
Cont r ibuc ió  a l'estudi de ls  t ractaments  c A t r a  l e s  males  he rbes  

La cugu 1 a a l'Urgell 
pel Profes~oi Auxiliar RAMON BARDIA 1 BARDIA 

OTA les denominacions de males herbes, plantes infestants i plantes S invasores, * es coneix un gran nombre de plantes que vivint dintre 
els conreus en dificulten molt el desenvolupament i com a conseqüen- 
cia redueixen els rendiments de  les collites. 

O. Munerati defineix les males herbes dient que són aquelles plan- 
tes que, encara que es  practiquin els millors metodes d e  conreu, en 
lloc de cedir terreny en guanyen. Podem dir amb Poggi ( 1 )  que aques- 
ta definició és quelcom pessimista, puix que si bé amb un bon metode 
de conreu no s'arriba a destruir les males herbes, s'aconsegueix re- 
duir-lec a una proporció tal que fa possible d'obtenir collites remu- 

neradores. 
La cugula (avena loca i ballueca en castella (Z), folle av'oine en 

frances, avena matta, venone, avenagiia en italia), és una d'aquestes 
males herbes. Hi ha diverses especies que s'agrupen sota el mateix 
nom. Són gramínies del genere Avena. La que amb més abundancia 
es  troba a I'Urgell, és  I'Aoena sterilis L. i per aixb en el curs d'aquest 
treball ens referirem sempre a aquesta especie per bé que s'hi troba 
també 1'A. fatua L. 

ImportAncia de  les inuasions de cugula 

Entre les plantes que invadeixen els camps de  cereals a I'Urgell, 
la cugula és la més important. Podem dir que és  el principal enemic 
que el cerealicultor té al camp. 

Aquesta mala herba infesta els sembrats amb tanta intensitat que 
pot reduir les produccions en més d'un 50 % i fins havem vist segar 
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en verd camps de blat i abandonar la collita perque la cugula s'havia 
ensenyorit del terreny. 

Quan lec invasions són febles, el pages no els dóna importancia, 
pero, sobtadament després d'un o dos anys, la invasió esdevé tan 
forta que I'obliga a substituir el conreu. 

La rotació típica a f'urgell 

En la terra campa dels regadius d'Urgell les plantes que més cor- 
rentment composen la rotació, són l'alfals, els cereals (principalment 
blat, ordi i blat de  moro) i la remolatxa. 

Una meitat aproximadarnent de I'extensió de la terra campa de 
les finquec d'aquella comarca és ocupada per l'alfals de diverses edats 
i l'altra meitat ho és pels altres conreus. Podem dir que el goret pric- 
ticament s'ha abandonat. 

Al conreu d'alfals el segueix el blat, que es conrea durant dos o 
tres anys; després ve l'ordi i la remolatxa ; després fan blat de moro, 
ordi o blat; .blat o ordi un altre cop, i tornen a I'alfals. 

L'extensió de remolatxa (conreu supeditat a la Companyia sucrera 
que contracta i absorbeix tota la producció) és limitada. cada any méa 
reduida i actualment en perill d'ésser suprimida. Per tant, el pages 
no pot destinar a aquest conreu I'extensió que desitja, sinó la que els 
altres li comenten. 

El conreu de  blat de moro ha augmentat en extensió aquests ú1- 
tims anys, pero ha de  considerar-se encara un conreu secundari. 

Es a dir, doncs, que I'alfals per un costat i el blat i l'ordi per 
I'altre, són les plantes que amb més importancia formen el conjunt 
dels conreus de terra campa d'aquella comarca. 

Seguint la rotació esmentada, la terra esta ocupada per I'alfals 
durant cinc anys i pel blat i ordi en sa major part durant els cinc o 
sis anys següents. 

