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Resum 	 Resumen Abstraet 

En aquest anide e, presenten eb reslll~ 
tals de 34 trehalls de fi de carrera que 
traclen sohre la producei{l de ¡'Irr,age 
deis cereab d'hiYern i la seya qllalítHL 
Entre é'ls :In)'s 191')1') i 1995 es culti\aren 
a CalJes de l\lontbui (Valles Oriental) 
21') "arietats de leS espeCIes següents, 
blat ( Trítirum flfslÍ/!tlm L), eh'aJa (A/'erla 
smira L), urdi (llardel/m l·1t{~,¡re L) i trití
cale (X Tiúiroseca{e Witrmak), A p:.nir de 
les d'ldes recollides (un tOlal de 2,200 
ll1()stres e1ahor:ldes en 19 lrehalb). s'ha 
estudiat l'e\'olució de b producció de 
E1ITarge, Segons l'ordre de d'lll i eb dié's 
després dé' respigat. rot ajw>t;rm·!a a una 
par~lhob per a cada espécie, També <ha 
<:slablert l'e\'olució de la produceiú de 
fulles, lig<:s i intlor<:scencies i de la com
posici{) mnrfi,l(lginl del farr:Hge. 
La pmducció de famltge ha \'ariat l]1o!r 
segollS l';lllY i la "arieten de cada espe
cie, Amb 101. I'ancílisi estadística permet 
conc1(1ure qu<:: 
1, 	 El trilicale produeL, el brreHge més 

ayiat i I;¡ d"aJ,¡ <:1 dóna més tard, Pt'l 
que fa a l'ordL des del principi de 
lmlig. supera la pruducciú de les al
tres espécies, 

2 	 La ci"ad", fins a 2~ dies després de 
I'espigat, dóna més producci() brrat" 
gera, mentre (lue el tritll',,1e destac'l 
pef la producciél de riges, 

:1, 	 L:1 prodUC('Í(l de ftllles per hect;lrea 
disminueix des de l'espigar, per¡) la 
de tiges continua ::luglnenWOt fins :1 

25 ches després, L'ordi és lespécie 
que transfereix cap al gra mé, subs
tancies ;lCumubdes a la tija. 

En ,tltres 12 treb;llls s'estudien a,specles 
reladonats :lmb la qualitat del f;m:\tge, 
mm són I'índex de coHita, la cOl1lposicí() 
química, la digestibilitat, b degr;ldahilitat 
de matéria org,'¡nica i proteín'l i l'aeu
mubció de lignina ;1 le, tiges, 1, (('altra 
Inmda, :l trell:llls més consideren les bar
reges de lIeguminoses amh cere,ds. 

]\[ots clau 

Se presentan los result:lrlo,s de 3,¡ traba
de final de carre!',¡ rel:leionados con 

prot!ucci{m de ¡(maje la calidad de 
lo,s cere;¡les de inl'Íerno, 
Entre los años 19RK y 199'5 se ndli\'aron 
en Ctldes de !'>lonrbui (V;dles Orient;¡l) 
un rotal de 2B cultiyares de las especies 
trigo (Triticum aes/Ívum L.), ,n'ena (Avena 
salÍva L), cebada (llordeum lmlgare L) y 
Iríticale ex Triticosera{e \'\'ittmak) 
Se ha eSludiado (1;J trabajos, 2,200 
muesu,.,,) la eyoluci(ll1 de la produc
dón de [(lrraje, en relacíón con la fecha 
de corte y el nltmero de días transcurri 
do desde el espigado de cada cultivar, 
ajus[ándola a una paréd)()!:t pelra cada 
especie. Se ha establt'cido, igualmente, 
la e\'oluciÍln de la producci(m de hops, 
tallos e inflorescencias, )' dt' I:¡ COl1lpO
síci{ll1 morfológic¡ del I()rraje, 
La producción de I()rral<: es muy varia· 
ble segCln el arlO y el cuh iY;lr de cada 
especie, El :1l1,disis e,I;ldístico permite 
concllllf que: 
1. 	 El triticale produce el ¡órr;lje más 

precozmente)' la :l\'l:na eS );¡ espe
cie nüs tardía, A part ir de primeros 
de mayo, la eehada supera en pro~ 
Jueción de forraje h¡s rest;Ultes 
especies. 

2, 	 La ,nen;1 ofrece 111:¡)'Of producei(lll 
forrajera ljue las restantes especies, 
h;lsta 25 días después del espíg;¡do; 
el [riricale destaca por su produc 
ción de tallos, 

,), 	 La producci(lIl de )¡oj;ls por hectárea 
dísminuye a partir del espigado, 
pero la de tallos c<mtinCta aumen
tando hasta 25 días de,spués, Lt ce
bada es b especie que transloca 
hacia el grano 111;IS sustancias ,¡CU
muladas en el I,dlo, 

En los otros 12 ¡rabeljos se eSludian :IS
rectos relacion;¡dos con la calidad del 
forraje: Índice de cosecha, compo,ici{m 
química, digestihilidad, degrddabilidad 
de materia org:lniG¡ )' proteína, y acu
mulación de lignina en los tallos, así eo 
1110 mezclas de cere;des y leguminosas, 

Palahras c1a\'e 

These resuhs are prm ¡Jet! fmm 34 pro
¡ects thal stuclied rhe forage yield :md 
quality of small·grain cereals. 
Bel\\'een 19& and 1995 in Caldes de 
j\]ontbui (Barcelona) 21') cultiva!'.s of the 
fóllo\\'ing species \Vere empped, wheat 
( Triúrum aeitivlIm L), Odts (Aliena 5atú1d 
L), barle)' (llordeum ""igare L) and triti 
cale (X Ti-íticosecaJ¡. \\'ittmak). 
The e\'olution 01' the forage yield in 19 
projects amI 2,200 S:lmples \Vas studied 
according to [he date of h"r;est and 
days after heading, and nne parabola 
"'as ;Idjusted fm each species. The e\'O
lution ()f lhe yield nI' le;l\'es, stems and 
intlorescences as \\"el1 as the morrho" 
logical composition (Jf rhe forage \\'ere 
esl;¡hlished 
High \'ari;\hilit)' \Vas noticed in for<lge 
yield according to the )'ear and tlle cuJ
tiyar 01' the species. The statisticaJ 
anal]'si" leads \lS lo the folJo\\'ing ('on
c1usions: 
1. 	Triticale provides :1 larger producrion 

at an e:ulier stage whereas o:us 
('ome later. Ar Ihe b<:ginning (Jf 
May, b;u'ley leael.s the resl uf Ihe 
species in productlon, 

2, Oells produce more forage during lhe 
first 15 da)'s after heading. Tritieale 
sho\\'s rhe gre;lte,st s[em yiekl. 

