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Resum
S’ha estudiat l’evolució de la coberta herbàcia d’un cultiu de cirerers per a fusta
d’una parcel·la de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny
2012 i s’han comparat diverses variables d’aquesta coberta (recobriment, biomassa,
etc.), en funció de dos factors (sistema de reg -2 nivells, “reg” i “no reg”- i localització
dins la parcel·la –3 nivells, “bloc 1”, “bloc 2” i “bloc 3”-).
La coberta herbàcia estudiada presenta una composició florística que va
evolucionant ràpidament amb el temps i hi són representades 15 famílies. D’aquestes,
3 famílies (Compostes, Gramínies i Fabàcies) representen més d’un 50% del total (el
58% dels tàxons pertanyen a aquestes 3 famílies). La riquesa d’espècies és elevada
(43 tàxons) i predominen els tàxons amb forma vital “teròfits” (87%), de fulla ampla
(84%) i amb pol·linització entomòfila (76%). Les espècies més abundants, que
dominen la comunitat, són una minoria (4 espècies arriben a representar el 20% de la
biomassa total en algun dels dies de mostratge).
Les característiques de la coberta pel que fa a recobriment i biomassa varien
molt en funció de la localització dins de la parcel·la. Manca identificar quins factors
determinen en major mesura aquesta heterogeneïtat, tot i que es tracta molt
probablement de característiques edàfiques. El recobriment ha oscil·lat entre un mínim
del 15% i un màxim del 95%. Pel que fa a l’evolució de la biomassa aèria (g de pes
sec/m2) al llarg del temps, ha variat entre un màxim de 105.7 g/m2 el 3/05/2012 i un
mínim de 69.5 g/m2 el 30/05/2012, mantenint-se generalment entre 75 i 80 g/m2.
L’índex de diversitat de Shannon de la comunitat ha oscil·lat entre un valor
mínim de 2,23 el 13/06/2012 i un màxim de 3,07 el 24/04/2012.
Pel que fa a les variables analitzades estadísticament, l’anàlisi de la variància i
la separació de mitjanes indiquen que:
•

el factor "bloc" (lligat al tipus de sòl) és significatiu per les variables “recobriment”,
“número d’espècies”, “biomassa”, “biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 20%”, “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%”,
“biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%” i “biomassa espècies
de fulla ampla”. En totes aquestes variables, el test Tukey detecta diferències
significatives entre la mitjana del bloc 3 i la mitjana dels altres blocs.

•

el factor “reg” (lligat al sistema de reg) és significatiu per gran part de les variables
relacionades amb biomassa (total, d'espècies amb biomassa superior al 20%, al
10% i al 5%). En dues d’aquestes variables (biomassa d’espècies amb biomassa
superior al 20% i al 10%), el test Tukey detecta diferències significatives entre la
mitjana a la zona amb reg i la mitjana a la zona sense reg.

•

el factor interacció reg-bloc és significatiu per a la variable “número d’espècies”.

Paraules clau: coberta herbàcia, reg, treball del sòl, fruiter, cirerer, Torre Marimon
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Resumen

Se ha estudiado la evolución de la cubierta herbácea de un cultivo de cerezos
para producción de madera de una parcela de la finca Torre Marimón (Caldes de
Montbui) en el período abril-junio 2012 y se han comparado diversas variables de esta
cubierta (recubrimiento, biomasa, etc.), en función de dos factores (sistema de riego –
2 niveles, “riego” y “no riego”- y localización dentro de la parcela –3 niveles, “bloque 1”,
“bloque 2” y “bloque 3”-).
La cubierta herbácea estudiada presenta una composición florística que va
evolucionando rápidamente con el tiempo y están representadas 15 familias. De éstas,
3 familias (Compuestas, Gramíneas y Fabáceas) representan más de un 50% del total
(el 58% de los taxones pertenecen a estas 3 familias). La riqueza de especies es
elevada (43 taxones) y predominan los taxones con forma vital “terófitos” (87%), de
hoja ancha (84%) y con polinización entomófila (76%). Las especies más abundantes,
que dominan la comunidad, son una minoría (4 especies llegan a representar el 20%
de la biomasa total en alguno de los días de muestreo).
Las características de la cubierta en cuanto a recubrimiento y biomasa varían
mucho en función de la localización dentro de la parcela. Falta identificar qué factores
determinan en mayor grado esta heterogeneidad, aunque se trata muy probablemente
de características edáficas. El recubrimiento ha variado entre un mínimo del 15% y un
máximo del 95%. En cuanto a la evolución de la biomasa aérea (g de pes seco/m2) a
lo largo del tiempo, ha variado entre un máximo de 105.7 g/m2 el 3/05/2012 y un
mínimo de 69.5 g/m2 el 30/05/2012, manteniéndose generalmente entre 75 y 80 g/m2.
El índice de diversidad de Shannon de la comunidad ha oscilado entre un valor
mínimo de 2,23 el 13/06/2012 i un máximo de 3,07 el 24/04/2012.
En cuanto a las variables analizadas estadísticamente, el análisis de la
variancia y la separación de medias indican que:
•

el factor "bloque" (ligado al tipo de suelo) es significativo para las variables
“recubrimiento”, “número de especies”, “biomasa”, “biomasa de las especies con

biomasa superior al 20%”, “biomasa de las especies con biomasa superior al
10%”, “biomasa de las especies con biomasa superior al 5%” y “biomasa
especies de hoja ancha”. En todas estas variables, el test Tukey detecta
diferencias significativas entre la media del bloque 3 y la media de los otros
bloques.
•

el factor “riego” (ligado al sistema de riego) es significativo para gran parte de las
variables relacionadas con biomasa (total, de especies con biomasa superior al
20%, al 10% y al 5%). En dos de estas variables (biomasa de especies con
biomasa superior al 20% i al 10%), el test Tukey detecta diferencias significativas
entre la media en la zona con riego y la media en la zona sin riego.

•

el factor interacción riego-bloque es significativo para la variable “número de
especies”.

Palabras clave: cubierta herbácea, riego, trabajo del suelo, frutal, cerezo, Torre
Marimon
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Abstract

We studied the evolution of a spontaneous (weed) vegetation cover of a cherry orchard
for wood production located at Torre Marimon (Caldes de Montbui) from April to June
2012 and compared several variables (vegetation cover, biomass, etc..), depending on
two factors (irrigation, with 2 levels, "Irrigated" and "Non irrigated" - and location within
the study plot -3 levels, "Block 1", "Block 2" and "Block 3 "-).
The floristic composition of the weed cover evolved quickly and 15 families were
represented. Three of these families (Compositae, Gramineae and Fabaceae)
represented over 50% of the total (58% of the taxa belonging to these three families).
Species richness was high (43 taxa) and most of the taxa were therophytes (87%),
broadleaved (84%) and insect pollinated (76%). The most abundant species, which
dominated the community, were a minority (4 species came to represent 20% of the
total biomass in any of the sampling days).
The vegetation cover and biomass varied greatly depending on the location within the
plot. More research is needed to identify which factors determine in a greater extent
this heterogeneity, although they are probably linked to soil characteristics. Vegetation
cover varied from 15% to a maximum of 95%. Biomass (g dw/m2) ranged from a
maximum of 105.7 on 03/05/2012 to a minimum of 69.5 on 30/05/2012, remaining
generally between 75 and 80.
The Shannon Diversity Index of the plant community fluctuated from 2.23 on
13/06/2012 up to 3.07 on 24/04/2012.
Statistical results (analysis of variance and the mean separation tests) show:
• the factor "block" (linked to soil type) is significant for the following seven variables:
“vegetation cover", "specific richness", "total biomass", “biomass of species which
represent more than 20% of the total biomass”, “biomass of species which represent
more than 10% of the total biomass”, ““biomass of species which represent more than
5% of the total biomass”, and “broadleaf species biomass”. In all these variables, the
Tukey test detects significant differences between the mean of the block 3 and the
means of the other two blocks.

• the factor "irrigation" (linked to the irrigation system) is significant for most of the
variables related to biomass (total biomass and biomass of species with represent
more than 20%, 10% and 5% of the total biomass). In two of these variables (biomass
of species with represent more than 20% or 10% of the total biomass), the Tukey test
detected significant differences between the mean in irrigated areas and the mean in
non irrigated areas.
• the “irrigation-block” interaction factor is significant for the variable "specific richness".

Keywords: weed cover, irrigation, tillage, orchard, cherry, Torre Marimon
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Les cobertes herbàcies
La coberta herbàcia és la coberta formada majoritàriament per plantes herbàcies
que apareix a l’estrat herbaci d’un cultiu i que no és l’objectiu productiu prioritari de la
parcel·la.
Tot i que la comunitat vegetal està constituïda sobretot per plantes herbàcies,
també poden trobar-s’hi plantes llenyoses, en les fases incipients del seu cicle vital, i
està estretament relacionada amb diverses comunitats de fauna que hi viuen,
n’obtenen recursos o hi desenvolupen una part del seu cicle vital (comunitats
d’insectes, aràcnids, etc.).
La comunitat vegetal que constitueix la coberta herbàcia està formada per un
conjunt de poblacions de plantes, que coexisteixen en un agroecosistema (Villalobos
et al., 2002).
Tradicionalment, la majoria d’aquestes plantes s’anomenaven males herbes, però
el coneixement actual del funcionament biològic i de les potencialitats d’aquest tipus de
comunitats fa que s’utilitzi el nom genèric de coberta herbàcia, o es parli de comunitats
arvenses, comunitats d’adventícies, etc. Aquestes plantes són un element més de la
biodiversitat natural i, malauradament, algunes d’elles, com les plantes messícoles,
han vist molt reduïda la seva àrea de distribució fins a gairebé extingir-se en algunes
zones, per l’ús indiscriminat d’herbicides i els efectes de la intensificació agrícola.
La coberta herbàcia pot aparèixer de diferents formes, que sovint coexisteixen i es
donen de forma simultània:
•

De forma espontània, a partir del banc de llavors existent en el sòl.

•

De forma no intencionada, a partir de diferents procedències (eines de treball,
vectors de dispersió com el vent, l’aigua, alguns animals, etc.),

•

De forma intencionada, per l’acció voluntària de l’agricultor, amb l’objectiu de
potenciar determinades espècies que puguin afavorir el cultiu i fins i tot millorarne el rendiment.

La composició florística de la coberta herbàcia depèn de diversos factors, com els
següents:
•

El clima: cada àrea climàtica permet només l’existència habitual d’un
determinat fons florístic, ja que hi ha plantes que no poden germinar,
desenvolupar-se o completar el seu cicle vital si no es donen determinades
condicions pel que fa al règim tèrmic i pluviomètric.
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•

Les condicions meteorològiques d’un determinat període de temps: les
temperatures i la pluviometria de cada any (i dels anys immediatament
anteriors) influeixen en la composició florística de la coberta, afavorint la
presència d’algunes espècies o eliminant-ne d’altres que potencialment podrien
ser-hi presents.

•

El sòl: algunes característiques edàfiques, com la textura i la pedregositat del
sòl, la salinitat, la riquesa en nutrients, l’acidesa, etc. condicionen quines
espècies de plantes apareixen a la coberta herbàcia.

•

El cultiu: El cultiu és un dels principals factors que determinen la composició
florística de la coberta herbàcia. Molts aspectes agronòmics, com el cicle
biològic del cultiu, les seves necessitats de reg i de nutrients, les dimensions de
les llavors, etc., condicionen les espècies que formen la coberta. El fet que un
cultiu sigui de primavera, d’estiu o d’hivern, per exemple, influeix molt en la
composició florística de la seva coberta herbàcia.

•

La gestió agronòmica del cultiu: El sistema de gestió del cultiu –tant present
com passat- influeix fortament en la composició florística de la coberta. Per
exemple, l’aplicació d’herbicides i el tipus d’herbicida aplicat (lligat sovint a la
caracterització taxonòmica del cultiu -cereal, lleguminosa, etc.-), determinarà
quines plantes proliferen a la coberta herbàcia, potenciant les plantes resistents
a aquests herbicides i eliminant-ne les més sensibles.

•

El banc de llavors del sòl: el banc de llavors presenta una dinàmica
diferenciada de les comunitats de plantes a les quals dóna lloc i conserva
memòria dels canvis històrics esdevinguts en les tècniques culturals i els
sistemes de gestió emprats al llarg del temps. El banc de llavors té així el que
s’anomena memòria històrica, en el sentit que integra les condicions existents
en aquell sòl durant un període de temps molt llarg. Per això és important
conèixer aspectes com la procedència del sòl, el tipus d’aportacions que ha
rebut (adobs, esmenes, etc.), el tipus de cultius i sistemes de treball
preexistents, etc. Tots aquests factors determinen la composició florística del
banc de llavors, i a partir d’aquest, de la coberta herbàcia que aparegui.

La coberta herbàcia pot tenir efectes favorables o desfavorables per als conreus,
en funció de quins siguin els aspectes agronòmics considerats (disponibilitat d’aigua,
sanitat vegetal, etc.), i de quines siguin les condicions agronòmiques, climàtiques,
edàfiques, etc. dels cultius.
Mentre que en determinades condicions (certs substrats edàfics, determinades
condicions climàtiques o meteorològiques amb forta sequera estival, etc.) es considera
que la coberta herbàcia pot tenir efectes sobretot negatius (per la competència per
l’aigua, l’afavoriment de l’entollament, etc.), en d’altres cultius els efectes poden ser
neutres o fins i tot clarament positius.
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La competència de les plantes arvenses amb el cultiu pot ser per diferents tipus de
recursos, sobretot per l’aigua, la llum i els nutrients, però també per d’altres factors
menys estudiats, com els pol·linitzadors.
A més, la interacció de la coberta herbàcia amb el cultiu ateny aspectes que
van més enllà de la competència pels recursos, com poden ser les al·lelopaties, la
potenciació de fauna útil, la creació de condicions microclimàtiques específiques, la
protecció contra l’erosió del sòl per l’aire o l’aigua, etc.
Pel que fa a l’aigua, la presència de males herbes pot representar una reducció
de la disponibilitat d’aigua per al cultiu. La competència per aquest recurs és
especialment rellevant als cultius de secà en zones de clima mediterrani. La
profunditat del sistema radicular pot ser un factor important en el tipus i la intensitat
d’aquesta competència.
Pel que fa a la llum, aquest pot ser un factor important en el cas d’alguns
conreus herbacis. Així, la coberta herbàcia pot reduir la radiació interceptada pel cultiu.
L’efecte serà tant més acusat com més altes siguin les plantes de la coberta en relació
a les del cultiu. En aquest sentit, és molt important el moment en què es realitzi la
gestió de la coberta –ja sigui mitjançant llaurat, sega, etc.-, per aconseguir que el
creixement de les plantes arvenses no superi en alçada a les del conreu.
En relació als nutrients, les plantes de la coberta consumeixen nutrients i per
tant poden arribar a reduir la disponibilitat de nutrients per al cultiu, especialment en el
cas dels nutrients més limitants. Les plantes amb un sistema radicular més profund
poden competir amb més avantatge. D’altra banda, cal tenir present també que la
presència de lleguminoses a la coberta herbàcia pot afavorir la fixació de N atmosfèric
i per tant la disponibilitat de nitrogen.
Pel que fa als pol·linitzadors, cal realitzar més estudis sobre la interacció entre
els conreus i la coberta herbàcia. Es considera que actualment, sobretot en
agroecosistemes amb un ús intensiu de fitosanitaris, es poden donar pèrdues de
producció dels cultius degudes a la manca de pol·linitzadors, i és una pràctica habitual
en l’agricultura ecològica la potenciació d’aquests. En aquest sentit, el pol·len generat
per la coberta herbàcia podria afavorir, segons els casos, tant una major afluència de
pol·linitzadors al conreu (efecte positiu), com una competència pels pol·linitzadors
específics de l’espècie cultivada, disminuint l’èxit de la pol·linització del cultiu (efecte
negatiu).
La coberta herbàcia pot actuar també com a reservori de fauna útil per al
conreu. La composició de la coberta pot influir en la presència i abundància de
determinades espècies plaga i de les espècies depredadores d’aquestes. Una coberta
sembrada de Festuca arundinacea, per exemple, es mostra com a més adient per al
control dels àcars Tetranychidae en mandarins clementins que el sòl nu o una coberta
espontània (Aguilar, 2011).
Les al·lelopaties derivades de les plantes de la coberta herbàcia són un altre
factor encara poc estudiat i que pot interferir en el desenvolupament dels conreus. Es
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coneixen espècies, com és el cas d’Elymus repens, que redueixen la germinació del
cultiu (Villalobos et al., 2002).
S’ha demostrat també que la coberta herbàcia pot actuar com un important
factor protector contra l’erosió del sòl, ja sigui per efecte del vent o de l’aigua.
Altres factors a tenir en compte en l’estudi de les interaccions coberta-cultiu
són, per exemple, la creació de condicions microclimàtiques (esmorteïment tèrmic,
barrera contra el vent, etc.), les interferències amb la maquinària agrícola (dificultat
d’accés a les interlínies, entollaments de les eines de treball, etc.).
Per caracteritzar la coberta herbàcia, sovint es parla d’espècies anomenades
dominants, que són les més ben representades (amb major densitat, biomassa o
recobriment), espècies secundàries (amb menor densitat, biomassa o recobriment) i
espècies acompanyants, la presència de les quals és només ocasional.
Per gestionar la coberta herbàcia cal tenir en compte sobretot les
característiques de les espècies dominants. No obstant, cal valorar també el conjunt
de les espècies presents, fins i tot en el banc de llavors del sòl, ja que la coberta és
una comunitat en constant evolució i la seva composició varia al llarg del temps, tant
pel que fa a la biomassa o recobriment de cada espècie, com pel que fa a l’aparició i
desaparició d’espècies.
Així, algunes espècies poden ser oportunistes i agressives en la invasió, però
fàcilment eliminables, com determinades espècies amb alt potencial reproductiu però
amb llavors de poca latència i baixa persistència al sòl (com Alopecurus myosuroides)
(Villalobos et al., 2002). En canvi, d’altres espècies amb baix potencial reproductiu
però amb llavors d’elevada latència, com Veronica hederifolia, tendeixen a persistir i
són de molt difícil eradicació, per la qual cosa només es poden mantenir sota control.
La coberta herbàcia pot evolucionar en resposta a factors com les rotacions de
cultius, les tècniques de treball (treball del sòl, reg, etc.), l’ús d’herbicides, etc. En
relació als herbicides, alguns autors indiquen que s’ha reduït l’abundància d’espècies
anuals de fulla ampla, mentre que ha crescut la d’espècies resistents a herbicides
(sobretot algunes gramínies) (Villalobos et al., 2002).
En alguns sistemes productius es realitzen sembres específiques o plantació
de conreus amb la finalitat principal de proveir els terrenys d’una coberta herbàcia,
sense que es realitzi l’aprofitament del gra o la collita produïda per aquests conreus. El
residu verd generat es manté sobre la parcel·la i en ocasions és estès sobre tot el sòl,
mitjançant maquinària. Aquest residu verd sembla contribuir a incrementar la retenció
d’aigua sobre el terreny, si més no durant un curt període després de cada pluja (Ward
et al., 2012).
La coberta herbàcia, fins i tot quan es considera que té efectes beneficiosos per
al cultiu, ha de ser gestionada. En alguns casos pot interessar mantenir-la i potenciarla, afavorint determinades espècies. En molts casos pot evolucionar cap a estadis en
què entri en competència amb el cultiu o dificulti les pràctiques agronòmiques
(creixement de llenyoses que compliqui el pas de maquinària, desenvolupament
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radicular excessiu, etc.). En aquests casos caldrà controlar la coberta herbàcia, o fins i
tot eliminar-la periòdicament.
Els mètodes de control utilitzats per a la gestió de la coberta herbàcia són,
bàsicament del següents tipus:
•

