó en les diverses va
rietats. 

Com a mesura de les correlacions 
entre variables es va utilitzar el coefi
cient de Pearson. 

Tots aquests calculs, a causa del gran 
nombre de dades que es manegen, varen 
ser processats per ordenador al Labora
tori de Calcul de la Universitat de 
Barcelona, i al Laboratori de Calcul de 
l'Escola Superior d'Enginyers lndus
trials de Barcelona. 

Una vegada obtingudes les matrius 
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amb els valors dels coeficients de cor- ficatius, utilítzant les taules de Fisher 
relació de Pearson, s'han destriat els i Yates, S'han considerat els nivells de 
que donen valors estadísticament signi- significació O, I %, I ~, 5 % , i 10 %. 

RESULTATS r Dlscussró 

A continuacíó s'exposen les matrius 
amb els valors deIs coeficients de corre
lació, Primer, considerant les plantes 
agrupades per varietats (Taules I a la 6), 
i després, agrupant totes les plantes me
surades sense considerar la varie tat a 
que pertanyen (Taula 7). 

Com ja s'ha assenyalat, en l'anaJisi de 
les matrius de correlacions ens in teressa 
especialmen t la correlació de les diver
ses variables -que són mesures de 
caracters realitzades en diferents estadis 
del cicle d'explotació de la planta-, 
amb el pes acumulat o producció global 
de la plan ta, 

A aquest primer enfocament s'hi han 
sumat consideracions sobre les correla
cions amb els diversos pesos parcíals, i 
correlacions entre diverses variables 
sempre que s'observin tendencíes cIares. 
Deixem així de comentar correlacions 
esporadiques, no perque no tinguin 
interes~poden ser d'ajut en programes 
de millora per a redistribuir la produc
ció al lIarg de I'any o per canviar la 
morfología de la planta en algun sentit 
sense minvar la producció-, sinó per no 
repetir punt per pun t aspectes que ja 
queden explicitats en les matrius de 
correlacions. 

Considerant les matrius de corre la
cions de les variables estudiades varietat 
a varietat, podem agrupar e!s cankters 
en tres conjun ts, segons quina sigui la 

constancia de correlacions de les dife
rents mesures d 'aq uests caracters amb 
la producció acumulada. 

A.- Caracters que tenen tendencia a 
estar significativament correlacionats 
amb la producció acumulada en la ma
joria deis punts on varen ser mesurats. 

A la varietat Barwoltra: Nombre de 
Fillols (1, II i III dalls) i Pes (1, 
1I, III i IV daIls) 

A la varietat Tewera: Nombre de Fí
1I0ls (1, 11, 1II i IV dalls), Recobri
ment (11, III i IV dalls) i Pes (1I, 
III i IV dalls). 

A la varietat Barspectra: Nombre de 
Fillols (11, III i IV dalls) i Reco
briment (11, III i IV dalls). 

A la varietat Billon: Cap 

A la varietat Lunar: Pes (1I, 1Il i IV 
dalls) i Recobriment (11, 1II i 
IV dalls). 

A la varietat Tama: Pes 0,11, 1II i IV 
dalls) i Recobriment (lI, III i 
IV dalls). 

En gairebé tots els casos el nivell de 
significació augmenta desde el Primer al 
Quart dalL 

B.- Cankters que tenen correlacíons 
significatives esporadiques amb la pro
ducció acumulada. 
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A la varietat Barwoltra: Recobriment 
(11 i IV dalIs) i Amplada de la 
fulla (II daU), 

A la varietat Tewera: Amplada de la 
fulla (negativa al 1 dall). 

A la varietat Barspectra:Pes (I11 i IV 
dalls) i LIargada de la fulla (IV 
dall). 

A la varietat BiIlion: Nombre de fi
llols (1 II i IV dalls), LIargada de 
la fulIa (111 i IV dalIs) i Recobri
ment (IV daIl). 

A la varietat Lunar: Nombre de fi
lIols (111 i IV dalls) i Amplada de 
la fulla (111 i IV dalls). 

A la varietat Tama: LIargada de la fu
lIa (1 i II dalls) i Nombre de fillols 
OIl i IV dalls). 

c,- Caracters que en cap moment no 
presenten correlacions significatives 
amb la producció acumulada. 