Quan el pages 'veu un dels seus camps de blat infestat de cugula, 
pensa immediatament a substituir el conreu del cereal pel de I'alfals. 
Aixo pot fer-ho, i és una magnífica solucii, si la cugula apareix al 
final de la rotació, pero si la invasió de la mala herba té lloc al segon 
o tercer any de conreu del cereal (oosa corrent), no pot sembrar d 'd-  
fals aquella terra perque I'alfalsar es claparia i moriria prematurament, 
degut, entre altres causes, que la planta adquiriria la podridura vinosa 

de  I'arrel (Rhizoctonia oiolacea Tul.), moit estesa a la comarca, i, 
essent així, li cal esperar més temps a conrear de nou aquella farrat- 



gera. De no existir aquest factor, és  a dir, si arribava a ésser possible 
de conrear d e  nou I'alfals pocs anys desp=& d'haver deixat aquest 
conreu, els treballs ordinaris de  la finca, lec necessitats de  maquina- 
ria, magatzems, etc., serien tan diferents del cas normal, la proporció 
d'alfals augmentaria tan considerablement, que en molts casos consti- 
tuiria un problema de difícil solució. 

Tot aixb que acabem d'exposar, junt amb el fet que actualment 
ens trobem en uns moments en que la cerealicultura de la nostra terra 
millora a grans passos gracies a la introducció de  noves varietats i a 

nous sistemes de  conreu i fertilització que en conjunt porten un aug- 
ment en el rendiment del conreu cerealícola, ens fan veure la neces- 
sitat que el  blat i I'ord' puguin ésser conreats durant algnns anys se- 1/ 
guits nets de  cugula i per tant d 'e~for~ar-nos  a buscar procediments 
que ens permetin, Tuna manera economica, lfuitar contra aquesta 
mala herba. 

Abans de parlar de  Iluita, procurem coneixer I'enemic i principal- 
ment en aqnells punts que més directament ens interesen per al nos- 
tre objecte. 

Experiencies i observacions sobre la vegetació 
de la cugula 

Les llavors de la cugula, com les de les males herbes més peri- 
Iloses, conserven la facultat de germinar durant molt de  temps i ger- 
minen d'una manera escalonada, és a dir, que no germinen totes en 
un mateix temps. Aquesta condició de  les llavors té una importancia 
extraordinaria, ja que permet a aquestes plantes de  persistir en el 
camp invadit alguns anys. tot i que en un moment determinat les con- 
dicions de  medi siguin favorables a la germinació i s'extirpin 12s plan- 
tes nascudes. 

La irregularitat en la germinació de les llavors de la cugula és un 
fenomen poc estudiat, i per aixb ens trobem que mentre uns autors 
com Fron (3) consideren que una mínima part de les llavors germina 
dinsel primer any que segueix a la disseminació, altres, la maj'oria (4). 
no ens donen cap idea' concreta sobre la importancia d e  la germinació 
al primer any ni en els successius. Els pagesos de I'Urgell creuen que 
una meitat de  les llavors germina el primer any i I'altra rneitat ho fa 
els anys que segueixen. 
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Amb el desig de  contribuir a posar en clar aquest fenomen, l'istiu 

del 1933 recollirem en uns camps de I'Urgell una bona quantitat de  
llavor de l'especie A .  sterilis L. i a la tardor següent emprenguérem 
una serie d'experiencies de germinació. 

De les espiguetes en separirem les Ilavors, les quals foren clas- 
sificades comenfant a comptar per les de la base de I'espigueta que 
són les més voluminoses i que estan articulades al raquis (A), com a 
segones comptirem les que són de dimencions més reduides (B) pero 
no tant com les terceres que són encara més petites (C). Aquestes ter- 
ceres llavors són molt escasses, ja que les trobirem únicament en  un 
4 % de les espiguetes; en les altres. la tercera flor era avortada. La 
quarta flor que algunes ecpiguetes tenien, era també avortada. 

Experiencia número 1 

Disposarem quatre germinadors amb 100 llavors A cadascun i 

quatre més amb el mateix nombre de  Ilavors B. Recollirem 20 llavors 
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C i les posirem en un altre germinador. Totes les llavors foren sot- 
meses a les mateixes condicions d'humitat i temperatura. Aquesta os- 
cilli durant l'experiencia entre els 1 l o  i 19O. L'experiencia va durar 
trenta-cinc dies. 

La rapidesa en la germinació o velocitat germinativa així com el 
poder germinatiu de  les llavors A i B, vénen exposats en el grific 
número I construit a base del terme mitji aproximat dels resultats 
obtinguts en els germinadors respectius. De les llavors C no en va 
germinar cap. 