Prevenció: es basen en prevenir l’arribada o la proliferació de determinades
espècies. En aquest sentit és important l’ús de llavor i maquinària lliures de
propàguls.

•

Eradicació: l’eradicació total de la coberta herbàcia és impossible, però es
poden aplicar tècniques per intentar eradicar o mantenir sota estricte control
determinades espècies invasores o perjudicials.

•

Control: aquests mètodes es basen en reduir les poblacions de les diferents
espècies de la coberta fins a nivells que no redueixin significativament el
rendiment del cultiu. Es poden aplicar diferents tipus de control:
o Control mecànic: el treball del sòl, amb diferents tipus de maquinària
(arada, cultivador, grada de discos, chisel, etc.) o bé manual, permet
controlar les poblacions. En aquest cas cal tenir en compte diferents
factors, com la profunditat de treball, el volteig del sòl, el moment de
dispersió de les llavors, etc. Algunes espècies estan més adaptades a
sòls amb treball intens (Fumaria officinalis, Diplotaxis erucoides),
mentre que d’altres s’adapten millor a sòls no treballats (Villalobos et al.,
2002).
o Control mitjançant diverses tècniques agronòmiques, com la inundació
de la parcel·la, la crema de rostolls, la sega, el mulching o acolxat, etc.
La rotació dels cultius és un dels sistemes més efectius per al
control de la coberta herbàcia i té un paper especialment
rellevant en el cas de l’agricultura ecològica.
El mulching o acolxat consisteix en l’aplicació d’una capa de
material sobre la superfície del sòl, per tal de conservar la
humitat, evitar el desenvolupament de la coberta herbàcia,
eliminar possibles patògens (fongs, etc.), etc. El material aplicat
pot ser de diversos tipus (compost, diferents tipus de materials
orgànics com escorça o palla, etc.). L’aplicació pot ser
permanent (compost, escorça) o temporal (làmines de plàstic) i
es pot aplicar sobre el sòl nu o sobre la coberta herbàcia
preexistent.
o Control químic: ús d’herbicides.
o Control biològic: es basa en la introducció d’organismes que
consumeixin les plantes de la coberta, actuïn com a plagues o malalties,
o dificultin la germinació o la producció de llavors.
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Tot i que la coberta herbàcia no és un objectiu productiu prioritari del conreu,
també pot ser objecte d’algun tipus d’aprofitament secundari (com a farratge, adob en
verd, etc.).

1.2. Les cobertes herbàcies als cultius de fruiters
En el cas concret dels cultius de fruiters mediterranis, la gestió de la coberta
herbàcia en els sistemes agrícoles convencionals es sol realitzar amb treball del sòl i
amb l’aplicació d’herbicides, però també amb el manteniment o la potenciació de
cobertes herbàcies o cobertes vives (que solen protegir el sòl durant l’època de pluja i
s’eliminen a la primavera per evitar la competència per l’aigua), amb sega o amb
mulching.
Els sistemes de producció agrària ecològica no utilitzen en cap cas herbicides
ni fitosanitaris de síntesi química per al control de la coberta i tendeixen a integrar la
gestió d’aquesta en les pràctiques culturals de l’explotació, combinant el seu
manteniment durant una bona part del cicle de cultiu, amb pràctiques com la rotació i
l’alternança de cultius, accions puntuals de llaurat del sòl, sega, mulching, etc.
Els sistemes de producció integrada combinen mètodes de gestió usats a
l’agricultura convencional amb d’altres desenvolupats en els sistemes d’agricultura
ecològica, en un intent d’optimitzar la qualitat ambiental dels conreus i el seu
rendiment econòmic (Mas et al., 2007).
Tradicionalment, per controlar la coberta herbàcia als fruiters mediterranis
s’usava el treball convencional, amb diverses passades de maquinària al llarg de l’any.
Aquest sistema, que se segueix usant sovint en fruiters de secà (olivera, ametller), sol
generar problemes de compactació i pèrdua de sòl.
El treball mínim es sol realitzar de forma combinada amb l’aplicació
d’herbicides i consisteix en un treball a molt baixa freqüència (normalment un pas de
cultivador un cop l’any, a l’estiu-tardor, per millorar la infiltració).
S’anomena “no treball” l’absència de treball del sòl, que a la llarga pot comportar
una certa disminució de la taxa d’infiltració d’aigua en determinats tipus de sòl (i també
alguns problemes d’erosió del sòl, especialment en zones amb pendent elevat).
L’aplicació d’herbicides és un dels sistemes de gestió més estesos actualment en
agricultura convencional, ja que es potencia el treball mínim o el no treball, en el que
s’anomena agricultura de conservació (afavorida en part per l’augment dels preus del
petroli i els seus derivats).
El manteniment de cobertes vives permanents s’utilitza sobretot a fruiters de zones
relativament humides o amb reg, on l’aigua no és limitant i l’augment de
l’evapotranspiració no és un problema important per al cultiu. No obstant, com ja s’ha
comentat, cal acabar realitzant a llarg termini algun tipus de gestió addicional de la
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coberta, ja que pot acabar comportant problemes (dificultat per al pas de maquinària,
disminució de la taxa d’infiltració, etc.). En ocasions, aquesta coberta s’aprofita com a
pastura, per exemple als cultius extensius asturians de poma per a sidra (Miñarro,
2012).
Les cobertes herbàcies temporals, ja siguin sembrades o espontànies, s’usen en
zones de secà, on la competència per l’aigua no permet el manteniment de cobertes
permanents. Generalment la coberta s’estableix a la tardor i s’elimina a la primavera
mitjançant llaurat, en el moment en què la presència de la coberta pot determinar un
fort augment de l’evapotranspiració. La coberta es pot establir a tota la superfície del
sòl, a tota la zona d’interlínies, o bé en franges.
Pel que fa al treball del sòl, l’erosió i la compactació edàfica han estat indicats com
a impactes a tenir en compte en el llarg termini. Així, els cultius de fruiters sense
coberta herbàcia en les interlínies tenen sovint sòls compactats, amb baixes taxes
d’infiltració d’aigua, cosa que incrementa l’escolament superficial, el risc d’erosió del
sòl i la pèrdua de sediments (Wu et al., 2003, en Mas et al., 2007). L’erosió del sòl, en
el cas d’aplicació indiscriminada d’herbicides de síntesi química, comporta d’altres
efectes indesitjables associats, com la contaminació de les aigües, fins i tot fora dels
àmbits d’aplicació d’herbicides (Castillo et al., 2003, en Mas et al., 2007). Això és
especialment freqüent en el cas dels herbicides residuals usats de forma habitual als
cultius de tarongers (Saez et al., 1996; Redondo et al., 1997; Liu i O’Conell, 2003, en
Mas et al., 2007).
En general, el treball del sòl, consistent en el llaurat periòdic de les interlínies, és
més respectuós des d’un punt de vista ambiental que l’ús d’herbicides i té diferents
avantatges. D’una banda, s’eviten els problemes de contaminació i de salut humana
derivats de l’ús de fitosanitaris. D’altra banda, la biodiversitat es veu afavorida, en
conservar-se sempre algunes poblacions i propàguls de totes les espècies arvenses
(fins i tot de les més sensibles als herbicides).
S’han fet nombrosos estudis per analitzar com influeixen els diferents sistemes
de gestió de la coberta sobre el comportament agronòmic dels fruiters. Aquesta
influència es pot exercir a través de l’efecte de la gestió sobre diversos components de
l’agroecosistema, com la composició química i l’estructura del sòl, l’activitat microbiana
o els patògens fúngics edàfics, els danys causats per rosegadors i altra fauna
salvatge, l’abundància i diversitat d’agents de control naturals o l’establiment d’una
coberta que competeixi amb el cultiu (Miñarro, 2012).
Existeixen en canvi menys estudis sobre els efectes del sistema de gestió
sobre la coberta vegetal.
Un estudi d’aquest tipus és per exemple el realitzat en cultius de mandariners per
Mas et al. (2007), comparant sistemes de gestió convencionals amb sistemes de
producció integrada. En aquest estudi s’ha observat que la composició florística de la
coberta difereix significativament entre un i altre tipus de gestió, de manera que es
poden identificar grups d’espècies que responen de forma diferent en funció dels tipus
de gestió (espècies fortament associades als conreus tractats amb herbicida, espècies
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més associades a conreus llaurats, etc.). D’altra banda, la biodiversitat (riquesa
d’espècies) és major en les interlínies llaurades que en aquelles amb aplicació
d’herbicida. Pel que fa al recobriment de la coberta, aquest és també clarament
superior en el cas de les interlínies llaurades (mitjana de 90,4% en front a un 11,3% als
conreus tractats amb herbicida).
Un altre estudi sobre la relació entre la gestió i la coberta herbàcia en cultius de
fruiters és, per exemple, el realitzat en pomeres per Miñarro (Miñarro, 2012), on s’ha
observat que la gestió té una forta influència sobre la coberta, tant pel que fa al
recobriment com pel que fa a les espècies. Segons aquest estudi, el treball del sòl
dóna lloc també a un major recobriment que en els casos de mulching o d’ús
d’herbicides. Pel que fa a les espècies, s’observa que algunes, com Stellaria media,
Senecio vulgaris o Plantago lanceolata, responen de forma diferent, en funció del
sistema de gestió emprat. També s’observa que el treball del sòl superficial permet un
millor manteniment del banc de llavors superficial i crea condicions favorables per a la
germinació (Torresen et al., 2003; Gruber i Claupein, 2009; Sans et al., 2011, en
Miñarro, 2012), fet que explica la major presència de teròfits als terrenys llaurats. El
treball del sòl, a més d’afavorir els teròfits, fragmenta els òrgans subterranis dels
hemicriptòfits, fet que probablement retarda l’establiment d’aquest tipus vital en
comparació amb d’altres sistemes, com l’aplicació d’herbicides (que només afectaria la
part superficial, permetent una emergència més ràpida d’aquest tipus de plantes).
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2. OBJECTIUS
2.1. Objectiu principal d’aquest estudi
L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar l’evolució de la coberta herbàcia
d’un cultiu experimental de cirerers, en un entorn climàtic mediterrani, i intentar
identificar algun tipus de relació entre les característiques d’aquesta coberta
(biodiversitat, recobriment, biomassa, etc.) i alguns factors agronòmics i ambientals.

2.2. Altres objectius
Aquest estudi pretén també contribuir al coneixement de l’evolució de la coberta
herbàcia dels cultius de fruiters i d'arbres per a producció de fusta en condicions de
clima mediterrani, en parcel·les de diferents característiques i sotmeses a diferents
sistemes de gestió i a diferents condicions edàfiques. Concretament, es volen analitzar
semblances i diferències en la coberta herbàcia de parcel·les experimentals sotmeses
a dos tipus de gestió -“reg sense treball del sòl” i “no reg sense treball del sòl”- a partir
de les dades obtingudes en un any (abril-juny 2012).
Aquest coneixement pot ajudar a identificar quins sistemes i tècniques de cultiu
són els més adients per assolir una bona producció, però en condicions que
garanteixin a la vegada el manteniment de la biodiversitat i un ús sostenible dels
terrenys, tant des d’un punt de vista ambiental com econòmic.
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3. MATERIAL I MÈTODES
3.1. Parcel·la, cultiu i sistema de cultiu estudiat
La parcel·la estudiada és una parcel·la de cirerers per a obtenció de fusta situada
als camps experimentals de l’IRTA de Torre Marrimon (figura 1), al terme municipal de
Caldes de Montbui.
Figura 1. Localització de la finca de Torre Marimon (Caldes de Montbui) a Catalunya, sobre
fons topogràfic. Font: Google, Google Maps.

Les coordenades UTM del punt central de la parcel·la són les següents: X 430.954,
Y 4.606.721, UTM 31N, Datum ETRS89.
Figura 2. Localització de la parcel·la d’estudi situada a la finca de Torre Marimon (Caldes de
Montbui), sobre ortofotomapa. Font: Google, Google Maps.
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La parcel·la, de forma rectangular, està situada a una altura de 160 m i ocupa un
terreny sense pendent d’uns 1.875 m2. A la figura 3 es pot observar la seva forma i
situació en relació a les parcel·les i infraestructures adjacents.
Figura 3. Límits de la parcel·la on s’ha realitzat l’estudi, sobre ortofotomapa. Font: Generalitat
de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya.

3.1.1. Caracterització de la finca
La finca Torre Marimon es troba a poc més d’1 km de la població de Caldes de
Montbui, en el límit entre les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, a
uns 30 km al NW de la ciutat de Barcelona.
La finca té una superfície total de 116 ha, distribuïdes de la següent manera: 52
ha són de conreu agrícola, 45 ha de bosc i viver, 13 ha estan ocupades per edificis i 6
ha formen part de la riera de Caldes.
La major part de la finca s’estén al llarg del marge de la riera de Caldes, afluent del
Besòs. Els terrenys formen part des d’un punt de vista geològic de la Depressió
Prelitoral catalana o del Vallès-Penedès. Els materials geològics predominants són
dipòsits de l’oligocè i del miocè –aquests darrers, els únics que afloren-, concretament
de la fàcies argilosa i de gresos arcòsics del vindobonià-pontià. Entre els dipòsits
terciaris cal destacar la presència de minerals argilosos expandibles (tipus esmectites).
Per damunt apareixen sediments quaternaris, que comprenen dipòsits al·luvials
(recents i antics), dipòsits de peu de mont i dipòsits argilo-llimosos de color vermell
associats a les terrasses, que molt sovint comporten crostes de calcària (Cañameras
et al., 1998).
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Els principals hàbitats naturals i seminaturals existents a la finca són els següents:
conreus agrícoles experimentals, pineda de pi pinyer, alzinar litoral i altres hàbitats
seminaturals (comunitats de marges de camins, etc.).
El clima és mediterrani temperat, amb un règim tèrmic temperat càlid i un règim
d’humitat mediterrani sec (Cañameras et al., 1998). Segons les dades de l’estació
meteorològica de Caldes de Montbui, que es resumeixen a la taula 1, la precipitació
anual mitjana és de 662,2 mm i la temperatura mitjana anual de 14,4 ºC.
El diagrama ombrotèrmic durant el període d’estudi, elaborat a partir de les dades
de l’estació meteorològica automàtica de Caldes de Montbui de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques–XEMA- del Servei Meteorològic de Catalunya (Caldes
de Montbui [X9], terme municipal de Caldes de Montbui, UTMx 430803, UTMy
4607309, alt. 176), és el representat a la figura 4.
Figura 4. Diagrama ombrotèrmic de l’àmbit d’estudi del 2012. Font: elaboració pròpia a partir
de dades de l’estació de Caldes de Montbui extretes de RuralCat (Generalitat de Catalunya).