A la varietat Barwoltra: LIargada de 
la fulla. 

A la varietat Tewera: LIargada de la 
fulIa. 

A la varietat Barspectra: Amplada de 
la fulla 

A la varietat Billion: Amplada de la 
fulla. 

A la varietat Lunar: LIargada de la 
fulIa. 

A la varietat Tama: Amplada de la 
fulla. 

Considerant la matriu de correlacions 
obtinguda tractan t to tes les plan tes 
com si procedissin de la mateixa pobla

ció i agrupant caracters de la mateixa 
manera com hem fet amb les varietats 
per separat, tenim: 

A.- Caracters que tenen tendencia a 
estar significativament correlacionats 
amb la producció acumulada en la ma
joria deis punts on varen ser mesurats. 

Nombre de fillolsO, 11,111 i IV dalls}, 
Pesos (1, 11, III i IV dalls), LIargada de la 
fulla (11, III i IV dalls) i Recobriment 
(11, III i IV dalls). S'observa un augment 
del nivell de significació des deIs carac
ters mesurats al Primer dalI en direcció 
al IV dall. 

B.·- Caracters que tenen correlacions 
significatives esporadiques amb la pro
ducció final. 

Amplada de la fulJa (IV dall amb 
nivelI de significació molt baix). 

c,- Caracters que en cap moment no 
presenten correlació amb la producció 
final. 

No n'hi ha cap. 

Comparant ambdós tipus de tracta
ments, en podem extreure que la 
correlació entre la producció acumu
lada i els car•.kters augmenta habitual
ment des del Primer al Quart dall, la 
qual cosa és explicable si pensem que 
els dalls III i IV són els que més contri
bueixen a la producció final, i que 
normalment hi ha una forta correlació 
entre variables mesurades en un mate ix 
dall. 

En general, el tractamen t conjunt de 
les dades tendeix a augmentar els nivells 
de significació, a causa, en la major part 
deIs casos, no a un increment en el 



98 ARX IUS de I'Ese, de Barcelona 

valor del coeficient de correlació, sinó 
a un descens en el valor que es consi
dera significatiu per raó de l'increment 
de les dimensions de la mostra. 

Si considerem la correlació deis dife
rents caracters amb els pesos parcials, 
estudiant les varietats per separat, ens 
tro bem, per una can tó. que els caracters 
del grup A acostumen a presentar cor
relacions amb els pesos de la planta 
mesurats al mateix dall. Aixo també és 
freqüentment extensible als caracters 
del grup Bies pot considerar un cas 
particular de la tendencia que tenen a 
estar correlacionades les mesures fetes 
simultaniament sobre la planta en un 
moment determinat. La regularitat 
d'aquest fenomen enJes diferents varie
tats és més palesa en les mesures de 
canlcters fetes en els dalls III i IV. 

La tendencia al mantenirnent de la 
correlació entre el valor d'un canlcter 
mesurat a un determinat dall i els pesos 
parcials successius a partir d 'aquest dall, 
s'acostuma a trencar en el IV dall, 
sobretot quan es tracta de variables deIs 
dalls l i Il. 

Si fem la mateix analisi horitzontal 
de la matriu de correlacions obtinguda 
amb totes les plantes conjuntes, els 
resultats no són gaire diferents. Les ten
dencies apuntades varietat a varietat 
aquí es reforcen. Gairebé totes les varia
bles presenten correlacions amb els 
pesos parcials corresponents, essent 
\'única excepció I'Amplada de la fulla al 
Tercer dall. De manera general, les 
variables que estan correlacionad es amb 
la producció acumulada, també ho 
estan amb les produccions parcials. 
Aixo s'accentua en els caracters mesu
rats en el III j IV dalls. També aquí 

trobem que moltes variables trenquen, 
al Quart dall, la constancia de les seves 
correlacions. 

La discontinui'tat en la correlació 
amb el pes del IV daU que presenten 
moltes mesures de canlcters fetes al l i 
II dalls i que apareixen tant en el trac
tamen t per varietat~ com en el tracta
ment col.lectiu, el podem atribuir a una 
relativament baixa relació del compor
tament de l'estadi IV respecte als esta
dis anteriors. 