Aquests resultats enc diuen : que les llavors A poden germinar 
en un tant per cent elevat encara que amb poca rapidesa a la tardor 
que segueix a la dicseminació ; que les llavors B germinen en aquella 
epoca en un -tant per cent red& i que la germinació és més lenta 
que en les A ;  que les llavors C no germinen a la tardor següent a 
la disseminació. i 
Experiencia número 2 

Per tal de tenir una comprovació dels resultats de I'experiencia 
anterior, en condicions de medi més semblants a les en que es troben 
al camp, preparirem uns testos amb terra en els quals sembrdrem s 

uns 2 cm. de  profunditat, 100 llavors A i 100 llavors B, per separat. 
Aquests testos foren col~locats a l'aire lliure i foren regats després de 
la sembra. 

El resultat fou que de les llavors A en germinaren 76 i d e  les 8, 
10, així 6s que aquests resultats poden- considerar-se pricticament 

iguals als de I'experiencia número 1.  

Experiencia número 3 

Simultiniament amb I'experiencia número I i a I'objecte de  veu- 
re la influencia d'una humitat elevada en la germinació de  les Ila- 
vors A i de I'alternincia entre una humitat elevada i una de molt 
petita-influencia important en la germinació de les llavors d'algunes 
males herbes (5)--, preparirem dos germinadors amb 100 llavors cada 
un. A un d'ells, e l  número 1 ,  li anirem donant aigua de manera que 
les Ilavors estiguessin al seu contacte directe, pero sense cobrir~les; 
a l'altre, el número 2, férem el mateix, pero a partir d e  I'onze d i i  
deixirem d'humitejar-lo! La durada de  I'experienciai les temperatu- 

res, com a I'experiencia número l .  



Els resultats foren els següents: en el germinador número 1, ger- 
mina únicament una llavor i ho féu al sete dia ; en el germinador nú- 
mero 2, fins a I'onze dia en germinaren solament dues, pero a partir 
d'aquest dia germinaren amh més rapidesa que en I'experi&ncia nú- 
mero 1, fins a 73 Ilavors. 

Els resultats d'aquest assaig ens vénen a dir: que una forta hu- 
mitat dificulta considerablement la germinació. pero que si després 
d'una humitat elevada ve un període d'humitat redulda, les llavors A 
germinen amb rapidesa i en un tant per cent elevat. 

Experiencia número 4 

Considerant necessari coneixer les diferencies en la germinació 
segons la profunditat de semhra, preparirem quatre testos amb terra 
de constitució mitjana i sembrarem en el número 1, 50 llavors A a 
2 cm. de profunditat, en el número 2.  el mateix nombre de llavors 
a 5 cm. : en el número 3, a 10 cm., i en el número 4, a 15 cm. 

El resultat fou el següent : 

2 cm. de profunditat ... 78 /G de plantes nascudes 
5 a >, i) ... 74 % ii 1, )) 

10 a >, ... 6 2  ,,. a 11 

1 5 >i i, )) ... 24 % ' i i  > J  1) 

Aquests resultats ens diuen : que la maxima naixenca s'aconse- 
gueix a profunditats d e  sembra compreses entre 2 i 5 cm. i que a 
partir de 10 cm. de profunditat, la naixenca es redueix d'una manera 
molt notable. 

Aquestes són les principals experiencies de laboratori que po- 

guérem realitzar a la tardor del 1933. Anem a veure ara les obser- 
vacions i assaigs que reaiitzarem a pie camp a la mateixa epoca. 

Oberuacions i assaigs a ple camp 

- -  Un camp que havia portat blat invadit intensarnent de .cugula : 

que va ésser rostollat a primers de setembre i regat a primers de no- 
vembre;dona una gran naixenca de  cugula a partir de mitians del 
mateix mes. 

En un altre camp, en les mateixes condicions que l'anterior, pero 
del qual després 'de rostollat i abans d e  regar fou desterrossada i com- 
primida la terra (corronat) amb el corró o roleu de  pedra acanalada 
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i que fou regat a mitjans de novembre, presentava a mitjans de  desem- 
bre un esplet de cugula que cobria completament la terra. 

Preparant i regant la terra s'aconsegueix, doncs, una bona nai- 
xenca de cugula a la tardor que segueix a la disseminació, la qual 
cosa ens corrobora els resultats obtinguts al laboratori. 