A continuació es mostren a la taula 1 les dades meteorològiques resumides de
l’any d’estudi i d’un període de 18 anys corresponents a l’estació meteorològica de
Caldes de Montbui (Vilanova et al., 2011).
Taula 1. Resum de les dades meteorològiques de l’estació de Torre Marimon (Caldes de
Montbui). Font: Vilanova et al., 2011 i Servei Meteorològic de Catalunya.
Dades meteorològiques
Precipitació mitjana anual (mm)
Precipitació mitjana durant el període sec
(Juny+Juliol+Agost)
Temperatura mitjana anual (ºC)
Temperatura màxima mitjana (ºC)
Temperatura mínima mitjana (ºC)
Data de gelades a l’inici de primavera (més negativa)
Data de gelades a finals de tardor (més negativa)

(mm)

2012
513,1
74,2

1993-2010 (1)
662,2
127,4

14,5
21,5
8,1
5 febrer
2 des.

14,4
20,9
8,6
26 març
10 nov.

(1) Valors de 18 anys (1993-2010). Estació de Caldes de Montbui. (Font: Vilanova et al., 2011).
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A la taula 2 es mostren algunes dades meteorològiques de l’any 2012
detallades a nivell mensual, corresponents a l’estació meteorològica automàtica de
Caldes de Montbui.
Taula 2. Resum de dades meteorològiques mensuals mitjanes durant l’any 2012 de l’estació de
Caldes de Montbui. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’estació meteorològica de
Caldes de Montbui (XEMA) extretes de RuralCat (Generalitat de Catalunya).
Mes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Temp.
mínima
diària (ºC)
-0,6
-2,8
2,5
6,4
10,1
15,1
16,5
18,3
14,2
10,9
5,3
1,1

Temp.
màxima
diària (ºC)
13,9
12,2
18,8
18,0
24,4
29,4
29,4
32,0
26,6
22,0
16,7
14,1

Temp.
mitjana
diària (ºC)
5,6
4,3
10,2
12,0
17,0
22,2
23,0
24,9
20,2
16,1
10,5
7,0

Precipitació
acumulada
mensual (mm)
2
12,7
40
76,5
39
19,7
13
41,5
82,4
156,2
28,4
1,7

Evapotranspiració de
referència (mitjana
diària) (mm/dia)
1,0
1,6
2,8
2,7
4,2
5,2
5,2
5,1
3,2
2,0
1,1
0,9

A continuació es mostren, a la taula 3, les característiques edàfiques d’una
parcel·la propera (Vilanova et al., 2011).
Taula 3. Característiques edàfiques d’una parcel·la de Torre Marimon (Caldes de Montbui)
propera a la parcel·la de cirerers objecte d’estudi.
Dades edàfiques
pH
Calcari actiu (%)
Matèria orgànica oxidable (%)
Argila d<0.002mm (%)
Textura (Classificació USDA)
Conductivitat elèctrica 25ºC (dS/m)
Data de gelades a finals de tardor (més negativa)

Valor (2)
8,0 – 8,4
<3
2,39 – 0,47
30,8 – 33,5
Franco argilosa
0,26 – 0,25
10 nov.

(2) Dades pertanyents a una parcel·la propera. Separat per guions, valors variables de 0 a 30
cm i de 30 a 60 cm de profunditat. Font: Vilanova et al., 2011.
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3.1.2. Caracterització del cultiu: cultiu de cirerer per a fusta
El cirerer (Prunus avium L.) és una espècie conreada que s’utilitza tant per a
producció de fruita com per a l’obtenció de fusta. Es tracta d’una espècie força ben
coneguda pel que fa a l’obtenció de cirera, ja que ha tingut lloc des de l’antiguitat una
selecció genètica de varietats dins d’un context agrícola. En canvi, per a l’obtenció de
fusta s’ha utilitzat tradicionalment arbres no sotmesos a selecció ni gestionats amb una
silvicultura específica (Vilanova et al., 2011).
Figura 5. Cirerer plantat a la parcel·la objecte d’estudi de la finca Torre Marimon (Caldes de
Montbui).

Actualment, la relativa manca de peus amb bones característiques pel que a la
fusta i la necessitat de produir a major escala, fa que ja no sigui suficient la gestió
silvícola de peus aïllats o petites masses naturals. La demanda de lots de fusta en
quantitat, de qualitat i de característiques homogènies, amb una logística d’explotació i
d’extracció fàcil i econòmica, fa que s’estiguin desenvolupant nous models productius
en forma de plantacions, amb ús de material forestal seleccionat exclusivament per a
fusta. Actualment la fusta de cirerer d’alt valor consumida a nivell de l’estat prové
d’importació, sobretot de plantacions nord-americanes (Vilanova et al., 2011).
La demanda de fusta de qualitat a nivell europeu i mundial creix d’una manera
marcada des de fa dècades i s’espera que aquesta tendència es mantingui en el futur
(Aletà et al., 2008, en Morral, 2012).
En aquest context, les parcel·les experimentals de Torre Marimon de cirerer per a
fusta han de servir per estudiar diferents itineraris tècnics de plantació en terres
agràries i comparar el seu comportament productiu.
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3.1.3. Caracterització de la parcel·la
Els cirerers de la parcel·la on s’ha desenvolupat l’estudi es van plantar l’any 2006 i
es disposen en un marc de plantació de 4 x 4 m. Es tracta d’una plantació
monoespecífica amb una densitat de 625 peus/ha. A la figura 6 es poden veure
algunes imatges de la parcel·la, des de diferents punts.
Figura 6. Visió de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui), des
de diferents punts.

Entre el 2006 i el 2010 tots els carrers entre arbres es llauraven, a uns 30 cm de
profunditat. El 2011 es va començar a fer el tractament de “no treball del sòl” en
algunes zones. L’any 2010 va ser el darrer any en què es va practicar un llaurat de tota
la parcel·la, a una fondària superior a 20 cm (entre 25 i 35 cm). La darrera llaurada de
tota la parcel·la es va realitzar amb arada el 4 de novembre de 2010. Posteriorment
només s’ha realitzat treball del sòl en les subparcel·les “T”, sotmeses a treball del sòl,
que s’han llaurat 4 vegades durant l’any 2011 (els mesos de febrer, maig, juliol i
setembre) i 3 vegades durant l’any 2012 (els dies 21 de febrer, 20 d’abril i 1 de juny).
L’objectiu de la plantació és experimental, per la qual cosa s’hi apliquen diferents
tècniques de cultiu sense un objectiu productiu específic i s’hi realitzen diferents
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anàlisis experimentals, per part de l’IRTA, la Universitat Politècnica de Catalunya
(ESAB), etc. L’estudi principal impulsat per l’IRTA en aquesta plantació té com a
objectiu analitzar a llarg termini diferents aspectes de l'ecofisiologia dels arbres
considerant dues situacions: reg amb goters i no-reg.
La parcel·la d’estudi té forma rectangular (75 m x 25 m) i una superfície de 1875
m . Està dividida en 3 blocs (1, 2 i 3). Limita a l’est amb un camí i a nord, oest i sud
amb d’altres parcel·les. A la figura 7 es poden veure els límits de la parcel·la i de les
diferents subparcel·les o subsectors en què es divideix.
2

Figura 7. Límits de la parcel·la de cirerers de Torre Miramon on s’ha realitzat l’estudi i dels
diferents subsectors, sobre ortofotomapa.

Els tres blocs, de forma també rectangular, presenten característiques similars,
però difereixen a nivell edàfic, ja que el bloc 1, més proper a un camí, té una
pedregositat força més elevada que el bloc 3, situat a l’extrem oposat de la parcel·la,
adjacent a un terreny conreat.
Cadascun dels blocs està al seu torn subdividit en quatre zones o subparcel·les,
on s’apliquen 4 sistemes de treball diferenciats, en funció de si es realitza o no treball
del sòl i reg. Aquests 4 sistemes són per tant “treball del sòl amb reg”, “treball del sòl
sense reg”, “no treball del sòl amb reg” i “no treball del sòl sense reg”. Aquestes 4
tipologies s’anomenen respectivament amb els codis identificatius T-R, T-NR, NT-R i
NT-NR.
Així doncs, les subparcel·les existents en el conjunt de la parcel·la són 12 en total,
identificades com a: T-R-1, T-NR-1, NT-R-1, NT-NR-1, T-R-2, T-NR-2, NT-R-2, NTNR-2, T-R-13, T-NR-3, NT-R-3, NT-NR-3.
A les subparcel·les “R”, amb reg, aquest es realitza amb goters mitjançant cintes
perforades, i s’hi aplica un reg mínim (30%ETc). L’aigua de reg procedeix d’una bassa
que s’omple a partir d’un pou propi de la finca.
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Es disposa d’algunes dades quantitatives sobre la pedregositat. La pedregositat
superficial lineal (recobriment, mm de pedres respecte m lineals) en els blocs és la
següent (Ramon Josa, com.pers.):
•
•
•

en el bloc 1 el promig és 14.09 mm/m, la desviació estàndard 10.72, i es va
mesurar en 27 metres lineals situats a l'atzar.
en el bloc 2 el promig és 8.77 mm/m, la desviació estàndard 7.93, i es va
mesurar en 11 metres lineals situats a l'atzar
en el bloc 3 es considera despreciable, no es va mesurar.

Es disposa també de dades del factor de pedregositat (1-F), mesurat a les
diferents zones de la parcel·la (2 a cada bloc), a les profunditats de 25 cm i 50 cm essent F el percentatge de pedres mesurat a cada zona- (Carme Biel, com.pers.).
A la taula 4 es detallen aquestes dades de pedregositat i es pot observar que en
general les zones corresponents al bloc 3 (i concretament l’extrem NW de la parcel·la)
són les que presenten una menor pedregositat tant a 25 com a 50 cm, mentre que les
zones corresponents al bloc 1 (i concretament l’extrem NE de la parcel·la) són les que
presenten una major pedregositat a 50 cm i les zones corresponents al bloc 2 (i
concretament la part central sud de la parcel·la) són les que presenten una major
pedregositat a 25 cm.
Taula 4. Factor de pedregositat mesurat a 12 punts i a 2 fondàries de cada punt (8 mesures a cada
bloc) de la parcel·la de cirerers de Torre Marimon (Caldes de Montbui) on s’ha realitzat l’estudi.
Font: Carme Biel, com.pers.
1-F
Profunditat (cm)
Tractament
T-R-1
T-R-2
T-R-3
T-NR-1
T-NR-2
T-NR-3
NT-NR-1
NT-NR-2
NT-NR-3
NT-R-1
NT-R-2
NT-R-3

25

50

0.354
0.764
0.705
0.544
0.295
0.815
0.354
0.295
0.815
0.544
0.764
0.705

0.476
0.933
0.957
0.719
0.773
0.972
0.476
0.773
0.972
0.719
0.933
0.957

Es disposa també de dades (Carme Biel, com. pers.) sobre la humitat del sòl entre
línies a 25 cm i 50 cm de profunditat, a les diferents zones, en el període abrilsetembre 2012. Aquestes dades s’expressen gràficament de forma resumida a les
dues figures següents.
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Figura 8. Humitat del sòl a les zones sense reg a 25 cm i 50 cm de profunditat de la parcel·la
de cirerers de Torre Marimon (Caldes de Montbui) on s’ha realitzat l’estudi. Font: Carme Biel,
com.pers.

Figura 9. Humitat del sòl a les zones amb reg a 25 cm i 50 cm de profunditat de la parcel·la de
cirerers de Torre Marimon (Caldes de Montbui) on s’ha realitzat l’estudi. Font: Carme Biel,
com.pers.

Es pot observar que, en condicions de reg, la humitat més elevada es dóna al bloc
3 a 50 cm de profunditat i la menor al bloc 1 a 25 cm de profunditat. Pel que a les
condicions de “no reg”, la humitat més elevada es dóna també al bloc 3 a 50 cm de
profunditat i en canvi la menor al bloc 2 a 25 cm de profunditat.
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És molt probable que d’altres característiques edàfiques, com la textura i el gruix
del sòl, difereixen també entre els blocs, tot i que no es disposa de dades quantitatives
que permetin confirmar-ho.

3.2. Disseny experimental
L’estudi s’ha realitzat a totes les subparcel·les en les quals no s’aplica treball del
sòl, és a dir, les identificades com a NT-R-1, NT-NR-1, NT-R-2, NT-NR-2, NT-R-3, NTNR-3. A tres d’elles s’hi aplica reg (NT-R-1, NT-R-2 i NT-R-3) i a tres d’elles no (NTNR-1, NT-NR-2 i NT-NR-3).
A la figura 10 es pot observar com es troben disposades les diferents subparcel·les
dins de la parcel·la.
Figura 10. Distribució de les subparcel·les de la parcel·la de cirerers de Torre Marimon (Caldes
de Montbui) on s’ha realitzat l’estudi i tipus de tractament de cadascuna.

En aquestes 6 subparcel·les s’ha analitzat l’evolució de la coberta herbàcia en el
període d’abril a juny de 2012, concretament els següents 9 dies, espaiats entre ells 1
setmana: 18/04/12, 24/04/12, 03/05/12, 11/05/12, 16/05/12, 23/05/12, 30/05/12,
06/06/12, 13/06/12.

22

Evolució de la coberta herbàcia d’una parcel·la de cirerers per a producció de
fusta en un entorn de clima mediterrani
En cada data de mostratge s’ha analitzat les plantes existents en 6 quadrats de
50cm x 50cm. La localització d’aquests 6 quadrats s’ha realitzat a l’atzar, però
seleccionant cada vegada 2 quadrats a cadascun dels 3 blocs (1, 2, 3), per obtenir
sempre 2 mostres de cada bloc. El quadrat s’ha situat a l’atzar a la part superior
esquerre o superior dreta de la zona rectangular central definida per 4 arbres. En algun
cas el quadrat s’ha situat a la part superior central per tal d’evitar localitzacions
repetides.
La localització exacta dels quadrats de 50cm x 50cm s’ha identificat sobre el
terreny mitjançant un marc de fusta d’aquestes dimensions, que s’ha fixat al sòl
mitjançant petites estaques de fusta a cada vèrtex. Les plantes arrelades dins
d’aquests límits han estat considerades en el mostratge. En canvi, aquelles que tenien
les arrels fora del quadrat s’han descartat sempre, malgrat disposessin de parts aèries
al seu interior.
Per a l’estudi de les plantes de cada quadrat s’ha analitzat els següents aspectes:
composició florística, riquesa o biodiversitat, índex de diversitat de Shannon,
recobriment i biomassa (com a mesura de l’abundància de cada espècie).
El recobriment, entès com el percentatge de la superfície de mostratge que queda
recoberta per la projecció vertical de les parts aèries de la coberta, s’ha realitzat per
observació directa.
L’estudi de la biomassa s’ha realitzat recol·lectant la part aèria de cada espècie
existent dins cadascun dels 54 quadrats estudiats. Les diferents mostres humides
recollides cada dia de mostratge s’han col·locat dins sobres de paper, que s’han
marcat per identificar-ne clarament tant el contingut, com la data i la localització de la
mostra. Tots els sobres s’han col·locat unes hores després del mostratge en una
estufa Memmert model ULE-500 i s’hi han mantingut durant 48 hores, a 80ºC, per tal
de dessecar-les. Les mostres seques s’han extret posteriorment de l’estufa, s’han
disposat en dessecadors, per tal d’abaixar-ne la temperatura i mantenir-les seques, i
s’han pesat mitjançant balança de precisió GRAM ST-4000 al laboratori de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona, de la UPC (Campus de Castelldefels).
Per calcular l'índex de diversitat de Shannon s'ha utilitzat la biomassa relativa de
cada espècie.
Així mateix, s’ha obtingut informació sobre d’altres variables per tal d’usar-la en la
posterior anàlisi de dades.
D’una banda, s’ha consultat les dades meteorològiques enregistrades a l’estació
automàtica “Caldes de Montbui”, propera a la zona, durant el període de realització de
l’estudi i s’ha obtingut també informació sobre algunes variables agronòmiques de la
parcel·la, com la pedregositat del sòl a cada bloc i la humitat del sòl a 25 cm i 50 cm de
profunditat.
D’altra banda s’ha obtingut també, a través de l’estudi bibliogràfic, informació sobre
les característiques biològiques de les plantes identificades, que es descriuen amb
més detall a l’apartat “3.4 Anàlisi botànica”. Els aspectes finalment utilitzats per a
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l’anàlisi posterior de les dades han estat la caracterització taxonòmica, a nivell de
família, la forma vital de Raunkjaer, el sistema de pol·linització i una caracterització
funcional (fulla ampla/estreta).
El treball de camp ha estat realitzat sempre per la mateixa persona (l’autora de
l’estudi) per tal d’estandarditzar al màxim possible el mètode de mostratge.

3.3. Material
El material utilitzat per a la realització de l’estudi, facilitat pel Departament
d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia i per l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona, de la UPC, ha estat el que es descriu a continuació.

3.3.1. Quadrat de fusta i estaques per a la presa de mostres
Cada unitat de mostratge s’ha identificat sobre el terreny mitjançant un quadrat de
fusta de 0.25 m2, constituït per un marc exterior format per unes peces de fusta unides
amb cargols de ferro, que delimitaven un espai interior d’unes dimensions de 50 cm x
50 cm de costat. Un cop dipositat el quadrat sobre el punt específic de mostratge, es
fixava mitjançant 4 estaques clavades als quatre angles. Les estaques eren de fusta,
d’uns 20 cm de longitud i secció circular de 0,5 mm de diàmetre, i estaven
senyalitzades mitjançant cinta americana de colors, per facilitar la seva localització
sobre el terreny. La figura 11 permet observar el material indicat.
Figura 11. Quadrat de fusta i altre material utilitzat per a la presa de dades a la parcel·la de
cirerers de Torre Marimon (Caldes de Montbui) on s’ha realitzat l’estudi.