3, The leal' )'ield diminishes after head
íng, put the stem )'ield increases 
until 25 da)'s bter. I \:Irle¡- tr:mslo
cares more subsr:lnces accumul:lled 
in the Sle1l1 ro tlle grain than the 
otller cereals, 

In 11 other ;Idditional projects se\'e"¡) 
of the for;lge qualíty \Vere stud

(haryest index, chemiGll composi
tion, digestibility, organic maller :lI1d 
prorein degr:¡clabílity, and lignin accu" 
mubtion in the stems). Three orher pro
j<:ets consiclered pulse,cereal mL,ture;. 

worJs 

Cc'fe:l¡'; d'hin'rn, cereals il1lmadllr.s, Cereales el<: in\'ierno, cereal<:s inmadu~ Sm,d! grain cereals, morphological ('(lm
composic¡ó morfol{)gíca, ordi. ci\'ad:¡, ros, c:omposícíún 1l10rf(¡j('gica, cebada, position, bade)" oal.s, ",heat, tritiClle, 
blat, ¡riticale, producció de farr,nge, a\'ena, trigo, triticale, producción de fo!'age yield, 

fO[f;lje, 
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1.Introducció 

Els cereals cl'hivern -el hlat (Triticum aesti/iltm L), 

la civada (Avena satíva L), l'ordi (Hordeum l'u/gare 

L), el segol (Secate [erea/e L) i el tritícale (X 

Triticosem/e \,\!ittmak)- són un recurs fa rratger 
important tant al nostre país C0111 en altres d'a
rreu del món, 1 ho són en les sítuacions prodllc
tives més diverses, que van eles de les propies de 
les zones que pateixen una secada extrema fins 
a les de zones de prodllcció ral1udera intensiva: 
en el prirner cas, perque es tracta de cllltius 
(I'ordi, sobretot) que són més resistents a i:l seca
da i ~li fred que d'altres farratges; i en el segon, 
perque aquests cultius poden substituir el blat de 
moro quan la manca d'aigua no n'assegura una 
producció suficient, perc¡ue poden complemen
tar-lo per tal de donar més seguretat al sistema 
farratger, o perque s'hi combinen per fer 
ble un doble cultiu (PUJOL, 1990). 

A Catalunya, l'any 1996 es va cultivar una 
superfície de 19,648 ha de cereals d'hivern per a 
farratge (DARP, 1998), de manera que aquests 
cultius van ser el segon farratge per la superfície 
ocupada (el 17 % del total) i el tercer per la pro
ducció obtinguda (després de l'alfals i del hbt ele 
moro). La distrihució per comarques es repre
senta a la figura 1, A Espanya la seva importan
cia relativa és encara més gran: en el mateix any 
hi ocuparen 308,7 milers (\'hectilrees, és a dir, 
més del 28 % de la superfície dedicada a farrat
ges (MAPA, 1 

D 1\\<..11\',') dL' ~IHj lu 

~":ljl:l;:;'(Ji)hJ 
~::¡¡jl:1 UHU¡]u 

_ Ll,;¡l ;¡ ~ ~\Il) tu 

111111'-,.... ,,-k' !._")ih¡ lu 

Figura 1, Di,tnbució per comarques de la superfíCle de cere
als rer a t;Hf<lrge a Catalunya (1996) 
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Les formes tradicionals cl'aprofitament farr:1t·· 
gel' deis cereals d'hivern (la pastura durant 
aquesta estació, que subministra un farratge en 
una epoca cJ'escassetat, i el fenc o "l1erba grana
da", produit amb cereals ja ben han 
anat perdent importancia i, cada més, es 
cultiven per ensitj:¡r·los, De fet, I'ensitjament deis 
cereals immadurs (és a dir, recollits en un estadi 
més o menys avan<;at del període de maeluració 
del gra) és, en termes generals, molt senzill de 
clur a tefI11e, ja que es poden c1allar amb un con
tingut c1'humitat adequat, sense que calgui pre
fenificar-Ios, C0111 passa amb el margall, que 
també és un farratge d'hivern, C0111 a conse
qüencia d'aixo, no hi ha perc1ues de sucs i les 
perdues per fermentacions són molt haixes; en 
eanvi, hi por haver prohlemes per oxidació, en 
obrir la sitja, ates que el farratge es comprimeix 
amb clificultat (CORRAL et al, 1977), 

Una altra diferencia, i un avantatge també, 
que els cereals cI'hivern tenen respecte del mar
gall és que a mesura que maduren no perc1en 
valor nutriliu tan ele pressa com aquest, de 
manera que es disposa de més temps per poder
los recollir oportunament. Aixo no vol pas dir 
que durant el període ele macluració del gra, a 
mesura que el cultiu va aeumulant més 1\15/ha, 
no es proclueixin alguns en detríment de 
la c¡ualitat elel farratge: per exemple, des eI'ahans 
ele I'espigat, en baixa el contingut proteie (per
qu' n'augmentl la materia seca tota]), mentre 
que el contingut de fibres va creixent. Aquest 
darrer, pero, s'estabilitza i sol tornar a baixar més 
endavant, com a conseqüencia de I'aeurnulació, 
en el gra, de midó, una materia seca totalment 
digestible, 

Fins a quin punt cs recupera (o s'abaixa) el 
contingut de fihres i quin és el moment optim en 
que la producció de materia seca (M5) s'equili
bra amb la qualitat del farratge (s' arriba a un 
compromís en termes economícs), són qüestions 
que, per responclre-Ies, cal tenír en compte, en 
primer \loc, el tipus de bestiar que consumeix el 
farratge; en segon \loc, de cereal, sovint 
també la varietat elins l'especie, i igualmcnt les 
característiques climatologiques de I'any de pro
ducció. 

En el Departament ele Produeció Vegetal (ac
tualment adscrit al Departament ele Produccions 

ele l'ESAB), l'any 1984 vam comen<;ar 
una Hnía de trehalls de fi ele carrera relacionada 
amb la proelueció de farratge amb cereals (1'l1i



1991 

1992 

G., Plaísanl i 

19HH 	 Caoas, 1990 Blat (Capi[(Jle, Estrella, Lacbis/¡, A1arím i Tale,u) 

VibsecL 1990 Bbl (A"m, Cargíforo i MOlllrada) i urdi (!llbarfle ¡Pan! 1) 

~LI!1í. 1%9 Ordi rAlpha, BrubarroS;¡I, 

Torrents, 1990 Ci\';,da C4Cl, Leanda, f'rel'isiófl, 1'11 105 i Roja 

Ch·n, 19BH Tritícale (Aserel, Fincal, ¡Han/gero, Tritón i 
--------------------------------~ 

19B9 	 Arana, 1990 Chalb (AeJ, Leanda, ¡'rfrúión, 1'll 105 i Roja 

Ilatlló, 19B9 Estrella, Lacbich i A1arius) 
/vfontrada; Ta/mt) 

Juhé, 1990 Ordi (A/batele, Alpba, Barbarrossa, Halifde G., PaJI! 1, P!tÚSalll i Slep¡Oe) 

TOllÜS, 1990 Tritícale tllserel, Fasra!,lvIanigrTO, Tr;tón i 

F. Viola, 1993 
Hbt 

1990 Sala, 1991 Bhlt (Estrella, lachi,h, l'v!''';lis, !\1olllcilda j T.¡ffllt) 

\'iúas, 1991 mal (Anza) i trilieale ¡Fascal, }"fat/lgero, Trilón j 

Subirats, 1996 Ordí (Barbarrossa, Hatífde G" Pan! 1, Plaisalll i Steptof) 

L lpiña, 1992 Ch'ada CACn, nrdi (BiJrbarroua), blal (/v!o/1t(ada) i lrilicale (TruPllo) 

Ortí i Vib, 1993 Bbl (Anz,¡ i Afontrada), ('i,'ada (f'reI,isión i Roja orui (Barharro.lsa, Kmé 1, 
1'ltúsallt i Reillette) í lritiede (TruPla) 

1993 Buscal('>, 1993 Ci\'ada (Roja d'!llgería) , ordi (Plaúam), blat (},lomcada) i trilka1e (Trujil/o) 

199<Í lbmb,199í Ci\'ada (Prf/,isilÍn, 1'11 105 i Roja d'Aígáiil) , emE (P!aisam), blat (MOriICtlda) i lritícale 
l Tmjillo) 

1995 CH'lhín, 1996 
Vi¡iobo. 1996 
No publica! 

Ordi (Barbarrossa) i lriliGl1e ( 
lllm (¿llIza, l"follla¡da i SoiHom) 

Civada CtICI Rmé i l'rel';S;ÓI1) i ordi (BarbarroHa) 
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\'em, En aquest anide es resumeixen els treballs 
presentats a partir ele I'any 1988 i comenten els 
resultats obtinguts pel que fa :J la producció de 
MS/lw i al comportament procluctiu ele les qua
tre estucliaeles: hJat, civada, orclí i triti
cale, També es fa referencia als estudis fets per 
valorar revolució de la qualitat clel farratge, ja 
que el nostre objectiu era pocler responclre els 
ínterrogants plantejats en el parágraf anterior. 