EXPEKIENC~ES A LA TARUOR DEL 1934 

A la tardor del 1934, amb llavors de  les recollides l'estiu del 1933 
i conservades en lloc sec i airejat, emprenguérem una nova serie d'ex- 
periencies que procurarem resumir a continuació. 

Experiencia a) 

Es va disposar aquesta experiencia igualment que la número t 
d e  la tardor del 1933. Fou comencada uns dies més aviat que la de 
l'any anterior. La temperatura va oscillar entre els 1 2 O  i 19O.  L'expe- 
riencia va durar 35 dies. Els resultats es veuen al gr&fic número 2. 

1 - L l a " ~ ~ s  A 
I I -  . B 



Veiem que el poder germinatiu ha augmentat notahlement. En 
les llavors A ha passat del 80 al 92 % que correspon a un augment 
del 12 0/,. En les llavors 6 ha passat del 12 al 62 % arnb un augment 
del 50 %.De les llavors C no n'ha germinada cap. 

Aixo ens demostra que durant I'any transcorregut,des de la pri- 
mera a la segona tanda d'experiencies, algunes d e  les llav,ors A i 
moltes de les llavors B, han adquirit la facultat de germinar que no 
posseien, o sia que han assolit llur maduració fisiol6gica. 

Experiencia b)  

En els testos de I'experiencia número 2 del 1933, poguérem re- 
collir 20 llavors A i 80 llavors B de les que no germinaren. Sembrades 
en testos a 2 cm. d e  profunditat i regades, nasqueren 16 llavors A. 
Sumades aquestes 16 llavors a les 76 germinades I'any anteriori con- 
siderant que partírem de 96 llavors (perque n'haviem perdudes 4). 
el tant per cent de germinació total en les dues experiencies ha estat 
de 96 aproximadament i per tant en aquesta experiencia trobem un 
augment del 20 % en la gerrninació. De les llavors B, en germina- 
ren 38, nombre que, fent el mateix C ~ I C ~ I  que en el cas anterior, re- 
presenta un 53 % de poder germinatiu, i I'augment Lbtingut en 
aquesta experiencia correspon a un 43 %. 

Si comparem aquests resultats arnb els de I'experiencia a), veurem 

que tot i les diferencies que presenten, no fan més que refermarallo 
que havem dit al final d e  la descripció d.aquella experiencia. 

Experiencia c )  

Per tal de  comprovar la influencia de les glumeMes en la pe- 
netració de la humitat i, com a conseqü&ncia, en la velacitat germi- 
nativa de  lecilavors A i B i a I'ensems per tal de  veure les diferencies 
en la germinació entre lec Bavors 'de cugula amb glumelles i sense, 
i les de blat i civada, prepararem aquesta experiencia que va consis- 
tir a posar a germinar 100 llavors A arnb gIumel.les i 100 sense; igual- 
ment férem arnb les llavors B i amb 100 llavors de blat (varietat 
Mentana) i 100 Ilavors de civada (varietat Extremadura). Tots els g e r  
minadors foren tractats de la mateixa manera i sotmesos a tempera- 
tures compreses entre els lZO i 17O. L'experiencia es va abandonar 
als 12 dies. Els resultats en el grafic número 3. 

Veiem que : les llavors de cugula desproveides de glumelles ger- 
minen més de pressa que aquelles posades a germinar arnb glumelles 
i, per tant, que la poca ~ermeabilitat d'aquestes retarda la germinació ; 
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1 - Blnt Meiitailn 
11 - Civadii Ertremnduis 

111 - Cupula A .ense gli<niel les 
I V -  B 
V - u A antb yli.niel les 

V I  B 

el blat Mentana i la civada Extremadura germinen abans que la 
cugula. 

E l  f i l l o l a m e n t  

La cugula fillola molt. Són moltes les plantes que porten 5 ,  7, 9 
i fins 12 fillols. 

En els Iírnits dels camps i en els llocs on el blat queda clar és on, 
trobant més espai Iliure, fillola més. 

U n  gra d e  blat Mentana havia donat, tres tiges, mentre que un 

gra de cugula sembrat el mateix dia i posat en les mateixes condi- 
cione en va donar vuit. 