Una última revisió de les matrius ens 
permet de citar algunes regularitats més 
en les correlacions que mantenen entre 
elles les diverses variables. És a die am
pliant el punt de mira més enIla de les 
correlacions amb els pesos. 

En primer lloc, considerant varietat a 
varietat és molt freqüen t trobar correla
cions entre mesures de cankters fetes al 
mateix dal!. En segon lloc, hi ha alguns 
can'tcters que presenten -no en totes 
les varietats- correlacions entre suc
cessives mesures del mateix caracter. 
En aquests casos, la constancia horit
zontal de les correlacions s'acostuma a 
trencar en el dall IV -igual que en el 
cas de correlacions amb els pesos-o 
També és freqüent que els caracters 
-sobretot els del grup A- presentin 
correlacions relacionades de forma 
encadenada, és a dir, que la mesura en 
el dall 1 estigui correlacionada amb la 
mesura en el dall 11; que la mesura en el 
dall II ho estigui amb la mesura en el 
dall III, i que la mesura en el dall III ho 
estigui amb la del IV, sense que la del 
1 ho estigui amb la del 1lI j la del IV. 
Aquesta tendencia es refon;a entre les 
mesures fetes a partir del segon dall. 
Aixo revela certa dependencia de les 
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morfologies successives que adopta la 
planta a cada rebrot, pero aquesta de
pendencia no és prou forta per mante
nir la constancia de la correlació més 
enlla d'un dall. 

Revisant la matriu de correlacions 
calculades utilitzant conjuntament 
totes les plantes, s'observen gairebé les 
mateixes tendencies que a l'analisi va
rietat a varietat. Per un cantó, trobem 

considerables correlacions entre mesu
res de caracters fetes al mateix daD. 
Especialment s'obselVa que el recobri
ment i els fillols estan bencorrelacionats, 
així com el recobriment i la llargada de 
la fulla. Per l'altra banda, trobem que 
les mesures deIs fillols, les mesures de 
l'amplada i llargada de la fulla i els 
pesos presenten correlacions encade
nades. 

CONCLUSIONS 

El tractament de les dades, varietat a 
varietat, permet de descobrir tendencies 
comunes i desviacions varietals d'aques
tes tendencies. En el tractament con
junt la major part d'aquestes tendencies 
es reforcen a causa del major nombre 
de graus de llibertat. El trencament d'a
quest refon;;ament en alguns caracters, 
com per exemple Amplada de la fulla, 
es pot interpretar com degut a morfo
logies diferents entre varietats: en ser 
tractades conjuntament donen una 
dispersió de punts considerable i 
baixen el coeficient de correlació. Aixó 
posa de manifest l'interes d'escollir els 
canicters a utilitzar com a guia per a la 
selecció, basant-nos simultaniament, 
tant en el comportament global de 
l'especie com en el particular de la va
rietat. 

EIs canicters que resulten, en tots els 
dalls, correlacionats amb la producció 
acumulada, i que per tant ofereixen 
un major marge de confian<;a al millo
rador, resulten ser els Pesos parcials, el 
Nombre de fillols i el Recobrimen 1. EIs 

caracters foliars, sobretot l'Amplada de 
la fulla, no resulten bons indicadors de 
la Producció acumulada. 

Qualsevulla caracter que utilitzem, 
les correlacions amb la producció final 
augmenten molt a partir de les mesures 
preses al Tercer dall. Aixó és una da
da a tenir en compte, aconsellant de 
planificar el procés de selecció en dues 
fases: la primera, lleuge ra, als primers 
dalls, la segona, in tensa, al tercer i q uart 
dalls, quan la confian<;a que tenim 
d'escollir les millors plantes augmenta. 

En general existeixen correlacions 
freqüents entre caracters mesurats al 
mateix dall. Aixo és d'utilitat a l'heira 
de fer selecció per tal d'augmentar la 
producció en un dall determinat. 