Els trehalls de camp van tenir lIoc a la Torre 
l\larimon (Valles Oriental), una explotació 
ria que la Diputadó de Barcelona ha posar a clis
posició ele I'ESAB durant anys, Per a la realitza
ció ele les análisis s'ha comptat amb la col·laho
raeió del Departament ele Patología í Produc
cions Animals de la Facultat de Veterinúria de la 
UniversitatAutónoma cle Barcelona (FV-L!AB) 
de] Lahoratori Agroalimentari de Cahrils (LA.C). 

2. Producció de materia seca 
(MS/ha) del farratge 

La pan principal clels trehalls se centra en les 
experiencies cle camp, dutes a teflne, tal com S'(1

Any Refirencia EJpecie í varietats 

caba cI'inclicar, a la Torre l\larimon entre els anys 
1987 i 1995 (taula 1). EIs treballs realitzats en 
anys anteriors no es recullen en aquest article 
perqué la informació obtingucla i la metodología 
experimental emprada no són prou 
El clisseny experimental fOl! el mateix en tots els 
casos considerats: quatre hlocs a l'atzar, amb 
parcel ,les suhclividicles (split-plot) , Els factors 
estucliars foren la varietat, la data cle clall i el 
bloc. La parcel,la elemental, o superfície dallacla 
cle cada varietat en cada control, era cI'L2 rn 2, 

El nombre de varietats va oscil,lar segons els 
anys (només el blat Monteada, una varietat 
obtinguda als :mtics Serveis Tecnics de la Dipu
tació ele Barcelona a la Torre Marimon, hi ha 
estat present lots els ~lllyS) igual que el nombre 
de dates ele clall, com es pot veure a la taula 2. 

En caela control es va determinar el contíngut 
cle materia seca ('Yo MS) i es va estimar la pro
ducció ele MS/ha i la composició morfológica eleI 

percentatge, sohre la MS, ele fulles 
(sense la heina), tiges (amb la beina ele la fulla i 
el pedunde ele la inflorescencia) i íntlorescen
cíes, En tols e1s casos es van preparar mostres 
per a l'análisí posterior. 



Taula 2> O,ltes de sembra i dds dalls en els diversos anys 

Anyde 
collita 

Data de 
sembra 

Especie o varietats 
Primer Segoll Tercer 

Ordre de dall 
Quart Cínque Sise Sete Vítite 

191*l 18-11-1987 Bbt, mdi i trítcale 12 abril 20 abril 2 maig 12 maig 22 maig 1 jun)' 
Civ,¡da 20 abril 2 maig 12 maig 22 maig 1 juny 12 juny 

1989 2-12-1988 Blal, ordi i triticale 12 abril 20 abril 2 maig 12 rnaig 22. Inaig 1 ¡un)' 
Civada 20 abril :2 nlaig 12 maig 22 111aig 1 ¡uny 12 ¡uny 

1990 20-11-1989 Toles 11 111aig 22 maig 1 ¡uny 11 ¡uny 

1991 3-12-1990 TOles 7 maig 16 maig 28 maig 6 ¡uny 

1992 20-11-1991 Toles 21 abril :) maig 19 maig ,i ¡uny _ .._-~..__.. .._---~.. .---_..-----
1993 6-12-1992 TOleS 14 maig 24 m¡lÍg 3 ¡uny 13 juny 

1994 9-12-1993 Trujillo 
;"Ionlcada i Pbisant 
Ci",¡des 

13 abril 
20 abril 
10 maig 

27 abril 
3 maig 

25 nlaig 

lO maig 
18 maig 

8juny 

26 maig 
1 juny 

1995 16-12-1994 Trujillo üriticale) 
Anza i Monteada 
Barbarrosa 
Steploe 
Lasco i Soissons 
Pre\"isión 
AC¡ Pané 

6 abril 
14 abril 
21 abril 
28 abril 
51naig 
') maig 

12 maig 

14 abrí! 
21 ¡Ibril 
2íl clbril 
5 mmg 

12 maig 
12 111aíg 
19 maig 

21 abril 
28 ¡lbriJ 
51naig 

11 maig 
19 maig 
19 maig 
26 maig 

28 abril 
') maig 

12 n1aig 
19 m,lig 
16 tnaig 
26 m:lig 

2 ¡uny 

5 maig 
12 maíg 
19 maig 
26 maig 

2 ¡uny 

12 maig 
19 maig 
26 maig 

2 ¡uny 
n ¡uny 

19 nl~lig 26 maig 
16 maíg 2 juny 

2 ¡uny 

Els resultats ohtínguts esta n detallats en els 
trehalls esmentats (taula 1) A partir de la revisió 
el'aquestes elaeles, s'ha pogut preparar un fitxer 
de totes les mostres (un total de 2>200), caracte
ritzades en (unció deis parametres següents: any 
(1 a 8), especie (1 a varierat (1 a 28), data de 
dall (a partir del día 1 d'ahríl de cada any) i hloc 
(1 a 4) El tractament estadístíc de les dades s'ha 
realitzat amh el paquet estadístic SAS i en tot l'es
tudi s'utílitza un nivell ele significa ció elel 5 %> 

Per estudiar el comportament de les especies 
durant els vuit anys, s'ha establert un model en 
el qual les variables depenclents -proclucció de 
MS/ha i les complementaries proelucció ele fu
lles, proelucció ele riges i proelucció cl'inflores
cencies (en kg/ha)- són funció deIs f¡¡crars any, 
especie, varietat (com a factor jedrquic) i de la 
variable regressiva o covariable data de dalL De 
fet, s'ha ajustat la variació de les variables depen
dents a una para bola per a caela especie o varie
tat, i intervenen en aquest model els efectes any, 
especie, v::lrietat (dins de l'especie), elata (que és 
la data de e1all), data2 (que és la elata de dall al 
quaelrat), especie-elata, especie*clata2, varietat. 
data i varietat.data2 

Tenint en compte la diversitat de precocitats 
de les varierats estudiades, s'han considerat clues 
maneres ahernatives més per definir el momen! 
de dall: el nombre de díes comptats a partir de 
l'espigat de la varieta! i la integral termica que 
s'hi acumula durant aquest període> Per tant, 
s'ban establert dos moclels més, íguals a l'ante
rior pero canviant el factor data de dall pel de 
(Hes després de respigar o hé per la integral ter
mica corresponent a aquests clies, Així s'ha 
pretes representar les corbes evolutives no no
més segons la referencia del calendari, que és 
important per informar en materia d'utilització, 
sinó també segons l'estadi de cada variewt, amb 
escala temporal o termica. eom que la utílització 
de la covariable integral termica no afegia infor
mació respecte de la covariable respecte deis 
(Hes després de l'espigar, no es presenten els 
resultats corresponents a aquella covariable> 

Amb aquests models s'han calculat les mitja
nes per especie cada 10 dies i se n'ha determi
nar la separacíá Els resultats obtinguts es pre
senten a les taules 3 i 4 i les paraholes d'ajust 
que els corresponen són representades a les 
figures 2, 3 i 4> 
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Les analisis de la vanancia corresponents do
nen, en tots e/s casos, resultal-; altament significa
tius (P < 0,0001), com tamhé han estat molt signi
ficatius tots els efectes, excepte la varietat, que no 
ha estat significativa per a la producció de farratge 
segons la data de dall, ni tampoc per a la produc
ció d'inflorescencies, C0111 es pot veure a la taula 5. 

