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'ASSAIG comparatiu a ple camp constitueix una fiscalització inflexible i moltes vegades adversa de bona part de la tasca d'investigació que en materia agronomica s'inicia pacientment als laboratoris, ja faci referencia a genetica, a fertilitzantc o a qualsevol altra
qüestió. Tot i que aquesta investigació aspira a conclusions practiques
immediates, cal que se sotmeti tard o d'hora, pero d'una manera forcosa, a aquella fiscalització que és la que a darrera hora i en única
instancia. ha d e fallar d e la valor de totes les recerques en que ens
haguem endinsat.
Hi h a u r i ocasions en que I'assaig representara, ja de per si sol,
tota l a tasca investigadora: pero, tant en aquest cas, com quan en
constitueix un complement, hem d e procedir a experimentar amb m&todes impecables, que ens acostin el maxim a l'exactitud, per no exposar-nos a obtenir resultats falsejats, que malmetrien tot el treball
fet amb anterioritat.
La genetica cerealícola basada en la selecció directa i en la hibridació amb obtenció de varietats noves, necessita constantment d e I'ajuda d'aquecta tecnica experimental, si molt convé encara més acurada, ja que es tracta sovint d e discernir de la valor d e Iínies homozigotiques amb diferenciacions de producció Ileugeríssimes.
El Servei de Terra Campa que s'ocupa amb especial interes en
aquista labor s'ha vist obligat a emprar en els seus camps tot just iniciats, aquests metodes i regles que són els que fan de l'assaig comparatiu, un instrument de treball segur i eficient.
1 ha estat amb el fi d'estendre'n el coneixement que ens hem decidit a escriure les present notes (no ignorant la manca corrent d e la
se
observancia, fins entre tecnics i tot) amb alguns exemples tretc
nostres camps, amb la convicció que la seva aplicació en la forma
simplificada que nosaltres emprem encoratjara més d'un, a fer ús
d'aquest discret formulisme, que a més dels avantatges exposats valora i dóna categoria científica a Sexperimentació.
Cal en primer Iloc, i partint d e la base que I'aterició d e l'experi-
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mentador i els mitjans de
disposa tenen un límit, recomanar que
I'assaig no sigui massa copiós.
En l'experimentació d e varietats foranes en vistes a la millora dels
nostres rendiments tenim un mitja amb I'ecologia d'eliminar bon nombre de mostres que ja es poden a priori classificar com a inadaptables.
Aixo vol dir que per aquestes tasques cal posseir un sentit agronomic
d'orientació ben establert.
Els assaigs d'aclimatació d e cereals que verifiquem, posem per
cas, en els climes Aiids i calents d'algunes contrades de Tarragona i
L l e i d a n o poden fer-se a i b varietats tardanes ni exigents en aigua.
puix que I'escaldament i I'eixut ens les eliminarien tot seguit.
Com més puguem reduir la nostra atenció a un nombre limitat
d'experiencies, més perfectes podran ésser, menys facilment se'ns presentaran resultats aberrants, i més seguretat i confianca podrem posar
en les dades recollides. "
En seson lloc, entre aquestes regles d e ben assajar, consignarem
la necessitat de procedir en parce'les d e petita extensió,.
repetides. .Petites, per la mateixa raó consignada abans, és a dir, per no
difondre massa la nostra capacitat ,experimentativa i poder atendre
>
també millor a le&.cures que siguin necessaries durant la vegetació.
La practica ens dóna unes mides particularment comodes sobre la
base de I'area com a superfície ideal per a les parcebles del camp ;
i són les de 5 x 20.: una amplaria d e faixa inferior a 5 metres ens donara un error de uorera massa exagerat. En parlar d'error d e vorera
ens referim a la vegetació més vigorosa que hom nota a les vores deis
camps i que augmenta en allargar el rectangle. Repetides, ho han
d'ésser les p a r ~ e ~ l eper
s a poder donar lloc al cilcul de I'error proboble, fórmula d e gran importancia que ens donara la mida de la confianca que nosaltres podem posar en uns resultats obtinguts.