3.3.2. Altre material per a la presa de dades
Altre material utilitzat per al mostratge i la presa de dades ha estat el següent:
tisores de poda, tisores, bosses de paper de diferents dimensions per col·locar-hi les
mostres humides, bosses de plàstic per recollir i transportar les bosses de paper,
llibreta de camp, retoladors, càmera fotogràfica, etc.
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3.3.3. Material de laboratori
3.3.3.1. Estufa
Per dessecar el material s’ha utilitzat una estufa marca Memmert, model ULE-500,
del laboratori de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Les mostres humides de
cada espècie i quadrat, guardades dins de bosses de paper, s’han mantingut durant 48
h a una temperatura de 80 ºC per tal d’obtenir les mostres seques corresponents, i
s’han extret posteriorment, passant-les a dessecadors. La figura 12 permet observar
algunes característiques de l’estufa utilitzada.
Figura 12. Estufa Memmert, model ULE-500, utilitzada per a dessecar les mostres obtingudes
a la parcel·la de cirerers de Torre Marimon (Torre Marimon).

3.3.3.2. Dessecadors
Per mantenir les mostres netes i seques durant el procés de refredament, previ al
pesat, s’han usat tres dessecadors, dos de vidre i un de material plàstic.
Un dessecador és un recipient que es pot tancar hermèticament i que s'usa per
dessecar o mantenir seques algunes substàncies. Cada dessecador està format per
un recipient i una tapadora. El recipient està dividit en una part inferior amb una
substància higroscòpica o dessecant -gel de sílice en aquest cas- i una part superior
on es diposita la mostra seca, damunt d’una superfície de porcellana foradada.
L’aigua que s’evapora de les mostres en refredar-se és absorbida per l’agent
dessecant i eliminada de l’atmosfera interior del dessecador. El refredament de l’aire
pot arribar a ocasionar un buit parcial i fer que la tapadora es segelli al buit i sigui molt
difícil d’enretirar. Per això sol estar impregnada d’un material greixós, per facilitar-ne el
desplaçament lateral.
A la figura 13 es poden observar els dessecadors utilitzats en l’estudi.
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Figura 13. Dessecadors utilitzats per mantenir netes i seques, abans del pesat, les mostres
procedents de la parcel·la de cirerers de Torre Marimon (Caldes de Montbui).

3.3.3.3. Balança de precisió
Per pesar les mostres seques s’ha utilitzat una balança GRAM ST-4000, del mateix
laboratori. Cada mostra seca s’ha extret del sobre corresponent i s’ha dipositat damunt
d’una safata de plàstic prèviament tarada. Els valors mesurats a la balança tenien una
precisió de mg i s’han apuntat en fulls de registre, juntament amb tota la informació
marcada en el sobre (data, número de quadrat, localització dins la parcel·la i espècie).
Figura 14. Balança de precisió i altre material usat per a pesar les mostres seques procedents
de la parcel·la de cirerers de Torre Marimon (Caldes de Montbui).

3.4. Anàlisi botànica
L’anàlisi botànica ha consistit en l’estudi de la composició florística de la coberta
herbàcia i en la recopilació i anàlisi de dades sobre diverses característiques
biològiques dels tàxons identificats, com la caracterització taxonòmica a nivell de
família, la forma vital de Raunkjaer, el sistema de pol·linització i una caracterització
funcional (fulla ampla/estreta).
L’estudi de la composició florística s’ha realitzat a partir de la identificació de totes
les plantes existents als 54 quadrats de 50 cm x 50 cm estudiats. La informació sobre
la forma vital, segons la classificació establerta per Raunkjaer (faneròfits: P; camèfits:
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Ch; hemicriptòfits: H; geòfits: G; teròfits: Th; hidròfits: Hydr; epífits: Ep), s’ha utilitzat en
l’anàlisi ja que aquesta classificació de les plantes s’utilitza habitualment a la literatura
científica per analitzar la resposta de les plantes als nivells de pertorbació provocats
pel treball del sòl (Zanin et al., 1997, en Fried et al., 2012).
Aquesta classificació té en compte la localització de les parts en creixement de la
planta (gemmes) durant l’època més desfavorable, que està relacionada amb
l’estratègia que usen per sobreviure a aquesta estació. Així, els teròfits són plantes
anuals, que sobreviuen a l’estació més desfavorable mitjançant llavors, i els
hemicriptòfits són plantes que tenen les gemmes a nivell de la superfície del sòl.
Les altres variables estudiades (família botànica, sistema de pol·linització i
caracterització funcional) s’han tingut en compte ja que s’utilitzen també habitualment
per caracteritzar les comunitats arvenses. Per obtenir la informació taxonòmica i fer la
determinació quan ha calgut s'ha utilitzat la Flora manual dels Països Catalans (Bolòs
et al., 1990).
Pel que fa a la caracterització funcional, s’ha tingut en compte la classificació en
“plantes de fulla estreta” i “plantes de fulla ampla” (que en el cas d’aquest estudi han
coincidit amb les gramínies, d’una banda, i la resta de tàxons, per l’altra).

3.5. Anàlisis estadístiques
S’han realitzat anàlisis de la variància i separació de mitjanes (test de Tukey)
mitjançant el programari SAS (2002), per determinar si algunes de les variables
objecte d’estudi presenten diferències estadísticament significatives o no amb dos
fonts de variació principals: el factor “situació a un determinat bloc” (amb tres nivells,
“bloc 1”/”bloc 2”/”bloc 3”) i el factor “sistema de reg” (amb dos nivells, “reg”/”no reg”)”.
També s'ha considerat la interacció entre aquests dos factors, que anomenarem “bloc
x reg”.
Totes les variables analitzades corresponen a valors mesurats en cada quadrat de
mostratge (per tant, en una superfície de 0,25m2).
S’han analitzat :
•
•

•

Biomassa de quadrat –unitat: g/0.25 m2Recobriment de quadrat (variable sotmesa a la transformació “arcsinus del tant
per
u”,
que
s’aplica
quan
les
variables
són
percentatges,
transrec=arsin(RECOBRIMENT/100)) –unitat: % de recobrimentNombre d’espècies de quadrat (variable sotmesa a la transformació “arrel
quadrada del valor més 3/8”, que s’aplica quan les variables són discretes,
transnum=sqrt(numespq+3/8)) –unitat: número d’espècies-

També s'han sotmès a la mateixa anàlisi de la variància i separació de mitjanes
algunes variables relacionades amb la biomassa d'algunes espècies o grups
d’espècies. Concretament s’ha analitzat les següents variables:
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•
•
•
•
•
•

Suma de la biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20% –unitat:
g/0.25m2Suma de la biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10% –unitat:
g/0.25m2Suma de la biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5% –unitat:
g/0.25m2Suma de la biomassa d’hemicriptòfits –unitat: g/0.25m2Suma de la biomassa de gramínies –unitat: g/0.25m2Suma de la biomassa d'espècies amb fulla ampla –unitat: g/0.25m2-
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ
4.1. Resum de dades florístiques
En el seguiment de la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de Torre
Marimon durant el període abril-juny de 2012 s’han observat un total de 43 tàxons.
S’han pogut identificar 30 d’ells fins a nivell d’espècie, 12 només fins a nivell de gènere
o família i 1 d’ells no ha pogut ser identificat ni tan sols a aquest nivell.
A partir de la informació obtinguda sobre cadascun dels tàxons identificats, s’han
elaborat alguns gràfics que permeten analitzar de forma resumida les característiques
florístiques de la coberta, pel que fa a classificació taxonòmica (família), forma vital de
Raunkjaer, tipus de fulla i sistema de pol·linització.
Per a l’elaboració de cada gràfic s’ha utilitzat les dades d’aquelles espècies de les
quals es tenia informació contrastada (s’ha eliminat per exemple els tàxons no
identificats a nivell d’espècie). Així mateix, s’ha calculat en cada cas quin percentatge
del total de tàxons pertanyia a cadascuna de les categories estudiades (sense tenir en
compte la biomassa relativa de cada tàxon).

4.1.1.Caracterització taxonòmica
A la figura 15 es mostra la representació de les diferents famílies durant el
període de mostratge. Com es pot observar, hi ha representades 15 famílies.
D’aquestes, 3 -Compostes, Gramínies i Fabàcies- representen més d’un 50% del total,
concretament un 58% (el 58% dels tàxons identificats pertany a aquestes 3 famílies).
La família més ben representada és la de les compostes (amb un 29% de les
espècies) i a continuació apareixen les Gramínies (17%) i les Fabàcies (12%).
Figura 15. Composició taxonòmica (a nivell de família) a la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
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4.1.2.Formes vitals de Raunkjaer
A partir de les dades sobre la forma vital de Raunkjaer dels diferents tàxons, s’ha
elaborat la figura 16, on es pot observar que tots els tàxons identificats pertanyen a
dues úniques formes vitals: teròfits i hemicriptòfits. Els teròfits constitueixen la forma
vital més abundant (87% dels tàxons) i la resta (13%) són hemicriptòfits.
Aquestes dades no s’allunyen de les esperades, ja que les parcel·les es van
treballar fins fa pocs anys (2010) i per tant no hi ha hagut suficient temps per a la
colonització per part de camèfits o faneròfits.
Figura 16. Formes vitals de Raunkjaer observades a la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.

4.1.3.Tipus de fulla
Pel que fa al tipus de fulla (“estreta”, “ampla”), a la figura 17 es pot observar
que un 84% dels tàxons són de fulla ampla (“broad leaved”) i un 16% de fulla estreta.
Figura 17. Tipus de fulla de les espècies observades a la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
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4.1.4.Sistema de pol·linització
A la figura 18 es pot observar que un 76% dels tàxons són de pol·linització
entomòfila i un 24% són de pol·linització anemòfila.
Figura 18. Sistema de pol·linització de les espècies de la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.

4.2. Tàxons
A continuació es relacionen els tàxons detectats en l’estudi i, per aquells que s’han
pogut identificar a nivell d’espècie, es dóna informació sobre la seva classificació
taxonòmica, distribució geogràfica, hàbitat, morfologia, forma vital, època de floració,
sistema de pol·linització i noms populars més comuns.
Aquesta informació s’ha obtingut de diverses fonts:
• Taxonomia, distribució geogràfica, hàbitat, morfologia, forma vital, cicle vital.
Font: Bolòs et al., 1990.
• Noms populars. Fonts:
o Mallol, A. & Barnola, P. FloraCatalana.net [en línia] [Consulta: 1-30
novembre 2012]. Disponible a: <http://www.floracatalana.net>.
o Real Jardín Botánico, CSIC. Flora Iberica [en línia]: Plantas vasculares
de la Península Ibérica e Islas Baleares. Nombres vernáculos [Consulta:
1-30
novembre
2012].
Disponible
a:
<http://www.floraiberica.es/PHP/vernaculos2.php>
• Sistema de pol·linització. Font: interpretació pròpia a partir de dades extretes de
Bolòs et al., 1990 i Castroviejo, 1986-2012.
S’indica també el codi Bayer de cada tàxon. Aquest sistema de codificació s’usa
sovint per identificar de forma simplificada les plantes en l’àmbit dels estudis agraris,
mitjançant un codi únic de 5 lletres (generalment formades per les tres primeres lletres
del gènere i les dues primeres de l’epítet específic), per evitar els problemes derivats
de la revisió del nom científic i la classificació taxonòmica de les espècies. Aquest
sistema de codificació va ser iniciat per la Corporació Bayer (d’on li ve el nom), però
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actualment el manté la “European and Mediterranean Plant Protection Organization”
(EPPO). La informació del codi Bayer corresponent a cada tàxon s’ha obtingut de la
següent font: “European and Mediterranian Plant Protection Organization [en línia]:
EPPO Plant Protection Thesaurus [Consulta: 1-30 novembre 2012]. Disponible a:
<http://eppt.eppo.org>”.
Les espècies es relacionen a continuació ordenades per ordre taxonòmic (famílies)
i dins d’aquestes, alfabèticament pel seu nom científic.

Família Fabàcies
Medicago polymorpha L.
Taxonomia: Fabàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Mediterrània-Atlàntica)
Hàbitat: Erms, pradells, meses, etc.
Morfologia: Herba prostrada o ascendent. Estípules laciniades. Peduncle poc més curt
que la fulla o, de vegades, una mica més llarg. Fruit de 3.5-10 mm de diàmetre, amb
1.5-5 volts d’hèlix, de marge més o menys carenat o bisulcat, amb agullons més o
menys divergents, negrós a la maturitat. Agullons nombrosos, fins, sovint uncinats.
Mida: 1-5 dm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Febrer a Agost (II-VIII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Melgó, Melgó de llapassa, Trèvol de llapassa; Nom
castellà: Carretones, Torteruelas; Nom francès: Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits
nombreux; Nom anglès: Bur clover, Hairy medick, Toothed bur-clover, Toothed
medick.
Codi Bayer: MEDPO

Vicia villosa Roth
Taxonomia: Fabàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Llocs herbosos
Morfologia: Herba pilosa o glabrescent, enfiladissa. Fulles amb (2)4-12 parells de
folíols, amb un circell ben constituït. Raïms amb 1-15(30) flors de 10-20 mm. Flors amb
corol·la violàcia o blavenca, ordinàriament pàl·lida. Calze amb dents molt desiguals.
Llegum glabre o glabrescent, de 2-5 x 0.6-1.2 cm, llargament estipitat. Mida: 3-10 dm.
Forma vital: Teròfit (Hemicriptòfit).
Època de floració: Març a Agost (III-VIII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Garlanda pilosa, Veces, Veces bordes, Veça, Veça
estrangera, Veça peluda; Nom castellà: arvejilla vellosa, veza de Rusia, veza vellosa;
Nom francès: Vesce de russie, Vesce des sables, Vesce velue; Nom anglès: Fodder
vetch, Large russian vetch.
Codi Bayer: VICVI
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Família Papaveràcies
Fumaria officinalis L.
Taxonomia: Papaveràcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Conreus
Morfologia: Herba erecta o difusa. Peduncles més curts que el raïm floral. Sèpals més
estrets que la corol·la. Corol·la de (5)7-9 mm, d’un rosa vinós, amb l’àpex purpuri. Fruit
de 2-2.5 x 3 mm, rugós, més o menys truncat a l’àpex, sovint més ample que alt.
Mida: 1-5 dm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Febrer a Octubre (II-X)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Fumària, Fumària oficinal, Gallerets, Julivert bord; Nom
castellà: Fumaria, Palomilla, Palomina, Sangre de cristo; Nom francès: Fumeterre
officinale, Pied-de-céline; Nom anglès: Fumitory.
Codi Bayer: FUMOF

Papaver rhoeas L.
Taxonomia: Papaveràcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Subcosmopolita)
Hàbitat: Sembrats, vores de camins, etc.
Morfologia: Planta herbàcia anual, més o menys híspida, amb fulles caulinars dividides
més o menys profundament. Flors de 5-8 cm de diàmetre, generalment d’un vermell
escarlata, de vegades negres al centre. Mida: 2-6 dm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Març a Agost (III-VIII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Rosella, Roella, Babol, Gall, Gallaret, Paparota,
Pipiripip, Quiquiriquí; Nom castellà: Ababol, Amapola, Pipiripip, Pipirreta; Nom
francès: Coquelicot; Nom anglès: Common poppy, Corn poppy, Field poppy, Red
poppy.
Codi Bayer: PAPRH

Família Crucíferes
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
Taxonomia: Crucíferes
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Subcosmopolita)
Hàbitat: Herbassars ruderals, conreus, horts, herbeis, etc.
Morfologia: Herba glabra o esparsament pilosa. Fulles basals en roseta, les caulinars
auriculades. Pedicel·les de 2-20mm. Sèpals d’1-2 mm. Flors en raïm. Pètals blancs
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d’1.5-3 mm. Silícula triangular-obcordiforme, de 6-9 x 4-9 mm. Estil molt curt. Mida: 240 cm.
Forma vital: Teròfit (Hemicriptòfit)
Època de floració: Gener a Desembre (I-XII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Bosses de pastor, Herba del pastoret, Sarronet de
pastor; Nom castellà: Bolsa de pastor, Pan y queso, Paniquesillo, Zurrón de pastor;
Nom francès: Bourse-à-pasteur, Capselle bourse-à-pasteur; Nom anglès: Shepherd's
purse.
Codi Bayer: CAPBP

Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Taxonomia: Crucíferes
Distribució geogràfica general: Mediterrània
Hàbitat: Conreus d'arbres i arbusts de secà, etc
Morfologia: Herba més o menys pilosa. Fulles oblongues, les inferiors sovint en roseta,
lirato-pinnatipartides, les superiors sèssils i dentades o subenteres. Silíqües erectes o
ascendents, de (1)2-4 x 0.2-0.3 cm, toruloses, amb l’estil cònico-subcilíndric. Pètals
blancs (o lleugerament violacis), de (5)8-12 mm. Mida: 1-5 dm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Gener a Desembre (I-XII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Cap blanc, Ravenissa blanca; Nom castellà: Oruga
silvestre, Rabaniza blanca; Nom francès: Diplotaxis fausse roquette, Roquette
blanche, Roquette sauvage; Nom anglès: White wall rocket.
Codi Bayer: DIPER