D'acord amb els resultats ohtinguts, pel que 
fa al ritme de producció de farratge segons el 
calendari juliií (taula 3 i figura 2) es pot con
cloure el següent: 

l. 	 El triticale és l'especie que dóna una produc
ció més preco<;: i més elevada ([jns a arrihar 
al 30 d'ahril, en que comen<;:a a ser superada 
per Pordi), la qual cosa s'explíca per la pre
cocitat de les varietats comparades i disponi
hles en el mercat (totes, excepte la Lasco, so
len espigar durant els primers deu dies d·ahril). 

2. 	 La civada esta a l'extrem oposat, perque l'es
pigat de les varietats emprades se sol donar a 
final d'abril o durant els primers deu (Hes de 
maigo La producció d'aquesta especie en el 

Taula 3. Separació de rnítjanes de I;{ producció de materia seca (kg/h,l) segons la data de dall a panir del dia 1 d'abril 

Especie 1 d'abril 10 abril 20 abril 30 abril 10 maig 20 maig 30 maig 

Bien 2.956 a J 4.550 a 5969 a 7.214 h 8,24íl h 9.1ílO e 9902 e 

Civada 2.400 b 4.656 b 6.536 e íl.040 b 9.16íl e 9.920 e 

Ordí 1.77., a 4.129 a 6.149 a 7.íl30 a 9.175 a 10 1íl3 a lOB54 a 

Triticale 3.750 a 5.365 a 6.769 a 7963 a 8,945 a 9.716 b 10277 b 

1. fls \alors no ,,'guits per la l11aleíx" lIetrj són signífic"tivá1l1cnt diferents (p<II.16) 

Taula 4. Separaciú de rnitjanes de la produceiú de materia seca total i de la prodllcció de rulles. liges i inf10rescencies (kglha) 
segons els dies de I'espigar de cada varietar 

E'spigat +10 dies +20 dies + 30di,.- + 40 dies +50 dies 

Producció de l\ISiha 

l'Ilm 6099 b l 7.3;9 e H.4íl9 e 9457 b 10265 b 10912 ab 
CÍ\'<1da 7.522 a H.íl04'1 9 7ílíl ct 10295 a 10.50<1 b 10.365 h 
Ordi 5.9% b 7.HOH b 9273 b 10.392 a 11.165 a 11591 a 
Triticale 5.110 e 6.H27 d H.2H8 e 9.492 b 10.440 b 11.131 ab 

Prodllcció de fulles 

mat 1696 b 1.5H9 b 1465 b 1323 b 1.162 a 983 a 
Civada 2.292 a 2.191 a 1.964 a 1.611 a 1.133 a 529 b 
Ordi 1.587 b 1527 be 1.432 b 1.304 b 1.142 a 946 a 
Triticale 1.40íl 1.441 e U20b 1343 b L212 a 1.027 a 

Produeció de riges 

llIat 3.H62 b 4.612 b 5.013 b 5.065 b 4.76H b 4.122 b 
Cívadct 4.3.35 '1 5019 a 5.430 a 5570 a 5438 a 5.035 a 
Ordí 3.886 b 4631 b 4.979 b 4929 b 4.4H2 e 363H e 
Tritieale 2.943 e 4.3H4 b 5.321 a 5.754 a 5.6H3 a 5.107 a 

Producciú d'intlorescencíes 

Blal 531 b 116H b 2.014 b 3.070 e 4337 b 5.H13 b 
Ovada 963 a I.HlO a 269H a 3626 b 4596 b 5.606 b 
Ordí 566 b 1693 a 2.907 a 4.205 a 5590 a 7.060 a 
Triticale 698 ah 1047 b 1.626 1437 d 3.477 e 4.7'±9 

L Eh \'aJor~ no segllits per 13 t11Jteix3 llctra són sígrllfíc:llivamem díferenrs (p<O,ü5) 
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Figura 3. En)lució de la producciú de farratge (kgi\IS/ha) 
segofis I'especie des de l'inici de l'espigat de les varietats 

temps sempre és superada per la producció 
d';:¡lguna de les altres. 

Sí s'analitza la producció d'acord amh el cicle de 
desenvolupamenr de la planta (taula 4 ¡figures 3 

els resultats obtinguts són diferents als ante
riors, ja que: 
L La civada és I'especie que, en el moment de 

I'espigat, dóna una producció de MS/ha més 
elevada, que manté [¡ns passats 30 díes, 1110

ment en que és igualada i després superada 
pcr I'ordí. 

2. 	 El ritme d'evolucíó de la produccíó de MS/ha 
de les quatre especies esrudíades queda re
flectít a la taula 6, on es por vcure que el trí
ticale és l'especie que acumula més propor
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(omronents morfológics del farratge segons respecie des de 

I'inici de respiga! de les \'aríetats 

ció de MS/ha a partir de respigar (al cap de 
40 clíes n'ha doblar la producció), mentre que 
la civada és respecie que augmenta menys. 
L'ordi tamhé acumula MS més de pressa que 
el blaL 
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Taula 5. Re~llltats de Lm{¡li~i de la v,¡ri:'mcia de I'evoluciú de la producció de materia seca total segons la data de dall i segons 
els dies després dc' I'c'splgat i de la producció de fulles. de tlges i dinllorescenCles, segons el, clíes després de respig:H 

Variable esrudiada R2 c.v. Se Significació 
(Kg/ha) model any especie varietat 

...-_.._.. 	 .._-~.. _-~.. _-~..__-~.. _-~.. 

Producció de materia seca, 

segons la data 0,H05 16.40 1314 0.0001 0,0001 0,000'1 0,5151 


.-_...---  ---_.---_._--_.---_.._-~._-~-----

Producció de m,neria seca, 
segons els dies 0.H08 16.22 130., 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 

}'roducció de fulles, 

seguns els clíes 0,7H6 24,79 304 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 


Produccíó de tiges. 

segons els dies 0,774 lH.73 741 O,OOCJ} 0,0001 0,0001 O,OOO[ 


Producció d 'infloresceneies, 

segons el" dies 0,887 25,32 709 O.OClO1 0,0001 0,0001 0,06[7 


3. 	 En totes les especies la produccíó de fulles en 
kg/ha dísminueix a partir de respigat, al prin
cipi lentarnent i més de pressa al cap de 20 
dies. En el GIS de la civada, amh una pro
ducció de fulles notablement més alta que en 
les especies restants, es dóna tamhé una per
dua més acusada, prohahlement relacionada 
amb la sensibílitat a les rnalalties. 

4, 	 La producció de tiges, en canvi, continua 
augmentant després de respigat i assoleix el 
seu valor maxim entre els 20 i 30 dies poste
ríors (més tard en el cas del tríticale i més 
a\'Íat en I'ordí i la civada) 

5. 	 Pel que fa a l'acumulacíó d'inflorescencíes 
(de gra, de fet), és remarcable el comporu
ment del rriticale, que evoluciona molt lenta
ment clur::mt els primers 20 clíes després d'ha
ver espígat. En canvi, l'orcli destaca com a 
l'especie en que )'aCtll11ulació d'inflorescen
cíes és més rapida í la translocacíó de subs
tancies de la tija és més important (el pes ele 
les disminueix en major proporcíó que 
en les a!tres especíes). 
La produccíó de tvlS/ha és mo!t afectada per 

l'any (P < 0,0001 segons I'am"¡lisi de la vari:'lncia 
corresponent). Per estudiar com afecten les pre
cipitacions en diversos períocles elel cicle de cul
tíu (taula 7) sobre la producció de MS (seleccío
nam, per a cada any í varíetat, el daH de máxima 
producció, taula 8), s'ha calcular la funció de 
regressió, tot seleccíonant variables pe! metocle 
stepwise, 

Taula 6. mtme d'increment ele la producciú de matéria seca 
(en percenwtge sobre la del !11oment d'e,pígar) durant el 
períocle de m;H.luraCl() del gra, Sc'gllns I'especie 

+10 dies +20 dies dOdies +40 dies 

Blat 121 140 156 169 

CÍ\ada 117 UO 137 l-íO 
--~"--~"'--"'--'" 

Ordí 150 155 173 Ul6 

Tritícale ní 162 186 204 

No s'han trobat relacions signíficatives entre 
la proc!uccíó de MS del conjunt de les especies i 
la pluja de cap deis períodes considerats, la qual 
cosa s'explicaría per l'erecte d'altres factors, en 
particular per la diversitat ele precocitats assaja
des i per la resposta diferent de les especies a la 
manca d'aigua. 