Aquesta fórmula i la d e I'error d'una difer?ncia, ens diran si les
diferencies registrades entre dues varietats són sisnificatives o n o , é s
a dir, si reflexen o no una diferencia intrínseca d e la valor del material en estudi, o bé si aquesta és deguda a una experimentació defectuosa.
Deixant a part fórmules classtques i bon xic complicades, Roemer,
que é s un autor que s'ha especialitzat en aquests treballs, ens en dóna
una per calcular I'error probable (Ep) d'una mitjana, que nosaltres
hem adaptat com a més senzilla :
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en que la ? d representa la suma d e les desviacions respecte a la mitjana i n el nombre d'observacions.
Un exemple amb resultats obtinguts a Cervera, ens f a r i comprendre millor aquests conceptes. AIpliquern l a fórmula anterior a un ordi
de malteria procedent d e la iisociété d'encouragement pour la culture
des orges d e biasserie en Francet,, 'la varietat C-90-0, 1331 , obtinguda
per Bungener.
Resultats a Ceruera en 1933
Parcella I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
3,
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I I .....................
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . .
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Mitjana aritm&ticaE197'2
Error probable (Roemer)
d = 1 1 ' 2 ~ 4 ' 4 t1 ' 7 + 7 i 6'8-31'1
T d - 31.1
= 3.48
E P - 4 v 5 - 8.92
Com sigui que les parcelles eren d e 621 m.' i l'error probable se
sol expresar en tant per cent del resultat el consignarem així:
Rendiment de 1'Ha. de I'ordi C. 90-0. 1331 =3.155'2 Kg. ? 1'76.
Aquests resultats ens diuen, en primer Iloc, que I'assaig és ben fet.
Abans era corrent un error probable del cinc per cent, avui, en canvi,
es considera que un carnp d'experiencies ben portat no ha de donar
un error superior al dos per cent.
L'error probable ectableix els Iímits a banda i banda de la mitjana
entre els quals hi ha igual nombre de piobabilitats que un resultat
ayllat hi sigui compres o no.
Ara bé, corn que I'assaig s'ha de fer sempre en comparació a un
tipus'conegut o bé a una altra serie d'assaigs, ens cal, per jutjar d e la
valor d'un material, l'altre concepte que ja hem citat, i és I'error d'una
diferencia.
Roemer simplifica les fórrnules en 6s per establir I'error d'una diferencia, aplicant a aquest concepte, la mitjana aritmetica dels dos
errors.
En el nostre cas :
C. 90-0.1331 . . . . . . . . . . . . . . . 3.155'2 Kg.kl.76 %
Sarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.348
k2'20 %
L'error d e la diferencia :
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1'98 ?U equival a un error probable de 44'5 Kg.
La separació dels rendirnents rnitjans d e les dues varietats consignades és : 3.348 - 3.155'2= 192'2 Kg.
Aquesta diferencia és significitiva, perque és rnés de quatre vegades superior a I'error probable de la diferencia 44'5 Kg. En el cas
que fos igual a I'error probable no hi hauria sinó un cinquanta per
cent de probabilitats a favor d'aquest resultat com a positiu. Si la
diferencia és d e dues vegades 1'E p. les probabilitats ja estan en la
relació de i a 4'6. En el cas de triplicar I'error probable estan en la
proporció de 1 a 22'5. Així és que a partir d e tres o quatre vegades
per sobre I'error probable considerarem una diferencia corn a certarnent significativa. En el nostre cas, doncs, la varietat Sarah s'ha dernostrat positivarnent superior a la C.%-0.1331.
@an els assaigs es fan en anys successius, suposant que sernpre
tinguem un tipus testirnoni, a casa nostra, on el clima presenta fortes
variants, és convenient de seguir la tecnica sueca, en la cjual els resultats són expressats en cornparació a la testirnoni= 100, i així els rendirnents de c a d a a n y vindran donats en tants per cent d'un rendiment
tipus, la qual cosa resulta sernpre d'una molt major regularitat i exactitud.