Família Violàcies
Viola tricolor L. subsp. arvensis (Murray) Gaud.
Taxonomia: Violàcies
Distribució geogràfica general: Lateeuropea
Hàbitat: Messes
Morfologia: Planta poc pilosa, ramificada. Limbe foliar ovat o lanceolat, sovint més o
menys agut. Flors de 0.8-1.5 cm. Bràctees més o menys distants del calze. Estípules
més o menys pinnatipartides, de 0.3-1.5 x 0.2-1.2 cm, amb 2-4(6) parells de segments
laterals més o menys linears i un segment terminal més o menys oblong. Mida: 530(40) cm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Abril a Juny (Setembre) (IV-VI(IX))
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Pensament de camp; Nom castellà: Flor de la trinidad,
Pensamiento,
Trinitaria;
Nom
francès:
Pensée
des
champs;
Nom
anglès: Heartsease, Rock pansy, Wild pansy.
Codi Bayer: VIOAR
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Família Euforbiàcies
Euphorbia prostrata Ait.
Taxonomia: Euforbiàcies
Distribució geogràfica general: Introduïda: Neotropical
Hàbitat: Sòls calcigats, camins empedrats, etc.
Morfologia: Herba prostrada o feblement ascendent, molt ramificada. Tija generalment
amb una línia de pèls longitudinal. Fulles el·líptico-orbiculars, obtuses, de (2)5-6(10) x
(1)4-6(8) mm, de limbe serrulat. Glàndules enteres o subenteres. Càpsula pilosa
solament a la carena dels carpels. Mida: 1-3 dm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: (Maig) Agost a Octubre ((V)VIII-X)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: Lletera, Lletera prostrada, Lleterola, Lleterola prostrada; Nom
castellà: Lechetrezna; Nom francès: Euphorbe prostrée; Nom anglès: -.
Codi Bayer: EPHPT

Euphorbia segetalis L.
Taxonomia: Euforbiàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Fruiterars de secà, erms terofítics.
Morfologia: Herba glabra. Fulles caulinars nombroses, en general lanceolato-linears,
agudes, enteres, d’1-3(6) x 0.1-0.3 cm, sovint patents o reflexes, caduques. Càpsula de
2.5-3 mm, finament granulosa. Mida: 1-4(6) dm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Gener a Desembre (I a XII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: Croca, Lletera, Lleteresa de camp, Lletrera, Mal d’ulls; Nom
castellà: Lechetrezna; Nom francès: Euphorbe des moissons; Nom anglès: Codi Bayer: EPHSE

Família Poligonàcies
Polygonum aviculare L.
Taxonomia: Poligonàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Subcosmopolita)
Hàbitat: Camins, conreus, etc.
Morfologia: Herba repent o erecta, amb fulles el·líptiques, oblongues o linears i flors
d’un verd blanquinós o rosaci. Fruit trígon. Mida: 5-80 cm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Abril a Agost (IV-VIII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Passacamins, Centinòdia, Escanyavelles, Estiravelles,
Tiravelles, Travacamins, Travacavalls; Nom castellà: Altamandria, Centinodia, Cien
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nudos, Consuelda de caminos, Lengua de pájaro, Milnodia, Sanguinaria mayor; Nom
francès: Renouée des oiseaux; Nom anglès: Prostrate knotweed.
Codi Bayer: POLAV

Polygonum convolvulus L.
Taxonomia: Poligonàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Messes, rostolls.
Morfologia: Tija angulosa i voluble. Fulles triangulars, sagitades, de 2-6 cm. Flors
blanquinoses, en grups axil·lars. Periant fructífer amb els angles carenats, o a penes
alats, més o menys papil·lós. Anteres vermelloses. Fruit trígon, negre, de 3-4 mm, mat
o poc lluent, finament granulós. Mida: 2-10 dm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Maig a Juliol (Octubre) (V-VII(X))
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: Cairell, Corretjola, Corretjola de llei, Corretjola sense flor, Crestes de gall,
Fajol bord, Fesol bord, Fesolera borda; Nom castellà: albohol, albohol de Castilla,
centúnculo, polígono trepador; Nom francès: -; Nom anglès: -.
Codi Bayer: POLCO

Família Cariofil·làcies
Cerastium glomeratum Thuill.
Taxonomia: Cariofil·làcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Subcosmopolita)
Hàbitat: Vegetació ruderal
Morfologia:. Herba d’un verd clar o groguenc. Fulles el·líptiques o ovades. Sèpals de
3-5 mm, estretament escariosos al marge. Pètals sovint més curts que els sèpals (o bé
nuls). Càpsula cilíndrica, de 6-10 mm. Mida: 5-35 cm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Març a Juny (III-VI)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: Borrisol, Cerasti aglomerat, Pelovella, Pelovella glomerada, Tinya blanca;
Nom castellà: -; Nom francès: Céraiste aggloméré; Nom anglès: Sticky mouse-ear.
Codi Bayer: CERGL

Stellaria media (L.) Vill.
Taxonomia: Cariofil·làcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Comunitats terofítiques nitròfiles
Morfologia: Herba ascendent o erecta. Tiges cilíndriques. Fulles generalment glabres i
ovades, no cordades, o molt poc cordades. Pètals blancs, com a màxim poc més llargs
que els sèpals, molt profundament bipartits, de vegades nuls. Mida: 5-60 cm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Gener a Desembre (I-XII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
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Noms populars: Nom català: Borrisol, Herba de caderneres, Herba de canari, Morró,
Morró de canari, Picapoll; Nom castellà: Lapilla, Pajarera, Pamplinas, Picagallina,
Hierba de los canarios, Hierba pajarera; Nom francès: Morgeline, Stellaire
intermédiaire; Nom anglès: Chickweed, Common chickweed.
Codi Bayer: STEME

Família Primulàcies
Anagallis arvensis L.
Taxonomia: Primulàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Cultius, erms, vegetació ruderal
Morfologia: Herba ramificada, difusa, glabrescent, de tiges tetràgones i no radicants.
Fulles sèssils, de 8-25 mm, ovades o lanceolades. Peduncles de 3-35 mm. Càpsula
esfèrica de 4-6 mm. Flors de (2)4-14 mm, amb la corol·la aproximadament tan llarga
com el calze. Corol·la blava o vermella, rarament rosada. Mida: 5-30 cm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Abril a Octubre (IV-X)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Alfàbrega borda, Anagall, Borrissol, Gallinassa, Herba
de caderneres, Marietes, Mataconills, Morró blau, Morró vermell, Picapoll; Nom
castellà: Hierba coral, Murajes; Nom francès: Mouron des champs, Mouron rouge;
Nom anglès: Blue pimpernel, Scarlet pimpernel, Shepherd's weather-glass.
Codi Bayer: ANGAR

Família Escrofulariàcies
Veronica polita Fries
Taxonomia: Escrofulariàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Horts, vergers, vinyes, camps, etc.
Morfologia: Herba decumbent o ascendent, laxament pubescent. Fulles d’un verd viu,
lluents, sovint alternes, peciolades, amb el limbe de 5-15 mm, el de les fulles inferiors
de vegades no més llarg que ample. Flors axil·lars solitàries. Corol·la d’un blau viu.
Càpsula no reticulada ni carenada, amb pèls llargs glandulars i pèls curts no glandulars.
Mida: 5-30 cm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Febrer a Octubre (II-X)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: Verònica polida; Nom castellà: -; Nom francès: Véronique brillante,
Véronique luisante, Véronique polie; Nom anglès: -.
Codi Bayer: VERPO
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Família Plantaginàcies
Plantago coronopus (L.)
Taxonomia: Plantaginàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional.
Hàbitat: Sòls salabrosos i terres calcigades.
Morfologia: Herba rosulada. Fulles d’uns 3-20 cm, normalment pinnatífides o 1-2pinnatipartides, rarament linears i enteres. Espigues de 2-7 cm. Mida: 2-40 cm.
Forma vital: Teròfit, Hemicriptòfit
Època de floració: Abril a Octubre (IV-X)
Pol·linització: Anemòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Cerverina, Cervina, Cornicelis, Cosconia de frare, Herba
estrella, Plantatge cornut; Nom castellà: Cuerno de ciervo, Estrella de mar,
Estrellamar, Hierba cervina, Hierba del costado; Nom francès: Plantain corne-de-cerf;
Nom anglès: Buck's-horn.
Codi Bayer: PLACO

Plantago lanceolata L.
Taxonomia: Plantaginàcies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Prats, herbeis, etc.
Morfologia: Herba perenne. Fulles lanceolades, de 2-36 cm. Espiga ovoide o oblonga,
de 0.5-5(8) cm, densa. Bràctees ovato-acuminades. Mida: 1-6(9) dm.
Forma vital: Hemicriptòfit.
Època de floració: Abril a Octubre (IV-X)
Pol·linització: Anemòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Costelles de dona, Herba de cinc nervis, Plantatge de
fulla estreta, Plantatge lanceolat; Nom castellà: Correola, Llantén de hojas estrechas,
Llantén menor, Siete nervios; Nom francès: Plantain lancéolé, Plantain étroit; Nom
anglès: Ribwort plantain.
Codi Bayer: PLALA

Família Campanulàcies
Campanula erinus L.
Taxonomia: Campanulàcies
Distribució geogràfica general: Mediterrània
Hàbitat: Pradells terofítics
Morfologia: Petita herba anual, difusa, laxa. Planta híspida, amb les fulles superiors
(florals) oposades. Fulles ovades, obovades o oblongues, crenato-dentades. Flors amb
corol·la blau-cel o violàcia. Mida: 5-30 cm,.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Abril a Agost (IV-VIII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
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Noms populars: Nom català: Campaneta; Nom castellà: Albahaca acuática; Nom
francès: Campanule à petites fleurs, Campanule érinus; Nom anglès: Small bellflower.
Codi Bayer: CMPER

Família Compostes (Asteràcies)
Anthemis arvensis L.
Taxonomia: Compostes (Asteràcies)
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Terres cultivades, vores de camins, pradells terofítics, etc.
Morfologia: Herba erecta o ascendent, inodora. Fulles 1-3 pinnatisectes, divides en
segments més o menys linears. Capítols d’1-3 cm de diàmetre. Bràctees escarioses al
marge. Aquenis d’1.5-2 mm, amb costes llises. Mida: 0.3-5 dm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Maig a Setembre (V-IX)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Camamilla borda; Nom castellà: Manzanilla bastarda,
Manzanilla silvestre; Nom francès: Anthémis des champs, Camomille sauvage; Nom
anglès: Corn chamomile.
Codi Bayer: ANTAR

Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Taxonomia: Compostes (Asteraceae)
Distribució geogràfica general: Introduïda: Neotropical.
Hàbitat: Herbassars ruderals terofítics.
Morfologia: Planta erecta, pilosa, més o menys grisenca. Fulles inferiors sovint
dentades, de 2-5 cm. Fulles mitjanes sublinears, de 2-6 x 0.2-0.3(0.6) mm, enteres o
poc dentades, aparentment uninervades. Panícula estreta, amb capítols de 8-10 mm.
Flors centrals groguenques. Mida: 1-4(6) dm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Juliol a Setembre (VII-IX)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: Coniza bonarienca; Nom castellà: -; Nom francès: Vergerette de
Buenos Aires; Nom anglès: -.
Codi Bayer: ERIBO

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Taxonomia: Compostes (Asteraceae)
Distribució geogràfica general: Introduïda: Neotropical.
Hàbitat: Herbassars ruderals terofítics.
Morfologia: Planta amb pilositat llarga. Fulles mitjanes estretament lanceolades, de 3-8
x 0.5-3 cm, sovint dentades, amb nervis laterals generalment palesos. Fulles sovint de
10-15 cm, dentades. Panícula amb capítols molt nombrosos. Mida: 5-25 dm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Juliol a Setembre (VII-IX)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
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Nom català: Coniza sumatrenca; Nom castellà: -; Nom francès: Vergerette de
barcelone, Vergerette de naudin, Vergerette de sumatra; Nom anglès: -.
Codi Bayer: ERIFL

Crepis sancta (L.) Bornm.
Taxonomia: Compostes
Distribució geogràfica general: Introduïda (Mediterrània Est-Iran)
Hàbitat: Conreus
Morfologia: Herba sovint pluricaule. Fulles basals oblongo-obovades, d’1-10(20)cm.
Aquenis marginals amb ales laterals amples i amb dues costes estretament alades,
aquenis interns fusiformes. Involucre cilíndric de 6-11 mm. Bràctees de l’involucre amb
marge escariós. Mida: 1-2(3) dm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: (Gener) Març a Maig ((I)III-V)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: -; Nom castellà: -; Nom francès: -; Nom anglès: -.
Codi Bayer: CVPSA

Lactuca serriola L.
Taxonomia: Compostes (Asteraceae)
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Mediterrània-Eurosiberiana)
Hàbitat: Herbassars ruderals.
Morfologia: Herba molt robusta, híspida a la base. Fulles rígides, espinuloses al marge
i al nervi medial del revers, retorçades a la base. Involucre de 10-15 x 3x5 mm.
Mida: (3)6-25 dm.
Forma vital: Teròfit (Hemicriptòfit)
Època de floració: Juny a Agost (VI-VIII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Enciam bord, Enciam de bosc, Rascanuvis,
Rascanúvies; Nom castellà: Escarola, Lechuga escarola, Lechuga espinosa, Lechuga
silvestre; Nom francès: Laitue sauvage, Laitue scariole; Nom anglès: Prickly lettuce,
Wild lettuce.
Codi Bayer: LACSE

Micropus erectus L.
Taxonomia: Compostes (Asteràcies)
Distribució geogràfica general: Latemediterrània N.
Hàbitat: Erms terofítics
Morfologia: Herba simple, més o menys ramificada, erecta o decumbent, molt llanosa,
blanca. Fulles oblongo-espatulades, més o menys ondulades al marge, de 5-18 mm,
alternes. Grups de capítols de 6-10 mm. Mida: 1-20(30) cm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Abril a Agost (IV-VIII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Nom català: Borinotera erecta, Cotonets; Nom castellà: -; Nom francès: Cotonnière
dressée; Nom anglès: -.
Codi Bayer: BMLER
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Senecio vulgaris L.
Taxonomia: Compostes (Asteraceae)
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Subcosmopolita)
Hàbitat: Herbassars ruderals, terres cultivades.
Morfologia: Herba anual, erecta, poc ramificada, més o menys suculenta, més o
menys glabrescent. Fulles pinnatipartides o pinnatífides, d’1-7 cm, les inferiors
peciolades. Capítols grocs, de 5-10 mm. Bràctees generalment negres a l’àpex.
Mida: 0.5-4 dm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Gener a Desembre (I a XII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Bufallums, Citró, Herba cana, Herba conillera, Herba
sana, Lletsó de foc, Morruts, Xenixell, Xenxinell; Nom castellà: Casamelos, Hierba
cana, Hierba de las quemaduras, Senecio, Suzón; Nom francès: Séneçon commun;
Nom anglès: Groundsel.
Codi Bayer: SENVU

Sonchus oleraceus L.
Taxonomia: Compostes (Asteraceae)
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Mediterrània-Eurosiberiana)
Hàbitat: Conreus, herbassars ruderals
Morfologia: Herba glabra. Fulles sovint poc dividides, o si són pinnpatipartides,
segment terminal molt més gran que els laterals, que són més amples. Segments
laterals de les fulles en general no contrets a la base. Pecíol i raquis amples, foliacis.
Mida: 1-14 dm.
Forma vital: Teròfit (Hemicriptòfit)
Època de floració: Febrer a Desembre (II-XII)
Pol·linització: Entomòfila
Tipus de fulla: Ampla
Noms populars: Nom català: Lletissó, Lletsó, Lletsó d'hort, Lletsó oleraci; Nom
castellà: Cardeña, Cerraja, Lechuguilla; Nom francès: Laiteron maraîcher, Laiteron
potager; Nom anglès: Smooth sow thistle, Sow thistle.
Codi Bayer: SONOL

Família Gramínies (Poàcies)
Cynodon dactylon Gaud.
Taxonomia: Gramínies (Poàcies)
Distribució geogràfica general: Pluriregional (Subcosmopolita)
Hàbitat: Camins, conreus, llocs trepitjats
Morfologia: Planta que fa llargs rizomes i estolons. Fulles dístiques (sobretot als brots
estèrils), glauscescents, atenuades en punta gairebé punxent. Inflorescència digitada,
formada per 2-7 espigues patens, estretes i unilaterals, sovint violàcies. Espiguetes
d’uns 2 mm, comprimides. Mida: 1-3 dm.
Forma vital: Hemicriptòfit.
Època de floració: (Gener) Juny a Octubre (Desembre) ((I)VI-X(XII))
Pol·linització: Anemòfila
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Tipus de fulla: Estreta
Noms populars: Nom català: Agram, Gram; Nom castellà: Canaria, Grama, Grama
común, Pie de gallina; Nom francès: Chiendent pied-de-poule; Nom anglès: Bermuda
grass.
Codi Bayer: CYNDA