Els nívells ele procluccíó de farratge obtinguts 
en el conjunt de les experíencies esmentacles es 
corresponen adequadament amb les produc
cions de gra que s'han registrat a l'explolació 
agr~lría Torre Marímon, segons que es clespren 
ele l'estudi deis ínclexs de coHita fet en aquelles 
condicions (J\IflNHART, 1995), 

3. Sobre la qualitat del farratge deIs 
cereals d'hivern 

La qualitat d\m farrarge es defineix, essencial
ment, per la seva capacitat de contribuír al man-

Arxius de I'Escola Superior d'Agricultura 119 
Serie cinquena, any 2000, número 4 

l J 




452 

414 

1993 

1991 

Taula 7. Pluviomerria (mm) registrada en diferenrs espais de tempo i duranl tot el període de cultiu deis cereals en les diferents 
campanyes 

A~y Octubre- Gener- Marf Abril Maig ¡uny Total 
desembre fibrer campanya 

19111l 292,1 71l,2 6,9 55,6 157,2 53,2 643 

19119 251,7 15,6 19,2 73,6 73,7 18.0 

1990 137.3 14,2 44,2 68,1 64,3 1l5,1l 

1991 247,7 76,5 111,1 61,7 128.7 5,7 631 

1992 284,6 61.4 32,0 23,6 114,2 126,8 643 

122,5 30,9 1l3.1 89,8 53,8 26,0 406 

1994 102,0 68,9 18,2 43,8 46,8 17,4 297 

1995 244,4 19,2 2,8 11.0 57,3 46,5 402 

Taula 8. producció maxima (kgMS/ha) controlada en les cliferents especies durant les diverses camp;,nyes 

Elat Civada Ordi Triticale 
A~y Nombre kglha DE Nombre kglha DE Nombre kglha DE Nombre kg/ha DE 

varietats varietats varietats varietats 

1988 8 8544 788 5 8466 1472 7 8.289 964 5 8403 1.345 

1989 8 9.500 2045 5 9.341 790 7 11.263 1.281 5 9.929 1.470 

1990 8 10.305 1496 5 8.637 1166 4 11.571 2.110 

1:3035 777 1.3Il61 1.38'¡ 10.778 1440 14.800 1.294 

1992 2 5.515 461 1 9072 1.340 4 10.377 1.207 

1993 13474 934 11.151 :'<'001 12494 1301 15.322 961 

1994 11.070 1567 3 12.461 1257 12.433 1.787 14.243 2569 

1995 3 11.872 2.759 2 8.1l44 1754 2 12.130 1525 2 1.3042 3.051 

teniment i a la producció del bestiar. Depen tant 
de factors relacionats amb el mateix farratge 
Cqualitatius i quantitatius) com d'altres que no hi 
estan relacionats (capacitat de I'animal i aliments 
complementaris de la ració) (MOORE, 1994). 

A I'hora d'avaluar la qualitat deis farratges, 
tradicionalment se n'han estudiat les característi
ques nutritives relacionades amb I'energia i la 
prote'ina que podien subministrar al bestiar, tot i 
que ja des de fa molt temps se sap que el tipus 
de farratge pot tenir influencia sobre la produc
ció d'altres maneres, en particular segons la 
quantitat que els animals són capa<;:os d'ingerir
neo Per aixo, la qualitat del farratge no coincide ix 
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amh el seu valor nutritiu, que defineix la respos
ta de l'animal per unitat de farratge ingerit (PoPP! 
et al., 1997), i en canvi s'ha de tenir en compte 
l'eficiencia en la utilització del farratge (que 
depen del tipus de producció animal i de la con
centració energetica del farratge), i la qllantitat 
de farratge que I'animal pot ingerir. 

Aquesta darrera depen de diversos factors, 
com són el tipus d'animal, diverses característi
ques relacionades amb la ració que se li submi
nistra i la ingestibilitat i el valor llast del farratge, 
De fet, la quantitat de farratge ingerit és, de lIarg, 
el que més té més influencia sobre la producció 
animal i, per bé que sol estar relacionada amb la 

-




digestihilitat, no sempre és així (POPPI et al., 
1997). 

Deixant a part els aspectes relacionats amb 
l'eficiencia de la utilització del farratge, interessa 
destacar el fet que, per avaluar la qualitat d'un 
farratge, se'n determina, d'una handa, la digestí
bilitat i, de I'altra, la ingestihilitat. Tant I'una com 
l'altra es prediuen a partir de diversos par:lme
tres que es mesuren en el farratge (PUJOL, 1998). 

EIs farratges són subministrats al hestiar en 
racions més o menys complexes, hahitual111ent 
acompanyats de concentrats, de manera que la 
utilitat del coneixement deIs aspectes qualitatius 
del farratge a l'hora d'estahlir les racions més 
adequades depen del sistema emprat per formu
lar les racions i deIs parametres que aquest sis
tema exigeix, 

Pel que fa a la ingestibílitat (o quantitat de 
falTatge que l'animal por ingerir lIiurement), ens 
podem preguntar si cal ten ir-la en compte quan, 
per exemple, es valora la quantitat d'aliment que 
una vaca o un vedeIl d'engreix consumid a par
tir d'equacions que només consideren l'animal, 
com les elel l'viAFF o de Non i col,lahoradors 
(PCJOL, 1998). 1 pel que fa a la cIigestibilitat, ¿cal 
valorar-la amb cel,lulases, pel metode in sacco, o 
hé n'hi ha prou d'aplicar les fórmules basades en 
les aniHisis químiques, segons el sistema ele 
WEENDE o el ele V"..c"! SOEST? Quin liS es fa deis 
diversos parametres a l'hora de formular les ra
cions que es recomanen? Prohablement, en I'am
bit de l'aplicació, sigui un aspecte impor
tant que no esta prou divulgar. CALSA
~IIGLlA (997), cal definir el concepte de qualitat 
deis farratges per a I'alimentació deis remugants 
de manera que se'n valori la capacitat per esti
mular la producció maxima, la qual cosa depen 
de la seva ingestibilitat (valorada amh la FND o 
fihra neutra detergent) i de la seva digestihilitat 
(valorada amh la FAD o fihra acid detergent), 

Pero, fins i tat suposant que s'empri el siste
ma National Research Council deis EUA (NCR, 
1989) o bé es tinguin en compte les recomana
cions del sistema frances de l'INRA (JAIUUGE, 
1988), la valoració de la eligestihilítat i ele la 
ingestihilitat deis farratges es basa en equacions 
ele regressió estahlertes en correlacionar els 
resultats ohtinguts amb el metode in vivo, amh 
metoeles substitutius (PUJOL, 1998), 1 aquests 
resultats no han estat pas obtínguts en les nos
tres conelicions i, potser, no són prol! indicats 
per a nosaltres. De fet, els páisos del nostre 

entorn economic i cultural disposen de diverses 
estacions en les quals es valoren la ingestibilitat 
i la digestihilitat deis farratges propís el'una ma
nera sistematica, 

S'han seguit diversos camins per tractar eI'a
valuar la qualitat del farratge deis cereals d'hi
vern recollits en les experíencies referides en I'a
partat 2, 

En primer lIoc, s'han dut a terme analisis quí
miques per determinar el contingut de prote'ina 
bruta i ele fibres Csegons els sistemes ele WEENDE 
i ele VAN emprant la metodologia NIR: 