Faré notar, sols a títol informatiu, com les fórmules exposades són
d'una gran simplificació. Les emprades més correntment encara avui
són les derivades de la desuiació standard, ja que les fluctuacions de
rendiment al voltant d'una rnitiana en el cas de nornbrosos assaigs
comparatius, cegueixen les lleis de I'atzar i poden ésser representades
per corbes de freqüencia anilogues a les corbes que donen les variacions biolbgiques. Aquestes fluctuacions en aquest cas es diuen errors,
i són expressades per les mateixes fórrnules arnb lleugeres variants.
Per acabar, donaré sols una idea de les tecniques del microassaig
i assaig en linies, corn a rnitjans rnolt prictics i farsa exactes a ernprar
en I'experirnentació.
Scbarnagel ha proposat l'adopció del rnicroassaig, que facilita
enormement les operacions d e recoklecció i batuda en el cas dels cereals. Les parcelles, segons ell, poden ésser de superfície reduidíssirna,
dos, tres o rnaxirn nou rnetres cpadrats, en el qual cas la pesa tindri
les mides de tres per tres: en aquests espais sernbrarern a m& i a pics
en espais d e cinc per vint centímetres, com es procedeix en la tecnica
d e la selecció geneal&ica amb els seleccionats de segon any, i entre
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les parcelles repetides com en el cas anterior intercalarem nombrosos
testimonis.
El fet de fallar el naixement d'algunes llavors no afecta en gran
manera els rendiments, ja que mentre les tals falles no siguin molt
nombrases ja s'encarreguen les plantes veines d e suplir-les.
Es una tecnica suficientment correcta i que seguida d'altres assaigs
més extensins, ens pot donar resultats ben apreciables, a l'ensems que
pcrmet l'emprament d e camps molt reduits arnb una economia evident en el cost d e I'assaig.
Aquesta, i la tecnica americana de sembrar a linies, tenen grans
avantatges,' quan els camps són d'una composició heterogsnia. Les
estacions de genetica americanes fan les sembres en línies generalment aparellades, les quals el cegon i tercer any de selecció arriben' a
assolir grans llargaries. Les Iínies en assaigs repetits tenen nombroses
parcelies testimoni, i l'apreciació dels resultats culturals es fa arnb
f o r p comoditat. Aquest procediment facilita, a més, extraordinariament les entrecavades arnb destrucció d'herbes, i els camps on s'aplica presenten un aspecte molt semblant al conreu e n línies aparellades
que veiem establert en algunes contrades espanyoles.
El rnicroossoig facilita molt les tasques de recoI~lecciSi batuda, ja
que fent-se aquesta arnb un material tan redui't permet executar-la a
m i . com és el cas forcós de la majoria d'experimentadors. que no
disposen de grans mitjans, ni utillatge.
Pero, sovint, quan les parcelles tenen una extensió que ja és de la
categoria de I'irea, ens caldra un mitia comode de fer aquestes valoracions de collita, i sobre aquest particular resulten interessants unes
suggestions proposades per G.Joret en un número recent del5 riAnnales Agronomiquesii. La valoració d'una collita de cereals pot tenir lloc
si la parcella és homogenia, limitant una part a ['interior d'aquesta,
que com que és de. mides conegudes, en batre'ls ens donara un resultat del qual deduirem ficilment el rendiment per hectarea.
Essent la sembra prou homogenia, ens diu Joret, que h a e m p r a t
arnb k i t (ja que fou comprovat després) una senzilla proporció que
resulta comoda qnan esdevé difícil i costós de batre la totalitat d e la
parcella. Conegut el pes d e les garbes d'un assaig, és facil batre una
part d'aquest material i aplicar les proporcions d e gra i palla obtingudes al total que tenim registrat.
Aquests i altres mitjans comprovats degudapS/lt i suggerits en la
practica de I'assaig comparatiu, resulten interessants d e retenir, i constitueixen, junt arnb els coneixements agronbmics, el bagatge necessari
de tot experimentador correcte.