Lolium perenne L.
Taxonomia: Poàcies (gramínies)
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Vores de camins, llocs trepitjats, prats molt pasturats
Morfologia: Planta herbàcia perenne, cespitosa, de tiges sovint prostrades o
ascendents. Fulles d’uns 2-4 mm d’amplada. Mida: 1-6 dm.
Forma vital: Hemicriptòfit
Època de floració: Maig a octubre (V-X)
Pol·linització: Anemòfila
Tipus de fulla: Estreta
Noms populars: Nom català: Margall, Gramó, Margai, Raigràs, Raigràs angles; Nom
castellà: Ballico, Ray-grass, Vallico; Nom francès: Ray-grass anglais, Ray-grass
commun; Nom anglès: Perennial ryegrass, Ryegrass.
Codi Bayer: LOLPE

Lolium rigidum Gaud.
Taxonomia: Gramínies (Poàcies)
Distribució geogràfica general: Latemediterrània
Hàbitat: Conreus i llocs ruderals
Morfologia: Planta anual de tiges generalment erectes. Tija sovint aspra a la part
superior. Fulles d’uns 4-8 mm d’amplada, les joves planes o plegades. Raquis de la
inflorescència rígid. Espiguetes sovint aplicades al raquis i mig amagades per la gluma.
Mida: 1-6 dm.
Forma vital: Teròfit.
Època de floració: Maig a Agost (V-VIII)
Pol·linització: Anemòfila
Tipus de fulla: Estreta
Nom català: Margall, Margall de fulla estreta, Margall dret, Margall rígid, Senipoll; Nom
castellà: -; Nom francès: Ivraie raide, Ivraie à épis serrés; Nom anglès: -.
Codi Bayer: LOLRI

Poa annua L.
Taxonomia: Gramínies
Distribució geogràfica general: Pluriregional
Hàbitat: Herbeis ruderals
Morfologia: Planta anual o perenne. Tija cilíndrica, no comprimida. Panícula de 2-10
cm, sovint unilateral, amb les branques llises. Carenes de la glumel·la superior amb
pèls flexuosos o cresps en tota la seva longitud. Gluma inferior amb 1 sol nervi i
glumel·la inferior amb nervis poc visibles. Espiguetes amb 2-6 flors. Mida: 2-30 cm.
Forma vital: Teròfit
Època de floració: Gener a Desembre (I-XII)
Pol·linització: Anemòfila
Tipus de fulla: Estreta
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Noms populars: Nom català: Maimort, Pelosa, Peu de boc, Poa anual, Pèl de bou,
Pèl de ca; Nom castellà: Espiguilla, Hierba de punta, Poa; Nom francès: Pâturin
annuel; Nom anglès: Annual bluegrass, Annual meadow grass.
Codi Bayer: POAAN

S’ha localitzat també 13 tàxons que no han pogut ser identificats amb certesa
fins al nivell d’espècie degut al seu estat fenològic. D’aquests s’indica a la taula 5 la
família a què pertanyen (excepte en un cas en què no ha estat possible identificar
tampoc aquest nivell taxonòmic).
Taula 5. Tàxons no identificats a nivell d’espècie observats a la coberta herbàcia de la parcel·la
de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Tàxon

Família

Codi Bayer

Crepis sp.
Geranium sp.
Chenopodium sp.
Lamium sp.
Gramínia 1
Gramínia 2
Gramínia 3
Composta 1
Composta 2
Composta 3
Fabàcia 1
Fabàcia 2
Indeterminada

Composta (Asteràcies)
Geraniàcies
Quenopodiàcies
Labiades
Gramínies (Poàcies)
Gramínies (Poàcies)
Gramínies (Poàcies)
Compostes (Asteràcies)
Compostes (Asteràcies)
Compostes (Asteràcies)
Papilionàcies (Fabàcies)
Papilionàcies (Fabàcies)
-

CVPSS
GERSS
CHESS
LAMSS

Aquests tàxons no s’han tingut en compte en l’anàlisi de biodiversitat però sí en
l’anàlisi en relació a la classificació taxonòmica (família).

4.3. Caracterització de la coberta herbàcia
La caracterització de la coberta herbàcia durant el període d’estudi s’ha realitzat
analitzant els següents aspectes:
•

Evolució temporal de la composició florística de la comunitat

•

Biodiversitat (riquesa d’espècies i índex de diversitat de Shannon)

•

Estructura de la comunitat.

Durant tot el període d’estudi s’ha identificat un nombre total de 43 tàxons.
D’aquests, 13 tàxons no han pogut ser determinats amb precisió: 12 d’ells només
s’han pogut identificar fins a nivell de gènere o família i 1 no s’ha pogut determinar ni
tan sols a aquest nivell.
A la taula 6 s’indica quins són aquests 43 tàxons i els seus codis Bayer o
codificació emprada, que apareix a la llegenda de les figures.
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Taula 6. Tàxons observats a la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre
Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Codi Bayer/ Codificació

Tàxon

ANGAR
ANTAR
CMPER
CAPBP
CERGL
CHESS
Composta 1
Composta 2
Composta 3
ERIBO
ERIFL
CVPSA
CVPSS
CYNDA
DIPER
EPHPT
EPHSE
FUMOF
GERSS
Graminia 1
Graminia 2
Graminia 3
indeterminada
LACSE
LAMSS
Fabacia 1
Fabacia 2
LOLPE
LOLRI
MEDPO
BMLER
PAPRH
PLACO
PLALA
POAAN
POLAV
POLCO
SENVU
SONOL
STEME
VERPO
VICVI
VIOAR

Anagallis arvensis L.
Anthemis arvensis L.
Campanula erinus L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.
Cerastium glomeratum Thuill.
Chenopodium L. spec.
composta 1
composta 2
composta 3
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
Crepis sancta (L.) Bornm.
Crepis sp.
Cynodon dactylon Gaud.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Euphorbia prostrata Ait.
Euphorbia segetalis L.
Fumaria officinalis L.
Geranium L. spec.
gramínia 1
gramínia 2
gramínia 3
indeterminada
Lactuca serriola L.
Lamium L. Spec.
fabàcia 1
fabàcia 2
Lolium perenne L.
Lolium rigidum Gaud.
Medicago polymorpha L.
Micropus erectus L.
Papaver rhoeas L.
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum convolvulus L.
Senecio vulgaris L.
Sonchus oleraceus L.
Stellaria media (L.) Vill.
Veronica polita Fries
Vicia villosa Roth
Viola tricolor L. subsp. arvensis (Murray) Gaud.
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4.3.1. Evolució temporal de la composició florística de la
comunitat
A partir de les dades de presència/absència de cada espècie s’ha realitzat la
figura 19, que permet observar l’evolució temporal de la composició florística de la
comunitat durant el període d’estudi. En aquesta figura es pot observar quines han
estat les espècies presents cada dia de mostratge i quina ha estat la seva evolució al
llarg del temps.
Figura 19. Evolució temporal de la composició florística de la coberta herbàcia de la parcel·la
de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.

45

Evolució de la coberta herbàcia d’una parcel·la de cirerers per a producció de
fusta en un entorn de clima mediterrani

4.3.2.Biodiversitat: Riquesa d’espècies i Índex de diversitat de
Shannon
4.3.2.1. Riquesa d’espècies
Durant el període d’estudi s’ha identificat un total de 43 tàxons, dels quals 30
s’han pogut determinar fins a nivell d’espècie, 12 fins a nivell de gènere o família i 1
no s’ha pogut identificar ni tan sols a aquest nivell degut al seu estat fenològic. En les
figures 20 i 21 es pot observar l’evolució del nombre de tàxons durant el període
d’estudi (evolució de la riquesa específica), així com l’evolució de la riquesa específica
acumulada.
Figura 20. Variació de la riquesa específica (nombre d’espècies) de la coberta herbàcia de la
parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de
2012.

Pel que fa a la riquesa d’espècies, a la figura 20 s’observa que aquesta tendeix
a disminuir lleugerament i oscil·la entre un màxim de 23 espècies assolit en els
moments de més riquesa (18/04/12 i 11/05/12) i un mínim de 14 espècies (el dia
23/05/12, situat en un moment intermedi del període de mostratge).
Figura 21. Riquesa específica acumulada (nombre d’espècies) de la coberta herbàcia de la
parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de
2012.
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Pel que fa a la riquesa acumulada d’espècies, es pot observar a la figura 21 que
aquesta tendeix a augmentar de forma força continuada al llarg del període de
mostratge, fins assolir un màxim de 43 espècies el 13/06/12. El creixement és superior
durant les primeres setmanes de mostratge i arriba gairebé a estabilitzar-se al final del
període d’estudi.
A la taula 7 s’indica la riquesa d’espècies total i dels diferents sectors estudiats,
durant el període de mostratge. Es pot observar que els sectors “reg” i “no reg”
presenten poques diferències pel que fa al nombre total d’espècies que contenen, tot i
que hi ha 8 tàxons que apareixen només a les zones amb reg (com Lolium perenne) i
9 tàxons que apareixen només a les zones sense reg (com Cynodon dactylon o Vicia
villosa). Pel que fa als blocs, es pot observar que el bloc 1 és el que presenta una
major riquesa d’espècies, amb 32 tàxons, a continuació es troba el bloc 2, amb 29
tàxons, i a continuació se situa el bloc 3, amb 23 tàxons. Hi ha 8 tàxons específics del
bloc 1 (que no apareixen ni al bloc 2 ni al 3), 6 específics del bloc 2 i 4 específics del
bloc 3.
Taula 7. Valors de riquesa d’espècies total i pels diferents sectors estudiats a la coberta
herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període
abril-juny de 2012.
Sector

Riquesa d’espècies

Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3
Reg
No reg
Total

32
29
23
34
35
43

4.3.2.2. Índex de diversitat de Shannon
La contribució de cada espècie a l’estructura de la comunitat s’ha analitzat
mitjançant l’índex de diversitat de Shannon (Shannon & Weaver, 1963 en Margalef,
1986), calculat segons la fòrmula:
S

H = −∑ Pi log 2 Pi
i =1

H en bits per individu, on S és la riquesa específica de la comunitat formada per i
espècies, i Pi és la proporció (biomassa) en què trobem representada cada espècie.
A la figura 22 es representa l’evolució de l’índex de diversitat de Shannon
durant el període d’estudi. Es pot observar que aquest índex ha oscil·lat entre un valor
mínim de 2,23 el 13/06/2012 i un màxim de 3,07 el 24/04/2012.
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Figura 22. Evolució de l’índex de diversitat de Shannon (bits per individu) observada a la
coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el
període abril-juny de 2012.

4.3.3.Estructura de la comunitat
Per analitzar l’estructura de la comunitat s’ha estudiat el recobriment,
l’abundància (a partir de la biomassa) i l’evolució de les espècies més abundants.

4.3.3.1. Recobriment
A partir de les dades de recobriment s’ha elaborat la figura 23, on es pot
observar que el recobriment al bloc 3 és sempre clarament superior al dels altres dos
blocs.
Figura 23. Evolució temporal del recobriment total i a cada bloc a la coberta herbàcia de la
parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de
2012.

.
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Pel que fa al sistema de cultiu (reg/no reg), es pot observar a la figura 24 que el
recobriment sol ser lleugerament superior en el cas de “reg”, tot i que en 3 dels 9 dies
de mostratge el recobriment en “no reg” va ser superior al recobriment en “reg”.
Figura 24. Evolució temporal del recobriment (total i en condicions de “reg” i “no reg”) a la
coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el
període abril-juny de 2012.

.

4.3.3.2. Abundància (biomassa)
L’abundància s’ha calculat a partir de la biomassa (g de matèria seca per unitat de
superfície) recol·lectada de cada espècie.
Cada dia de mostratge s’ha recol·lectat la biomassa d’una superfície d’1,5 m2 (6
quadrats x (0,5mx0,5m)/quadrat = 1,5m2). Les dades obtingudes cada dia de
mostratge s’han transformat per passar-les a les unitats adients (g/m2).
A la figura 25 es representa l’evolució de la biomassa total de la comunitat al llarg
del temps. Es pot observar que la biomassa total és manté relativament constant al
llarg del període d’estudi i oscil·la entre un màxim de 105.7 g/m2 el 03/05/12 i un mínim
de 69.5 g/m2 el 30/05/12, mantenint-se generalment entre 75 i 80 g/m2.
A la figura 26 es representa l’evolució de la biomassa a cada bloc. S’hi pot
observar que la biomassa és sempre més elevada en el bloc 3 que als altres dos
blocs.
Finalment, a la figura 27 es representa l’evolució de la biomassa a cadascun dels
sectors diferenciats pel sistema de reg (“reg” i “no reg”). En aquesta figura no
s’observa una diferència clara pel que fa a la biomassa entre els sectors amb reg i
sense reg. La biomassa sol ser superior als sectors amb reg, però en 2 dels 9 dies de
mostratge ha estat superior als sectors sense reg.
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Figura 25. Evolució de la biomassa de plantes a la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers
de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observada en el període abril-juny de 2012.

.
Figura 26. Evolució de la biomassa total i a cada bloc a la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observada en el període abril-juny de
2012.

Figura 27. Evolució de la biomassa total i als sectors “reg” i “no reg” a la coberta herbàcia de la
parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observada en el període
abril-juny de 2012.
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4.3.3.3. Evolució de les espècies més abundants
S’ha analitzat també l’evolució de les espècies més abundants, Aquestes han
estat considerades en aquest cas com aquelles que han arribat a tenir una biomassa
superior al 10% de la biomassa total alguns dels dies de mostratge.
Aquestes espècies han estat les 6 següents: Conyza sumatrensis (ERIFL) –que
ha arribat a representar el 46,7% de la biomassa total el 13/06/12-, Diplotaxis
erucoides (DIPER) –que ha arribat a representar el 34,2% de la biomassa total el
11/05/12-, Crepis sancta (CVPSA) –que ha arribat a representar el 27,6% el 18/04/12-,
Papaver rhoeas (PAPRH) –que ha arribat a representar el 27,3% de la biomassa total
el 06/06/12-, Sonchus oleraceus (SONOL) –que ha arribat a representar el 26,5% de la
biomassa total el 30/05/12- i Lolium rigidum (LOLRI) –que ha arribat a representar el
25,6% de la biomassa total el 13/06/12-.
Tal com s’observa a la figura 28, mentre que algunes espècies han anat
augmentant la seva abundància al llarg del període de mostratge (Conyza
sumatrensis), d’altres l’han anat disminuint (Crepis sancta, Diplotaxis erucoides) i en
d’altres no s’observa una tendència clara (Sonchus oleraceus, Lolium rigidum i
Papaver rhoeas).
Figura 28. Evolució temporal de les espècies més abundants cada dia de mostratge de la
coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el
període abril-juny de 2012.
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4.4. Anàlisis estadístiques
4.4.1.Variable “Recobriment”
La variable “recobriment” correspon al recobriment observat en els quadrats de
50 cm x 50 cm mesurats cada dia de mostratge. Es disposa de 54 mesures d’aquesta
variable, expressada amb la unitat “percentatge” (%).
D’acord amb l’anàlisi de la variància el factor "bloc" és molt significatiu per la
variable “recobriment” (P < 0,0001). No es detecta en canvi significació del factor “reg”,
ni de la interacció “reg-bloc”.
A la taula 8 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual s’ha
realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “recobriment” (veure la darrera
columna).
Taula 8. Anàlisi de la variància del recobriment (valors transformats - arcsinus del tant per u)
de plantes a la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observat en
el període abril-juny de 2012.
Recobriment
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

0.11713958

0.11713958

3.45

0.0693

BLOC

2

1.63442338

0.81721169

24.09

<.0001

REG*BLOC

2

0.08941639

0.04470820

1.32

0.2773

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, existeix una diferència significativa entre la mitjana del
recobriment al bloc 3 i les mitjanes dels blocs 1 i 2. El bloc 3 presenta un recobriment
significativament superior.
El test Tukey no detecta en canvi diferències significatives entre la mitjana de la
variable “recobriment” a les zones “amb reg” i “sense reg”.
A la taula 9 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “recobriment” per a cada nivell dels factors principals considerats. Les
mitjanes seguides d’una lletra diferent són significativament diferents al nivell P=0.05.
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Taula 9. Recobriment de plantes (en %) observat a la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Recobriment
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

30.000 A

BLOC 2

34.444 A

BLOC 3

60.833 B

REG
REG (1)

44.630 A

NO REG (0)

38.889 A

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.

4.4.2.Variable “Número d’espècies”
La variable “número d’espècies” correspon al número d’espècies observat en els
quadrats de 50 cm x 50 cm mesurats cada dia de mostratge. Es disposa de 54
mesures d’aquesta variable, expressada amb la unitat “número d’espècies”.
D’acord amb l’anàlisi de la variància, el factor “bloc” és molt significatiu per la
variable “número d’espècies” (P < 0,005). Es detecta significació de la interacció “regbloc” (P < 0.05) i no es detecta en canvi significació del factor “reg”.
A la taula 10 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “número d’espècies”
(veure la darrera columna).
Taula 10. Anàlisi de la variància del número d’espècies observat a la coberta herbàcia de la
parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de
2012.
Número d’espècies
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de
quadrats Tipus
III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

0.00223585

0.00223585

0.02

0.8843

BLOC

2

1.36019807

0.68009903

6.51

0.0032

REG*BLOC

2

0.78433248

0.39216624

3.75

0.0306

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)
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Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, existeix una diferència significativa entre la mitjana del
número d’espècies al bloc 3 i les mitjanes dels blocs 1 i 2. El bloc 3 presenta un
número d’espècies significativament inferior.
El test Tukey no detecta en canvi diferències significatives entre la mitjana de la
variable “número d’espècies” a les zones “amb reg” i “sense reg”.
A la taula 11 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “número d’espècies” per a cada nivell dels factors principals considerats. Les
mitjanes seguides d’una lletra diferent són significativament diferents al nivell P=0.05.
Taula 11. Número d’espècies observat a la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la
finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Número d’espècies
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

9.000 A

BLOC 2

9.444 A

BLOC 3

7.278 B

REG
REG (1)

8.556 A

NO REG (0)

8.593 A

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.