En PUJOL (990) es presenten i es discuteixen 
els resultats referents a les mostres recollides 
els anys 1988 i 1989. Les analisis s'han fet per 
partida dohle: en el LAC i a la FV-UAIl 
Aquestes darreres són les que s'inclouen en 
el trehall indicar. 
Les 529 mostres (de les quatre especies ele ce
reals) deixaeles en el tAC han servir de base, 
en una tesi doctoral, per estahlir una estrate
gia d'aplicació de la tecnica NIR a pohIacions 
tan ca eles que pugui donar resposta a: "a) com 
aconsegllir la realització del menor nomhre 
possihle d'analisis de referencia durant l'eta
pa de calibratge; b) com assegurar en condi
cions ele rutina la fiahilitat ele les prediccions; 
c) com recluir al mínim el nombre d'equa
cions de calibratge necessaries per als dife
rents tipus de mostres" CPurGDmlFNEcH, 1998), 
SANTANACH (1995) analitza (PB i fihres), al 
laboratori ele la FV-UAB, les mo~;t¡'es de blat 
(varietats Anza i Montcada) recollides els 
anys ] 992, 1993 i 1994, seguint la metodolo
gia NIR i determinant les equacions de cali
hratge corresponents, 
ALONSO (996), a partir de trehalls duts a 
terme al L>\C, en el marc d'un conveni de 
col·lahoració entre aquest centre i la 
Universitat Politecnica de Catalunya, determi
na per via humida la digestihilitat enzimatica 
per ceUulases, segons la tecnica descrita per 
RIllEHOS i ARGAMENTEHÍA (987), en les mostres 
recollides els anys 1988 i 1989 conservades 
en aquell centre, per tal eI'ohtenir la corres
ponent equació de calibratge del NIR A par
tir ele llavors, el L>\C ha pogut facilitar l'esti
mació de la digestibilitat, segons el metode 
indicat, de les mostres de cereals d'hivern 
que s'hi analitzen, El mateix autor també ana
litza les mostres d'ordi de la varietat Plaisant 
recollides els anys 1993 i 1994, 
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NIIRA1'\lJ)A (998), també a partir de treballs rea
litzats al LAC, analitza les mosO'es recollieles 
J'any ] 993 i en determina tant la composició 
en principis immediats com la digestlbilitat 
pel metode de les ceJ·lulases. 
Una altra línia iniciada ha estat la determina

ció ele la degr;ldabilitat de la prote'ina 
1992 ) i ele la materia orgánica (PARDO, 1992), 
mitjans;ant les mostres de tres varietats el'ordi 
(Pané 1, Barharrossa i Steptoe) recollides els 
anys 1988 i ] 989, les quals ja havien estat analit
zades químicament. Amb relació a la degradació 
de la prote'ina, les diferencies de comportament 
més importants (figura 5) depenen del factor 
ordre de dall (el farratge dallar en segon lloc pre
senta, globalment, una cinetica de degradació 
ruminal superior i, en últim terme, arriba a supe
rar la deis dalls fets en quart i cinque 1I0c en la 
fracció potencialment degradable). Peró tamhé 
hi ha diferencies segons la varietat (Barbarrossa 
és superior a les restants) i, en menor mesura, 
scgons l'any (el farratge de l'any 1988 és millor). 

Quant a la degradació de la materia orgánica 
(figura 6), el dall fet en segon lIoc també dóna 
un farratge més degradable. tot i que el farratge 
dallat en cinque Iloc presentava una quantitat 
c!'elernents rapidamcnt e1egraclahles (¡nieló) supe
rior. Existcixen iguahnent diferencies entre varie
tats i anys. 

D'acorcl amb aquests resultats, i tenint en 
compte també els nivells de producció de 
MS/ha, el moment més indicat per fer la collita 
no és el mateix segons la varietat de que es trac
ra. Els trebal1s sobre la degradahilitat de la pro
teina i ele la materia organica del farratge no han 
tingut continuació. 

L'estucli ele la relació entre els components 
morfológics de la planta i la qualitat elel farralge 
pot ajuclar a explicar la variació c!'aquesta en el 
cas deis cereals c!'!livern (CHEHNEY i J\1AHTEé'l, 

1982). Aquests autors constaten que la perdua 
de qualitar de les tiges i ele les fulles (heines i 
Iimbes), a mesura que els cereals maduren, 
en part, compensada per I'acumulació de midó 
altamenl digestihle en la inflorescencia elurant la 
macluració del gra. Es tracta, peró, ele [enir en 
compre no tan soIs l'evolució de la composició 
química, la digestihilitat i la ingestihilitat de cada 
component morfológic, sinó, sobretot, 1'evoluCÍó 
de la imponúncia ponderal de caclascun en el 
conjunt del farratge. Per aixó, en compar~u' l'or
di i la civacla, OIEltNEY i MARTEN (1982) con-

Figura 5. Hepresentació de les ('orbes teóriques de degradabi

litar de la proteína (variet,j[ Ilarb,rfro,sa, any 1989) 

iUlO 

o 3 (¡ SI 1~ 1") IR :21 1-\ 411 

Hon:s 

Figura 6. lkpresent'lci6 de les ('orbes teóriques de degradabi, 
litat de la materia nrg~nicas (varietat Pané 1. <ln)' 1989) 

c10uen que I'ordi és més digestible que la civada 
perque té una major proporció c!'intlorescencies, 
a més ele la digestibilitat in vÍfro més alta de tots 
els sellS components morfológics. De fel, es pot 
afirmar que la composició morfológica del farrat
ge deIs cercals d'hivern és la principal causa de 
variació de les seves característiques analítiques 
i nutritivcs (PuJoL,1998). 

Seguidament es presenten els resultats sobre 
I'evolució de la composició morfológica del 
farratge de tol el material que 5'ha estudiat entre 
els anys 1988 i 1995. 
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Per a Lmülísí estadística s'ha seguit el mateix 
I1loelel presentar anteriorment, considerant com 
a variahles clependents el percentatge de fulles, 
el percentatge ele tiges i el percentatge d'íntlo
rescencíes (sobre 1\15) i com a covariable els elies 
després de respigat ele cada varietat. 

Els resultats ohtinguts en el calcul de les mi(
janes per especie cada 10 clíes i de la seva sepa
ració es presenten a la mula 9, i les paraholes 
d'ajust que els corresponen són representades a 
la figura 7. 

Les analisis ele la variúncia corresponents 
clonen, en tots e/s casos, resultats altament signi
fícatius (P < 0,00(1) i tots els efectes han estat 
igualment molt reveladors, segons que es pot 
veure a la taula ] O, 

O'acord arnh els resultats ohtinguts, es por elir 
que: 
l. 	El farra tge ele civada té, durant els primers 20

25 ches després el'espigar, un percen!atge més 
alt ele fulles que el de les altres tres especies. 

2, 	 L'oreli, que quan espiga té una proporció de 
tiges més elevada que les altres especies, acu
mula intlorescencies molt més r:lpidament 
que cap i abans deis 20 c1ies després d'espi
gar ja es destaca significalivament de totes. 