L'encadenament de les correlacions 
que presenten molts caracters fa pensar 
que hi ha una dependencia entre la 
morfologia de la planta en un estadi i la 
que tenia en estadis d'explotació ante
riors, pero que aquesta dependencia és 
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·limitada. Aquesta hipótesi pennetria IV dall, considerant que hi va haver un 
d'explicar l'absencia de correlació entre canvi important de comportament en 
moltes variables i les mesures del pes al les plantes a partir del Tercer dall. 

RESUMEN 


Se miden, en plantas individualizadas 
de 6 variedades de Lolium multif/orum 
varo westerwoldicum y a lo largo de su 
ciclo de explotación, diversos caracte
res morfológicos y de producción. A 
partir de estos datos se calculan las co
rrelaciones en todos los caracteres, de
dicando especial énfasis a las correlacio
nes existentes entre morfología externa 
y producción total de la planta. Dicho 
cálculo se realiza variedad por variedad 
y también tratando todos los datos co
mo si procedieran de una única pobla
ción. Los análisis varietales presentan li
geras desviaciones con respecto al trata
miento común que, a pesar de ello, 

muestra reforzadas las tendencias prin
cipales. 

Los caracteres mejor correlacionados 
con la producción total de la planta 
resultan ser la producción parcial, el nú
mero de hijuelos y el recubrimiento. La 
correlación de estos caracteres con la 
prod ucción total aumen ta a medida que 
nos acercamos a las fases fmales del 
ciclo de explotación. Por ello resulta 
aconsejable planificar los programas de 
selección basados en caracteres correla
cionados con la producción, de manera 
que la presión de selección ejercida 
sobre la población sea creciente a me
dida que avanza el ciclo de explotación. 

ABSTRACT 


On indivualized plants of 6 varieties 
of Lolium multiflorum var. westerwol
dicum, and during their exploitation 
cycle, several morphological and pro
ductional characteristics were measured. 
Based on these data, correlations 
among aH characteristics were calcula
ted, special emphasis being given to the 
correlations between external morpho
logy and total production of the planto 
This calculatíon was made variety by 
variety, and treating all the data as pro
ceeding from a single population. Varie

ty analysis presented slight deviations 
with regard to the joined treatment, 
which, in spite of this, showed the prin
cipal trends reinforced. 

The characteristics best correlated 
with total production of the plant 
were: partial production, tiller number 
and coverage. The correlation of these 
charecteristics with total production in
creased as we approached the final 
phases of the exploitation cycles. For 
this reason, it is advisable to plan the 
selection programs based on characte
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ristics correlated with the production, sure on the population, increases as the 
in such a way thet the selection pres- exploitation cycle advances. 
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Taula I. Coeficien ts de correlació calculats, dos a dos, entre totes les variables 
mesurades a la varietat Barwoltra. Nívell de sígnificacíó del 10 %.; 5%~; 
1% ,iO,I%~ 
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Taula 11. 	 Coeficients de correlació calculats, dos a dos, entre totes les variables 
mesurades a la varietat Tewera. Njvells de significació del 10% 1) : 5 °6~ ;
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roTaula III. Coeficients de correlació calculats, dos a dos, entre totes les variables OJ 
IDmesurades a la varietat Barspectra. Nívells de significació del 10 %. ; ~ 
o5% ~ ; 1% [] ,i 0,1% ~ 
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Taula IV. Coeficients de correlació calculats, dos a dos, entre totes les variables 
mesurades a la varietat Bil1ion. Nivells de significació del 10%. ; 5 %~ ; 
1%0 ,iO,I%~ 
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Taula V. 	 Coeficients de correlació calculats, dos a dos, entre totes les variables 
mesurades a la varietat Lunar. Nivells de significació del 10%. ; 5 %~ ; 
l'kr::l iOI9:~ 
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Taula VI. 	Coeficients de correlació calculats, dos a dos, en tre to tes les variables 
mesuradés a la varietat Tama. NíveIls de del 10%., 5 %~L 
1%0, í 0,1 %~ 
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TaulaVII. Coeficients de correlació calculats, dos a dos, entre totes les variables 
tractant el conjunt de dades com si procedissin d'una única varietat. 
Nivells de significació del 1 0%. ; 5% ~ ; 1% LE] ,i 0,1 %~ 
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