4.4.3.Variable “Biomassa”
La variable “biomassa” correspon a la suma de la biomassa de totes les plantes
existents en cada quadrat mostrejat. Es disposa per tant de 54 mesures d’aquesta
variable, expressada amb la unitat “g de matèria seca per unitat de superfície” (en
aquest cas la unitat de superfície han estat els 0,25 m2 de cada quadrat mostrejat).
D’acord amb l’anàlisi de la variància el factor “bloc” és molt significatiu per la
variable “biomassa” (P < 0,001). Es detecta significació del factor “reg” (P < 0.05) i no
es detecta en canvi significació de la interacció “reg-bloc”.
A la taula 12 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “biomassa” (veure la
darrera columna).
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Taula 12. Anàlisi de la variància de la biomassa de la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observada en el període abril-juny de
2012.
Biomassa
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

225.329982

225.329982

4.37

0.0418

BLOC

2

3243.301777

1621.650888

31.47

<.0001

REG*BLOC

2

51.198046

25.599023

0.50

0.6116

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, existeix una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa” al bloc 3 i les mitjanes dels blocs 1 i 2. El bloc 3 presenta una
biomassa significativament superior.
El test Tukey no detecta en canvi diferències significatives entre la mitjana de la
variable “biomassa” a les zones “amb reg” i “sense reg”.
A la taula 14 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “biomassa” per a cada nivell dels factors principals considerats. Les mitjanes
seguides d’una lletra diferent són significativament diferents al nivell P=0.05.
Taula 14. Mitjana de la variable “biomassa” observada a la coberta herbàcia de la parcel·la de
cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Biomassa
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

13.055 B

BLOC 2

16.892 B

BLOC 3

30.711 A

REG
REG (1)

21.737 A

NO REG (0)

18.701 A

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.
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4.4.4.Variable ”Biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 20%”
Les 4 espècies que han arribat a assolir més d’un 20% de la biomassa total en
alguns dels dies de mostratge han estat Diplotaxis erucoides (DIPER), Conyza
sumatrensis (ERIFL), Lolium rigidum (LOLRI) i Papaver rhoeas (PAPRH).
La suma de la biomassa d’aquestes 4 espècies ha estat analitzada
estadísticament. La variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al
20%” correspon a la suma de la biomassa d’aquestes 4 espècies a cada quadrat
mostrejat. Es disposa per tant de 54 mesures d’aquesta variable, expressada amb la
unitat “g de matèria seca per unitat de superfície” (en aquest cas la unitat de superfície
han estat els 0,25 m2 de cada quadrat mostrejat).
D’acord amb l’anàlisi de la variància el factor “bloc” és molt significatiu per la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%” (P < 0,0001). Es
detecta significació del factor “reg” (P < 0.005) i no es detecta en canvi significació de
la interacció “reg-bloc”.
A la taula 15 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “biomassa de les
espècies amb biomassa superior al 20%” (veure la darrera columna).
Taula 15. Anàlisi de la variància de la variable “biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 20%” de la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon
(Caldes de Montbui) observada en el període abril-juny de 2012.
Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

581.811555

581.811555

11.20

0.0016

BLOC

2

1812.280983

906.140491

17.44

<.0001

REG*BLOC

2

131.885895

65.942947

1.27

0.2904

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, existeix una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%” al bloc 3 i les
mitjanes dels blocs 1 i 2. El bloc 3 presenta una biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 20% significativament superior.
El test Tukey detecta també una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%” a les zones “amb
reg” i “sense reg”. La “zona amb reg” presenta una biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 20% significativament superior.
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A la taula 16 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%” per a cada nivell
dels factors principals considerats. Les mitjanes seguides d’una lletra diferent són
significativament diferents al nivell P=0.05.
Taula 16. Mitjana de la variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%”
observada a la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes
de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

7.334 B

BLOC 2

6.709 B

BLOC 3

18.601 A

REG
REG (1)
NO REG (0)

13.704 A
8.059 B

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.

4.4.5.Variable “Biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 10%”
Les 6 espècies que han arribat a assolir més d’un 10% de la biomassa total en
alguns dels dies de mostratge han estat, a més de les 4 ja indicades -Diplotaxis
erucoides (DIPER), Conyza sumatrensis (ERIFL), Lolium rigidum (LOLRI) i Papaver
rhoeas (PAPRH)-, Crepis sancta (CVPSA) i Sonchus oleraceus (SONOL).
La suma de la biomassa d’aquestes 6 espècies ha estat analitzada
estadísticament. La variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al
10%” correspon a la suma de la biomassa d’aquestes 6 espècies a cada quadrat
mostrejat. Es disposa per tant de 54 mesures d’aquesta variable, expressada amb la
unitat “g de matèria seca per unitat de superfície” (en aquest cas la unitat de superfície
han estat els 0,25 m2 de cada quadrat mostrejat).
D’acord amb l’anàlisi de la variància el factor “bloc” és molt significatiu per la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%” (P < 0,0001). Es
detecta significació del factor “reg” (P < 0.05) i no es detecta en canvi significació de la
interacció “reg-bloc”.
A la taula 17 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “biomassa de les
espècies amb biomassa superior al 10%” (veure la darrera columna).
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Taula 17. Anàlisi de la variància de la variable “biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 10%” de la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon
(Caldes de Montbui) observada en el període abril-juny de 2012.
Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

435.972827

435.972827

7.92

0.0071

BLOC

2

4305.568401

2152.784201

39.09

<.0001

REG*BLOC

2

3.064026

1.532013

0.03

0.9726

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, existeix una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%” al bloc 3 i les
mitjanes dels blocs 1 i 2. El bloc 3 presenta una biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 10% significativament superior.
El test Tukey detecta també una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%” a les zones “amb
reg” i “sense reg”. La “zona amb reg” presenta una biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 10% significativament superior.
A la taula 18 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%” per a cada nivell
dels factors principals considerats. Les mitjanes seguides d’una lletra diferent són
significativament diferents al nivell P=0.05.
Taula 18. Mitjana de la variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%”
observada a la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes
de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

9.699 B

BLOC 2

12.080 B

BLOC 3

29.331 A

REG
REG (1)

19.227 A

NO REG (0)

14.847 B

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.
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4.4.6.Variable “Biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 5%”
Les 12 espècies que han arribat a assolir més d’un 5% de la biomassa total en
alguns dels dies de mostratge han estat, a més de les 6 ja indicades -Diplotaxis
erucoides (DIPER), Conyza sumatrensis (ERIFL), Lolium rigidum (LOLRI) i Papaver
rhoeas (PAPRH), Crepis sancta (CVPSA) i Sonchus oleraceus (SONOL)-, Anthemis
arvensis (ANTAR), Capsella bursa-pastoris (CAPBP), Campanula erinus (CMPER),
Conyza bonariensis (ERIBO), Lactuca serriola (LACSE) i Viola arvensis (VIOAR).
La suma de la biomassa d’aquestes 12 espècies ha estat analitzada
estadísticament. La variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%”
correspon a la suma de la biomassa d’aquestes 6 espècies a cada quadrat mostrejat.
Es disposa per tant de 54 mesures d’aquesta variable, expressada amb la unitat “g de
matèria seca per unitat de superfície” (en aquest cas la unitat de superfície han estat
els 0,25 m2 de cada quadrat mostrejat).
D’acord amb l’anàlisi de la variància el factor “bloc” és molt significatiu per la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%” (P < 0,0001). Es
detecta significació del factor “reg” (P < 0.05) i no es detecta en canvi significació de la
interacció “reg-bloc”.
A la taula 19 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “biomassa de les
espècies amb biomassa superior al 5%” (veure la darrera columna).
Taula 19. Anàlisi de la variància de la variable “biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 5%” de la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon
(Caldes de Montbui) observada en el període abril-juny de 2012.
Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

247.223385

247.223385

4.79

0.0334

BLOC

2

3342.685032

1671.342516

32.41

<.0001

REG*BLOC

2

21.956487

10.978244

0.21

0.8090

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, existeix una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%” al bloc 3 i les
mitjanes dels blocs 1 i 2. El bloc 3 presenta una biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 5% significativament superior.
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El test Tukey no detecta en canvi diferències significatives entre la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%” a les zones “amb
reg” i “sense reg”.
A la taula 20 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%” per a cada nivell
dels factors principals considerats. Les mitjanes seguides d’una lletra diferent són
significativament diferents al nivell P=0.05.
Taula 20. Mitjana de la variable “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%”
observada a la coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes
de Montbui) en el període abril-juny de 2012.
Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

12.353 B

BLOC 2

15.975 B

BLOC 3

30.225 A

REG
REG (1)

21.118 A

NO REG (0)

17.917 A

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.

4.4.7.Variable “Biomassa Hemicriptòfits”
Les 4 espècies d’hemicriptòfits detectades a la parcel·la de cirerers de Torre
Marimon (Caldes de Montbui) són Plantago coronopus (PLACO), Plantago lanceolata
(PLALA), Cynodon dactylon (CYNDA) i Lolium perenne (LOLPE).
La suma de la biomassa d’aquestes 4 espècies ha estat analitzada
estadísticament. La variable “biomassa hemicriptòfits” correspon a la suma de la
biomassa d’aquestes 4 espècies a cada quadrat mostrejat. Es disposa per tant de 54
mesures d’aquesta variable, expressada amb la unitat “g de matèria seca per unitat de
superfície” (en aquest cas la unitat de superfície han estat els 0,25 m2 de cada quadrat
mostrejat).
D’acord amb l’anàlisi de la variància no es detecta significació del factor “bloc”, ni
del factor “reg” ni de la interacció “reg-bloc”, per a la variable “biomassa hemicriptòfits”.
A la taula 21 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “biomassa hemicriptòfits”
(veure la darrera columna).
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Taula 21. Anàlisi de la variància de la variable “biomassa hemicriptòfits” de la coberta herbàcia
de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observada en el
període abril-juny de 2012.
Biomassa Hemicriptòfits
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

0.10129389

0.10129389

0.59

0.4443

BLOC

2

1.00473007

0.50236504

2.95

0.0619

REG*BLOC

2

0.94780592

0.47390296

2.78

0.0718

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, no existeix una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa hemicriptòfits” als blocs 1, 2 i 3.
El test Tukey no detecta tampoc diferències significatives entre la mitjana de la
variable “biomassa hemicriptòfits” a les zones “amb reg” i “sense reg”.
A la taula 22 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “biomassa hemicriptòfits” per a cada nivell dels factors principals considerats.
Les mitjanes seguides d’una lletra diferent són significativament diferents al nivell
P=0.05.
Taula 22. Mitjana de la variable “biomassa hemicriptòfits” observada a la coberta herbàcia de la
parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de
2012.
Biomassa Hemicriptòfits
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

0.0002 A

BLOC 2

0.3011 A

BLOC 3

0.0833 A

REG
REG (1)

0.0933 A

NO REG (0)

0.1631 A

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.
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4.4.8.Variable “Biomassa Gramínies”
S’ha analitzat estadísticament la suma de la biomassa de les 7 espècies de
gramínies detectades (Cynodon dactylon, Lolium perenne, Lolium rigidum i Poa annua,
junt amb 3 altres gramínies que no han pogut ser determinades a nivell d’espècie).
La suma de la biomassa d’aquestes 7 espècies ha estat analitzada
estadísticament. La variable “biomassa gramínies” correspon a la suma de la
biomassa d’aquestes 7 espècies a cada quadrat mostrejat. Es disposa per tant de 54
mesures d’aquesta variable, expressada amb la unitat “g de matèria seca per unitat de
superfície” (en aquest cas la unitat de superfície han estat els 0,25 m2 de cada quadrat
mostrejat).
D’acord amb l’anàlisi de la variància no es detecta significació del factor “bloc”, ni
del factor “reg” ni de la interacció “reg-bloc”, per a la variable “biomassa gramínies”.
A la taula 23 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “biomassa gramínies”
(veure la darrera columna).
Taula 23. Anàlisi de la variància de la variable “biomassa gramínies” de la coberta herbàcia de
la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observada en el període
abril-juny de 2012.
Biomassa Gramínies
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

36.5769285

36.5769285

2.04

0.1595

BLOC

2

87.2680828

43.6340414

2.44

0.0983

REG*BLOC

2

110.7612330

55.3806165

3.09

0.0546

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, no existeix una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa gramínies” als blocs 1, 2 i 3.
El test Tukey no detecta tampoc diferències significatives entre la mitjana de la
variable “biomassa gramínies” a les zones “amb reg” i “sense reg”.
A la taula 24 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “biomassa gramínies” per a cada nivell dels factors principals considerats. Les
mitjanes seguides d’una lletra diferent són significativament diferents al nivell P=0.05.
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Taula 24. Mitjana de la variable “biomassa gramínies” observada a la coberta herbàcia de la
parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril-juny de
2012.
Biomassa gramínies
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

0.255 A

BLOC 2

0.174 A

BLOC 3

2.614 A

REG
REG (1)

1.739 A

NO REG (0)

0.289 A

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.

4.4.9.Variable “Biomasa Espècies de fulla ampla”
S’ha analitzat estadísticament la suma de la biomassa de les 36 espècies de
fulla ampla (tots els tàxons excepte les 7 gramínies abans indicades). La suma de la
biomassa d’aquestes 36 espècies ha estat analitzada estadísticament. La variable
“biomassa espècies de fulla ampla” correspon a la suma de la biomassa d’aquestes 36
espècies a cada quadrat mostrejat. Es disposa per tant de 54 mesures d’aquesta
variable, expressada amb la unitat “g de matèria seca per unitat de superfície” (en
aquest cas la unitat de superfície han estat els 0,25 m2 de cada quadrat mostrejat).
D’acord amb l’anàlisi de la variància el factor “bloc” és molt significatiu per la
variable “biomassa espècies de fulla ampla” (P < 0,0001). No es detecta en canvi
significació del factor “reg” ni de la interacció “reg-bloc”.
A la taula 25 es pot observar el nivell de significació de cada factor per al qual
s’ha realitzat l’anàlisi de la variància, en el cas de la variable “biomassa espècies de
fulla ampla” (veure la darrera columna).
Taula 25. Anàlisi de la variància de la variable “biomassa espècies de fulla ampla” de la coberta
herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) observada
en el període abril-juny de 2012.
Biomassa Espècies de fulla ampla
Font de variació
(= factors)

g.ll.

Suma de quadrats
Tipus III

Quadrats
mitjans

Valor de F

Pr > F *

REG

1

80.337325

80.337325

1.18

0.2819

BLOC

2

2290.672189

1145.336094

16.89

<.0001

REG*BLOC

2

19.825747

9.912873

0.15

0.8644

* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)
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Separació de mitjanes
Segons el test Tukey, existeix una diferència significativa entre la mitjana de la
variable “biomassa espècies de fulla ampla” al bloc 3 i les mitjanes dels blocs 1 i 2. El
bloc 3 presenta una biomassa d’espècies amb fulla ampla significativament superior.
El test Tukey no detecta en canvi diferències significatives entre la mitjana de la
variable “biomassa espècies de fulla ampla” a les zones “amb reg” i “sense reg”.
A la taula 26 es pot observar, a la columna “Mitjana”, el valor de la mitjana de la
variable “biomassa espècies de fulla ampla” per a cada nivell dels factors principals
considerats. Les mitjanes seguides d’una lletra diferent són significativament diferents
al nivell P=0.05.
Taula 26. Mitjana de la variable “biomassa espècies de fulla ampla” observada a la coberta
herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període
abril-juny de 2012.
Biomassa Espècies de fulla ampla
Nivells dels factors

Mitjana *

BLOC
BLOC 1

12.800 B

BLOC 2

16.718 B

BLOC 3

28.097 A

REG
REG (1)

19.998 A

NO REG (0)

18.412 A

* Per a cadascun dels factors considerats, les mitjanes seguides de la mateixa lletra no són
significativament diferents al nivell P =0.05.

4.5. Discussió
L’anàlisi de la variància efectuat amb les diferents variables estudiades a la
coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de Torre Marimon ha donat els següents
resultats:
•

el factor "bloc" és molt significatiu per les variables “recobriment”, “número
d’espècies”, “biomassa”, “biomassa de les espècies amb biomassa superior al
20%”, “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%”, “biomassa de
les espècies amb biomassa superior al 5%” i “biomassa espècies de fulla ampla”.

•

el factor “reg” és molt significatiu per a la variable “biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 20%” i significatiu per a les variables “biomassa”, “biomassa
de les espècies amb biomassa superior al 10%” i “biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 5%”.