3. 	 El t';Jrratge ele tritícale és el que té el percen
tatge ele riges més alt durant tot el períoele de 
maduració del gra. 
Aquesta aproximació queeb molt incompleta 

si no s'l1i pOI afegir informació concreta sohre 
com evoluciona la composició química (contin
gut de fibres i de prote'ina bruta) ele caela COI11

ponen! morfológic. Fins ara, només s'han fet dos 
treballs parcials en aquest sentir, sobre hlats 
(ALÓS, 1991 i SANZ, 1991), en que es determina 
en tres estadis (antesi, gra lIetós i gra pastós) la 
composició química de les fulles, les tiges i les 
espigues, com també la elel farratge total en I'es
tadi ele gra pastós, Els resultats (taula 11) sem
bIen molt interessants, pero només són una pri
mera referencia en aquesta direcció, Tot i que el 
material recollit ¡preparar l'::lI1y 1995 CC\TALA,N, 

1996 i VINOLAS, 1996) amb robjectiu d'aprofunelir 
en aquesta línia no es va pocler analitzar en el 
seu moment, creiem que existeix la possibilitat 
de dur a termc nous experiments a fi d'arrihar :1 

conc\usions prou consistenrs, emprant rextensa 
informació de que ja es disposa, 

Partint elel fe! que, d'acord amh CHERNEY i 
MARTEN (982), el factor principal que explica la 
reducció de la digestihilitat a mesura que la plan-
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Figura 7, Evolució de la compo:iició morfol()gica del farralge 

segons I'especie des de l'inici de respigar de les varíerats 

ta madura és l'increment de la concentracíó ele 
lignina en la tija, en un altre treball (IGLESIS 

J\!ERClER, 1992) s'estudia el procés de lignificació 
ele la tija en tres varíetats de caclasnma de les 
espécies, hlat, oreli i triticale, fent servir el meto-
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Taula 9, Separació de mitjanes de la composició morfológica del farratge de les diverses especies de cereals d'hivern, segons e1s 
dies a pal1ir de I'espigat de cada varietat 

Espigat +10 dies +20 d¡es +30 dies + 40 dies + 50dies 

Percentatge de fulles 

mat 28,9 b1 22,0 b 16,6 b 12,6 a 10,1 ;j 8,9 a 
Cívada 33,9 a 25,6 a 18.8 a 13,5 a 95 ab 7,0 a 
Ordi 29,4 b 20,9 e 14,6 e 10,3 b 8,2 b 8,2 a 
Triticale 26,6 e 21,3 bc 16,8 b 13,3 a 10,6 a 8.8 a 

Percent<ltge de tiges 

Blat 64,1 a 63,4 a 60,3 h 54,6 h 46,4 h 35,8 e 
Clvada 57,4 e 56,5 c 54,5 e 51,4 e 47,1 b 41,7 b 
Ordí 64,9 a 60,1 b 54,0 e 46,8 d 38,3 e 28,5 d 
Triticale 60,0 b 63,5 a 63,9 <1 61,2 a 55,5 a 46,7 <1 

Percentatge d'inflorescencies 

lllat 7,1 be 14.6 b 23,1 e 32,8 e 43,5 b 55,3 b 
Civada 8,7 b 17,8 a 26,6 b 35.1 b 43,3 b 51,2 b 
Ordí 5,8 e 19,0 a 31,4 a 42,9 a 53,5 a 63,3 a 
Triticale 13,5 a 15,3 b 19.3 d 25,5 d 33,9 c 44.6 e 

L Els valors no ,eguits per la mareixa lIetra 56n significarivamcnr difcrcnb lp<ll,OS) 

Taula lO, Resultats de I'aniílísi de la variuncia deis cnmponents morfológics del ¡¡rrr,ttge de cereals d'hivern 

R2Variable estudiada C.V Se Significacíó 
(Kglha) model any especie varÍetat 

Percentatge de fuJles 0,917 18,96 3,35 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Percentatge de tiges 0,829 9,36 4,79 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Percentatge d'inflorescencies 0,933 15,51 4,84 0,0001 0,0001 0.0001 0.0001 

de de VAN GElSON de coloració de talls histologics 
amh picrofucsina CDURFORT, 1980). Aquest estudi 
concJou que els ordis presenten una mitjana de 
lignificació més elevada que les aItres dues espe
cies, les quals no es diferencien entre si, Pero no 
es poden establir correlacions entre la superfície 
lignificada de la secció de les tiges i el contingut 
de lígnína acid detergent corresponent, cosa que 
coincideix amb els resultats ele CHERNEY i MARTEK 
(982). Calelria afegir a aquesta concJusió que la 
qualitat del farratge no depen tan soIs del con
tingut de lignina, sinó tamhé de la concentració 
i de la composició d'aquesta CGIGEH-REVEHDIN, 
1995). 

4. Les associacions de cereals amb 
lleguminoses 

Una aItra línia de trehall oberta, pel que fa al 
tema que ens ocupa, és la que avalua l'interes 
d'associar cereals amh lleguminoses. Es tracta 
eI'establir, a partir de la informa ció procedent de 
diversos autors (BRUNDAGE et al., 1979; BERKEN
KA'vlP i MEEHS, 1987; PAPASTYLlANOU, 1990; JEDEL i 
HELM, 1992), si en les nostres condicions: a) les 
lleguminoses contrihueixen, o no, a incrementar 
la producció de farratge; h) les lleguminoses 
milloren la qualitat Cel contingut proteic, el con
tingut de fihres, la digestibilitar) del fa rratge, 1 
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tamhé s'hauria de confirmar quina és la millar 
comhinació de densitats de semhra de les dues 
especies que formen la harreja, 

L'any 1996 es planteja un primer treball 
exploratori en aquest terreny, amh uns resultats 
molt interessants i estimuladors, D'una handa, es 
comparen dues lleguminoses (vep -CABALLOL, 
1996- i pesol farralger -ALONSO, 1996) idos cere
als (triticale i civada), combinant-Ios entre si, 1 de 
I'altra, es comparen quatre dosis de sembra en 
cada cas ((aula 12), Els resultats ohtinguts es 
resumeixen a la taula 13, 

Respecte de l'efecte de l'especie de llegumi
nasa, es comprova que l'experiencia amh el 
pesol dóna una producció significativament (P < 
0,001) més elevada que la que tenia la ve<;a 
(12,920 i 11.365 kg MS/ha, respectívament). 

Tamhé es pol concloure, d'acord amb els 
resultats d'aquest primer any experimental, que 
la producció de farratge és equivalent en les 
harreges amb triticale i en les de civada; en 
canvi, la lleguminosa, tant la ve('a com el pesol, 

produeix més quan va associada amh el triticale. 
Per aixo, el percentatge de civada en la harreja 
és més elevat que el corresponent de triticale, la 
qual cosa ens indica que la civada es mostra més 
agressiva i perjudica més el desenvolupament de 
la lIeguminosa, Aquesta constatació esta en sin
tonia amb els resultats d'altres experiencies 
(WALTON, 1975, JEDa i HUM, 1992), 

Quant a la dos! de sembra, no es pot con
cloure que influeixi sobre la producció de farrat
ge (si bé en altres experiencies el cereal tal sol 
dóna una majar producció). Pero s'ha comprovat 
que, a partir de la dosi 3 (taula 13), la produccíó 
de lleguminosa no augmenta, ni lampoc la seva 
proporció en la harreja, la qual cosa coincideix 
amb els resultats d'altres experiencies esmenta
des anteriorment. 

En una altra experiencia plantejada juntamenl 
amh les anteriors, MILA (996), en comparar cinc 
varietats de ve('a, descobreix que no tates donen 
la mateixa producció, ni tenen la mateixa agres
sivitat respecte del tutor (en aquest cas, el sego!) , 

Taula 11, E\'olució tle la composicíó morfológica i de la composicíó en prote'ina brut¡¡ i en fibres de dues mostres de varietats 
de nlat (ALC)S. 1991 i SA:\Z, 1991) 

Parametre Component Antesi Gra lletós Gra pastós 
morfi/ogic Mostres A (*) Mostres S (U) Momes A (') Mostres S (H) Momes A (*) Mostres S (,..) 

Mitjana SR Mitjana SR Mitjana SR Mitjana SR Mitjana SR Mítjana SR 

Composk ió Fulles 20,3'5 1,26 20,17 1,29 13.67 3,99 13,17 1,4'5 12,0'5 3,86 11,62 3,53 
morfológica (1%) Tiges 56,04 0,75 5H,73 1,16 39,13 2,71 37,33 1,54 37.53 2,41 37,20 L.)l 

Espigues 20,01 0,95 21,06 0.77 47,19 3,H2 49,56 2,70 50,41 3.53 51.16 2,86 

Prote'in,¡ bruta (%) Fulles 16,05 1,19 17,23 1,73 8.90 0,62 8,57 GA5 8,29 1,23 8,25 0,54 
Tiges 7,H2 0,36 7,41 0,25 5,33 0,38 5,02 0,63 4.65 0.57 4,10 0,57 
Espigues 13,08 1,54 9,92 0,61 13.50 0,26 12,11 0,72 13,69 0,89 11,27 0,66 
Planta sencera 9,54 0,62 8,19 0,75 

Finra nrut<l (FB, %) Fulles 25,76 0,95 22,78 1,35 28,56 1,06 2H,73 0,66 29,71 3,14 28,09 0,74 
Tiges 31,91 0,59 32,30 1,33 36,24 0,H3 37,20 0,95 36,23 0,83 36,83 1.27 
Espigues 26,37 1,HO 27,33 1,63 15,09 1,97 16,03 2,82 13,98 1,97 17,26 2.28 
Planta sencera 25,47 1,43 27,40 1,71 

Finra neutro Fulles 62,99 1,36 58,40 1,34 60,67 1.98 61,66 1,65 61,47 1,82 61,47 2,06 
detergent (FND) Tiges 66,77 1,22 64,15 0,70 77,37 1,89 79,61 1,85 75,37 1,52 75,12 2,88 

Espigues 60,57 2,67 59,12 2,85 37,00 3,49 38,92 4,66 34,07 3,69 40,17 4.07 
Planta sencerd 50,80 2,49 61,62 3,33 

Fibra ~cid 
detergenr (EADl Fulles 29,88 1,43 27,41 0,65 33,99 1,03 33,98 0,53 34,05 1,37 33,31 0,7H 

Tiges 35,38 0,60 36,53 0.51 39,53 0,81 40,44 1,00 39,17 0,72 39.84 1,25 
Espigues 30,75 1,83 31,70 1.61 19,58 2,04 20,60 2,90 18,31 1,90 21,71 2,36 
Planta ,encera 29,90 1,38 31,82 1.67 

el Varietat': Dolar, Peñafiel, Festín, Asteroide i Gafant (Alós, 1991), 

(") Varic¡;¡¡,,: Anza, ,\Iontcada, Talent, Recital í Cargifaro (San?, 1991l 
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Tauta 12, Densítats í dosb de sembra de les barreges de cereals í lleguminnses 

li'actament Tritirale Civada Vera Pesol 
Granslm! Kglhtl Granslm2 Kg/ha Grans/m2 Kg/ha Gran/m2 Kglhtl 

450 190 350 110 O o o O 

:2 	 375 160 300 95 50 27,"; 40 75 

:3 	 300 jY-) 250 78 100 55 80 

-í 	 225 95 200 62 1'50 80 120 225 

Tauta 13, Resultrtts de les experiencies sobre barreges de cereals í lIegulllÍnoses (AIO:\'O, 1996; CAllALLOL, 1996) 

Tríticale+ vefa 
Tractament Triúcale Vefa Cívadtl 

KgMSlha % KgMS/ha % KgMSlhtl % KgMS/ha % 

9,527a 1 100,0 a Oh 0,0 h 14,191 '1 100,0 el Oc 0,0 ti 

R, 113 el 78,2 h 
.._--_... 

2,26"; a 21,8 a 91,)1 h 87,3 b 1,272 h 12,7 e 

8.H17 a 71.8 b 3,458 a 28,2 a 7,235 IJ 70,0 ti 3,]34 a ,~O,ü a 

8,383 a 71.7 h 3297 a 28,3 a 8974 b 77,3 e 2634 el 22,7 b 

Triticale+pesol Civada+pesol 
Tractament Triticale Pesol Civtlda Pesol 

KgMS/ha ~/ó KgMSllm % KgMS/ht1 % KgMS/ha % 

14.267 a 100 a Ob 0,0 h 12.871 a 100,0 a Ob 0,0 b 

10,037 b 70,9 h LOSO ;¡ 29,1 a 12175 b 89.1 h 1,4~8 a 10,9 a 

,) 8.496 b ÓÓ,S b 4.286 a ,3,)5 a 11,092 b 89Jl b 1358 rt 11,0 a 

69ól b 62,9 h 4,109 a 37,1 a 10,264 b 88,2 b U73 a 11,8 a 

L Els \'alor,'; no seglli[s fler la mJtelxa lI('r[.1 s(m ~jgnific;l[h·dnK'nt dífL'H . .'nL"í (p<o,tI) 

Aquest resultat suggereix que, a l'hora de plan lbrre Marimon, tot destacant la considerable 
tejar noves experiencies amb barreges de cereals quantitat d'informació disponihle sohre la quali
i veces, s'haurien de considerar eliverses varietats tat elel farratge de les especies en qüestíó, En 
de ve~a, ja que podrien tenir un comportament aquest sentit, creiem que també servira per l11ar
diferem, Glf noyes Iínies d'actuació per a futurs trehalls, 

Quant a la producció de fa rratge, cal destacar la 
gran varíabilítat, no tan sois entre un any i raltre, 

Conclusions 	 sínó també entre les varíetats dins ele les espe

L'analisi deis resultms obtínguts en el conjunt 
deis trehalls de fi de carrera sintetitzats en 
aquest estueli ens ha peones el'arribar a conclu
sions prou ciares respecte de la proelucció ele 
farrarge Cexpressacla en kg ele MS/ha) deis cere
als el'hivern en les condicions concretes de la 
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cies. Tanmateix, I'analisí estadística de les dades 
disponibles permet concIoure que: 
1. 	 El triticale és I'especie que produeix més 

farratge més aviar i la cívada la que el clóna 
més tarel, un fet que s'explíca per la clíferem 
prccocítat de les varietms emprades, D'altra 
bancla, es constata que, a partir del mes de 
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maig, ¡'ordi dóna més producció de farrarge 
per ha que les alu'es especies. 

2. 	 La civada és I'especie que, en el momen! de 
l'espigat i fins a 25 dies elesprés, dóna la pro
elucció farratgera i la de fulles per ha més ele
vades. En canvi, el tritícale destaca per la im
portancia de la producció ele riges. 

3. 	 En general, mentre que la producció de fulles 
per ha disminueix a partir de respigat, la pro
ducció de tiges continua augmentant fins pas
sats 25 dies de l'espigar Cmés en triticale). 
L'ordi presenta, respecre de les altres espe

la 	 tr,mslocació més important de 
substancies acumuJades a la tija cap al gra. 
Amh relació a la qualitat del farrarge, no s'han 

comparat les dades analítiques disponibles per
que s'ha considerat que Gdclria c1isposar de més 
informació i, en concret, de més dades sobre l'e
volució ele la composició química de fulles, tiges 
i íntlorescencies, per tal de poder relacionar-les 
amh l'evolució ele la composició morfológica elel 
faITarge. 

Sobre aquest elarrer punt s'ha pogut constatar 
c1arament que la civad,] té un percentatge ele 
fulles superior al de les altres especies durant els 
30 clies que segueixen J'espigar, que el farrmge 
de triticale és el que té un percentatge de tiges 
més elevar, en general elurant tor el període, i 
que l'ordi acumula el gra més de pressa que cap 
de les altres especies. 

Hi ha elos aspectes que es consideren cl'espe
cíal interes per a propers trehalls relacionats amb 
aquesta tematica: 
1. 	 L'ohtenció de més informació sobre la COO1

posició química deis components morfológics 
elel farratge de les qU3tre especies estudiades. 
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