•

el factor interacció reg-bloc és significatiu per a la variable “número d’espècies”.
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A la taula 27 es resumeixen els resultats de l’anàlisi de la variància efectuat
amb les diferents variables estudiades.
Taula 27. Resultats de l’anàlisi de la variància efectuat amb les variables estudiades a la
coberta herbàcia de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el
període abril-juny de 2012. En tots els casos s'ha analitzat la variància dels valor per quadrat
2
(en 0.25m ).
Anàlisi de la variància. Resultats.
Variables

Factors *
BLOC

REG

REGBLOC

Recobriment

P<0,0001

-

-

Número d’espècies

P < 0,005

-

P < 0.05

Biomassa

P < 0,001

P < 0.05

-

Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 20%

P<0,0001

P < 0.005

-

Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 10%

P<0,0001

P < 0.05

-

Biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%

P<0,0001

P < 0.05

-

Biomassa hemicriptòfits

-

-

-

Biomassa gramínies

-

-

-

P<0,0001

-

-

Biomassa espècies de fulla ampla
* En verd s’assenyalen els valors significatius (P<0.05)

Pel que fa al test Tukey efectuat amb les diferents variables estudiades, els
resultats obtinguts es presenten de forma resumida a la taula 28.
A la taula 28 es pot observar que existeix una diferència significativa entre la
mitjana al bloc 3 i les mitjanes als altres dos blocs (1 i 2) pel que fa a les variables
“recobriment”, “número d’espècies”, “biomassa”, “biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 20%”, “biomassa de les espècies amb biomassa superior al
10%”, “biomassa de les espècies amb biomassa superior al 5%” i “biomassa de les
espècies de fulla ampla”. En tots aquests casos la mitjana al bloc 3 és
significativament superior a la mitjana als altres dos blocs, excepte en el cas de la
variable “número d’espècies”, en què la mitjana al bloc 3 és significativament inferior a
la mitjana als altres dos blocs. Això sembla indicar que en el bloc 3 tendeixen a
aparèixer menys espècies però amb un recobriment i biomassa superiors.
També s’observa que només existeix una diferència significativa entre la mitjana
a la zona amb reg i a la zona sense reg, pel que fa a les variables “biomassa de les
espècies amb biomassa superior al 20%” i “biomassa de les espècies amb biomassa
superior al 10%”. En tots dos casos la mitjana d’aquestes variables a la zona amb reg
és significativament superior a la mitjana a la zona sense reg.
Així doncs, s’observa que la localització en un o altre bloc (associada a unes
característiques edàfiques diferenciades) dóna lloc a diferències significatives en la
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mitjana de 7 de les 9 variables estudiades, mentre que el sistema de reg dóna lloc a
diferències significatives en la mitjana de nomes 2 de les 9 variables estudiades.
Taula 28. Resultats del test Tukey efectuat amb les variables estudiades a la coberta herbàcia
de la parcel·la de cirerers de la finca Torre Marimon (Caldes de Montbui) en el període abril2
juny de 2012. En tots els casos els valors són mitjanes per quadrat (en 0.25m ).
Test Tukey. Resultats.
Variables

Factors *
BLOC

REG

Recobriment

Mitjana Bloc 1: 30.000 A
Mitjana Bloc 2: 34.444 A
Mitjana Bloc 3: 60.833 B

-

Número d’espècies

Mitjana Bloc 1: 9.000 A
Mitjana Bloc 2: 9.444 A
Mitjana Bloc 3: 7.278 B

-

Biomassa

Mitjana Bloc 1: 13.055 B
Mitjana Bloc 2: 16.892 B
Mitjana Bloc 3: 30.711 A

-

Biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 20%

Mitjana Bloc 1: 7.334 B
Mitjana Bloc 2: 6.709 B
Mitjana Bloc 3: 18.601 A

Mitjana Reg: 13.704 A
Mitjana No Reg: 8.059 B

Biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 10%

Mitjana Bloc 1: 9.699 B
Mitjana Bloc 2: 12.080 B
Mitjana Bloc 3: 29.331 A

Mitjana Reg: 19.227 A
Mitjana No Reg: 14.847 B

Biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 5%

Mitjana Bloc 1: 12.353 B
Mitjana Bloc 2: 15.975 B
Mitjana Bloc 3: 30.225 A

-

Biomassa hemicriptòfits

-

-

Biomassa gramínies

-

-

Mitjana Bloc 1: 12.800 B
Mitjana Bloc 2: 16.718 B
Mitjana Bloc 3: 28.097 A

-

Biomassa
ampla

espècies

de

fulla

* En verd s’assenyalen els factors en què les mitjanes són significativament diferents

.
Aquests resultats semblen indicar en conjunt que la gestió de la parcel·la
mitjançant un sistema de reg pot afavorir una major biomassa de la coberta herbàcia,
especialment de les espècies més abundants. No obstant, la coberta herbàcia està
condicionada sobretot per les característiques edàfiques del sòl. Caldria realitzar una
anàlisi més acurada d’aquestes característiques per identificar quins factors influeixen
més en el desenvolupament de la coberta.
En aquest sentit, sembla que la millora de les característiques del sòl pot afavorir
en gran mesura un augment del recobriment de la coberta herbàcia i de la biomassa
(tant en el seu conjunt com pel que fa a les espècies més abundants o d’algunes
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característiques concretes). En canvi, la instal·lació d’un sistema de reg, tot i que pot
afavorir l’augment de biomassa de la coberta, no sembla donar lloc a una modificació
substancial d’aquesta, que compensi les despeses associades.
Com ja s’ha esmentat a la introducció, la coberta herbàcia interacciona amb el
cultiu en diferents aspectes: competència per l’aigua, competència pels nutrients,
afavoriment de la fauna útil, modificació de les condicions microclimàtiques,
conservació del sòl per disminució de l’erosió, etc.
Els aspectes d’aquesta interacció més ben coneguts i que poden tenir més
incidència en un cultiu de fruiters ornamentals com l’estudiat, situat en una parcel·la
gairebé plana i de clima mediterrani, són la competència per l’aigua, la competència
pels nutrients i la modificació de les condicions microclimàtiques.
La competència per l’aigua és un factor important a tenir en compte en un cultiu
com l’estudiat. Tal com s’observa en el diagrama ombrotèrmic (figura 4) i en les taules
amb dades climàtiques de l’estació de Caldes de Montbui (taules 1 i 2), durant els
mesos d’estiu (juny, juliol i agost) es produeix un període de sequera estival, en què
l’evapotranspiració potencial és elevada. Durant aquests mesos la competència per
l’aigua entre la coberta herbàcia i el cultiu pot ser un factor rellevant que condicioni el
creixement d’aquest, i per tant podria ser recomanable l’eliminació de la coberta al
principi d’aquest període.
No obstant, per escollir la gestió més idònia de la coberta caldria valorar si el cost
de la intervenció per eliminar-la (pas de maquinària), amb l’objectiu d’evitar la
competència per l’aigua, queda compensat per l’augment de producció del cultiu, i si
algunes conseqüències indirectes d’aquesta intervenció (compactació del sòl,
eliminació de la fauna útil, etc.) no tenen una incidència més negativa que el suposat
benefici que es pretén aconseguir.
La competència pels nutrients és també un factor important a tenir en compte,
especialment en sòls relativament pobres en nutrients i amb baixos continguts de
matèria orgànica, com els sòls originaris de la zona objecte d’estudi. Tal com mostra
l’anàlisi estadística efectuada, les característiques edàfiques condicionen molt el
desenvolupament de la coberta herbàcia en la parcel·la de cirerers de Torre Marimon,
el que fa pensar que la disponibilitat de nutrients és un factor limitant per al creixement
de les plantes. Aquesta disponibilitat pot estar condicionada per diversos factors, com
la pedregositat, la textura del sòl, la capacitat d’intercanvi catiònic, el contingut en
matèria orgànica, etc.
En aquest sentit, la millora de l’estructura i les característiques del sòl ha de ser
un objectiu a assolir en un cultiu de fruiters com l’estudiat. Aquesta millora afavorirà
tant el desenvolupament de la coberta com el creixement del cultiu, disminuint la
competència entre ambdós. Aquesta millora es pot afavorir amb diferents tècniques
culturals, com l’aportació d’adobs orgànics o fertilitzants sintètics, l’aportació
d’esmenes, labors de despedregament amb maquinària, etc. Malgrat que aquestes
tasques tenen un cost que cal valorar, la millora de les característiques edàfiques sòl
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proporcionar resultats clarament beneficiosos per al cultiu tant a curt com a mig i llarg
termini, i representa per tant una estratègia eficaç a seguir.
En general, en relació a la competència pels nutrients, convindrà millorar el sòl i
mantenir la coberta herbàcia, ja que aquesta acabarà afavorint a la llarga la fertilitat del
sòl, en proveir-lo de matèria orgànica, millorar la infiltració de l’aigua i evitar l’erosió.
La coberta herbàcia afecta també les condicions microclimàtiques del cultiu.
La coberta afecta per exemple el balanç de calor entre el sòl, l’aire i el cultiu,
especialment durant les gelades de radiació. Aquestes gelades es produeixen sobretot
en condicions de vents encalmats i cels clars.
La capacitat del sòl per emmagatzemar i transferir calor determina el flux de calor
resultant. Així, per exemple, un sòl humit és més capaç de transferir i emmagatzemar
calor que un sòl sec, i per això es manté més calent i amb una temperatura més
constant i pot transferir més radiació cap al cultiu durant la nit, protegint-lo d’una
possible glaçada (Snyder & Connell, 1993).
La presència d’una coberta herbàcia en un cultiu afecta també la capacitat
d’emmagatzematge i transferència de calor. Una superfície amb coberta herbàcia
reflecteix més la radiació solar que un sòl nu, de manera que es redueix l’absorció de
calor durant el dia i per tant pot alliberar menys calor durant la nit.
És per això que la gestió de la coberta herbàcia pot influir en la protecció dels
cultius de fruiters contra gelades.
Les opcions de maneig que es poden usar per reduir el risc de gelades inclouen
el llaurat de la coberta herbàcia o l’aplicació d’herbicides, per eliminar la coberta
(Snyder & Connell, 1993). Aquesta pràctica pot ser recomanable durant els mesos
hivernals més freds, especialment en zones de clima mediterrani continental. En el cas
del cultiu estudiat, tot i que a l’hivern es poden donar nombrosos dies amb
temperatures mínimes negatives, no és especialment important evitar les gelades,
tenint en compte quin és l’objectiu productiu (fusta) i el caràcter relativament temperat
del clima, per la proximitat de la zona al mar.
A més, tot i que l’eliminació de la coberta es sol considerar favorable per a la
protecció de cultius de fruiters contra gelades pels motius abans indicats, també han
de ser considerats els seus beneficis en relació a l’intercanvi de calor, en alguns
casos. Així, per exemple, després de diversos dies amb baixa radiació solar i vents
secs, el sòl nu pot estar més fred que una coberta herbàcia. En aquestes condicions,
convé mullar els sòls nus per evitar el risc de gelada i l’existència d’una coberta té uns
efectes beneficiosos (Snyder & Connell, 1993).
Aquest fet mostra la interrelació entre el sistema de reg (“reg”-“no reg”) i el
sistema de gestió de la coberta (“treball del sòl”-“no treball del sòl”). En un cultiu de
fruiters amb reg, pot ser adient l’eliminació de la coberta els mesos més freds, ja que
en general el sòl nu protegeix millor de les gelades de radiació i es pot mulllar
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fàcilment el sòl en cas que aquest s’hagi dessecat per l’acció de vents secs. En canvi,
en un cultiu sense reg, pot ser més convenient mantenir la coberta herbàcia.
Pel que fa a la presència de fauna útil en la coberta herbàcia de cultius de fruiters
i la seva interacció amb la fauna perjudicial, alguns estudis, per exemple alguns
realitzats en cultius de pomeres (Alins et al., 2007), mostren resultats contradictoris, en
el sentit que algunes espècies perjudicials d’àfids poden veure’s afavorides en
condicions de sòl nu (Aphis pomi), mentre que d’altres no veuen modificada la seva
abundància (Dysaphis plantaginea). Pel que fa a la fauna útil, aquest mateix estudi no
va observar diferències entre els tractaments. Alguns autors consideren (Bostanian et
al., 2004 en Alins et al., 2007) que calen diversos anys perquè es puguin incrementar
les poblacions dels enemics naturals en una coberta.
En aquest sentit, una gestió de la coberta herbàcia que comporti la seva
eliminació, encara que sigui només puntualment, durant alguns períodes de l’any o
alguns anys (per exemple, mitjançant llaurat, com a mesura de protecció contra
gelades), pot disminuir l’efectivitat de la coberta com a font de fauna útil per al cultiu.
En resum, la interacció entre la coberta herbàcia i els cultius de fruiters en
condicions de clima mediterrani és molt complexa i hi intervenen nombrosos factors.
En aquest estudi només s’ha pogut analitzar les característiques de la coberta
herbàcia en un cultiu de cirerers per a fusta durant uns mesos (abril-juny 2012) i
comparant únicament un sistema de gestió (“reg”-“no reg”) i diferents tipus de sòl, dels
quals es desconeixen però les característiques edàfiques detallades.
Aquest estudi no ha permès obtenir dades sobre com afecta la presència de la
coberta herbàcia en el creixement del cultiu, ja que no es disposa de dades sobre el
creixement de la fusta dels cirerers de la parcel·la ni les seves característiques, a les
diferents subparcel·les. En aquest sentit, no s’ha pogut establir cap comparació entre
les zones amb coberta herbàcia i les zones llaurades, sense coberta.
Caldria per tant aprofundir l’estudi, analitzant més paràmetres i durant un període
més llarg de temps, per tal de poder extreure més conclusions en relació a quina és
l’estratègia de gestió més adient de la coberta herbàcia en un cultiu de fruiters
ornamental per a fusta.
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5. CONCLUSIONS

D’’aquest estudi se’n desprenen les següents conclusions:
•

La coberta herbàcia d’un conreu de fruiters per a fusta en condicions
mediterrànies està formada per un nombre considerable d’espècies. En
aquest estudi en concret s’ha identificat un total de 43 tàxons durant el
període abril-juny de 2012, en una parcel·la de cirerers per a fusta a la finca
de Torre Marimon (Caldes de Montbui).

•

S'han identificat tàxons pertanyents a un mínim de 15 famílies. D’aquestes,
3 famílies (Compostes, Gramínies i Fabàcies) representen més d’un 50%
del total, concretament un 58% (el 58% dels tàxons pertany a aquestes 3
famílies). La família més ben representada és la de les compostes (amb un
29% de les espècies) i a continuació apareixen les Gramínies (17%) i les
Fabàcies (12%).

•

La composició florística de la comunitat evoluciona al llarg del temps. Unes
espècies van substituint a les altres, a la vegada que la seva biomassa va
modificant-se també al llarg del temps.

•

La forma vital més ben representada és la dels teròfits (plantes anuals) i a
continuació se situen els hemicriptòfits. En aquest estudi els teròfits han
representat un 87% del total de tàxons i els hemicriptòfits un 13%.
Predominen també les espècies de fulla ampla. En aquest estudi han
representat un 84% del total de tàxons.

•

El sistema de pol·linització predominant entre les plantes de la coberta
herbàcia és l’entomofília. En aquest estudi un 76% dels tàxons identificats
han estat plantes entomòfiles i un 24% anemòfiles.

•

L’índex de diversitat de Shannon de la comunitat ha oscil·lat entre un valor
mínim de 2,23 el 13/06/2012 i un màxim de 3,07 el 24/04/2012.

•

Les espècies més abundants, que dominen la comunitat, són una minoria.
En el cas d’aquest estudi, 4 espècies arriben a representar el 20% de la
biomassa total en algun dels dies de mostratge.

•

Tant el recobriment de la coberta com la seva biomassa total han estat
molt variables en funció de la localització concreta. El recobriment ha
oscil·lat entre un mínim del 15% i un màxim del 95%. Pel que fa a l’evolució
de la biomassa, ha oscil·lat entre un màxim de 105.7 g/m2 el 3/05/2012 i un
mínim de 69.5 g/m2 el 30/05/2012, mantenint-se generalment entre 75 i 80
g/m2.
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•

Tant el sistema de reg com el tipus de sòl influeixen en les característiques
de la coberta herbàcia. L’anàlisi de la variància i la separació de mitjanes
han donat els següents resultats:
o

el factor principal "bloc" (lligat al tipus de sòl) és significatiu per les
variables “recobriment”, “número d’espècies”, “biomassa”, “biomassa de
les espècies amb biomassa superior al 20%”, “biomassa de les espècies
amb biomassa superior al 10%”, “biomassa de les espècies amb
biomassa superior al 5%” i “biomassa espècies de fulla ampla”. La
mitjana de totes aquestes variables al bloc 3 ha estat significativament
superior a la mitjana als altres dos blocs, excepte en el cas de la
variable “número d’espècies”, en què ha estat significativament inferior.

o

el factor principal “reg” (lligat al sistema de reg) és significatiu per gran
part de les variables relacionades amb biomassa (biomassa total,
d'espècies amb biomassa superior al 20%, al 10% i al 5%). En 2
d’aquestes variables (biomassa de les espècies amb biomassa superior
al 20% i al 10%) la mitjana a la zona amb reg ha estat significativament
superior a la mitjana a la zona sense reg.

o

el factor interacció reg-bloc és significatiu per a la variable “número
d’espècies”.
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