El sistema radicular 

Comparat arnb el del blat, el sistema radicular de la cugula Gs 
més important. Maupas, va trobar que en espigar el blat té per cada 
cent parts de producció aeria, divuit parts d'arrels, mentre que la 
cugula en aquella mateixa epoca en té un cent per cent. Nosaltres 
no havem pogut constatar aquestes dades, pero sempre a igualtat 

d'edat i en una mateixa terra, havem vist que la cugula té les arrels 
notablemeit més d e s e n ~ o l u ~ a d e s  que el blat. Aquesta és una arma 
potent per a la mala herba, puix que li permet disputar-se arnb avari- 
tatge sobre els cereals conreats els principis nutritius de la terra. 

Precocitat i producci6 de llavor 

Es una planta precoc. Malgrat ésser lenta en germinar, un cop 
nada s'alimenta intensament i creix nfanosa. 

Floreix i grana uns 15 dies abans que els blats correntment sem. 
brats, com per exernple la varietat Aragó. Per aixb quan se sega el 
blat, la llavor de cugula ja s'ha despr&s i infesta arnb més intensitat 
el camp. 

Amb I'ordi no es porten tanta diferencia en granar. Aixi, en 

segar molts ordis, la cugula encara conserva la llavor i aquesta es 
troba barrejada arnb l'ordi en fer la batuda. 

La producció de  llav'or és gran. Es troben moltes panicules d'A. 
sterilis arnb 35 i 40 espiguetes, que a dues llavors com a minim cada 
una fan en total de 70 a 80 llavors per panicula. 

Disseminacid i enterrament de la llavor 

Un .cap la planta madura la llavor inferior es desarticula i arnb 
ella es despren de la planta tota I'espigueta (excepte les glumes). 
Ordiniriament, les llavors d e  cada espigueta no se separen, sinó 
que romanen juntes. 

El vent facilita la disseminació, puix que malgrat la densitat de 

les llavors, els pels de les glumelles i les arestes fan que puguin ésser 
arrossegades arnb facilitat (6). L'aigua també hi pot contribuir si ar- 
rossega les Ilavars. L'home, arnb les miquines de  segar i arnb totl  
mena d'eines, pot portar llavors a camps no infestats, i també pot 
fer-ho arnb el transport de  cereals que contingiin cugula i arnb les 
miquines de batre que es traslladen d'una finca a una altra, com 
també en sembrar llavors de cereals no seleccionats que portin barre- 



S E C C i O  D ' O R I G I N A L  21 7 

jades llavors de cugula, etc. El bestiar i els ocells poden contribuir 

també a la disseminació. 
Les Ilavors de cugula que tenen aresta poden penetrar per si 

soles al terreny, gracies als moviments que aquella fa en descargo- 
lar-se per efecte de la humitat. C a l  solament posar una llavor a la 
superfície de I'aigua continguda en un vas per poder veure els movi- 
ments a que havem fet referencia. 

Amb les treballades d e  la terra, com Ilaurades, rasclades, etc., és 
quan amb major quantitat són enterrades les Ilavors. 

Si les treballades són superficials posen les Il&ors en bones con- 

dicions perque puguin germinar, pero si són treballades a fons i giren 
bé la terra, les llavors neixen en un nombre molt reduit. Aixo explica 
el fet observat per molts pagesos que un camp que hagi estat invadit 
d e  cugula i treballat amb una sola Ilaurada a fons i altres de  superfi- 
c ia l~ ,  l'any següent no ha donat la maia herba, pero aquest mateix 
camp tornat a llaurar a fons després de la collita i sembrat de noii, 
ha donat cugula, i així fa I'efecte que aquesta planta neix en anys 
alterns. El que passa és que amb la primera treballada a fans s'en- 
terra massa la llavor i no pot germinar, pero amb la segona treballada 
d e  la mateixa importancia pugen d e  nou a la superfície les Ilavors, 
i com que aquestes conserven bé la facultat germinativa es troben 
en bones condicions per a germinar i néixer. 

T r a c t a m e n t s  
Cap dels procediments de  lluita química (sals de ferro. sulfat de 

coure (7), bisulfat sodic. sulfat amonic, clorur sodic, cianamida de 
calc (8), clorat de potassa, &cid sulfúric, c .  emprats contra les 
herbes que infesten els cereals no ens serveix per a la lluita contra 
la cugula. La resist6ncia d'aquesta planta als tractaments esmentats 
és  tan o més gran que la dels cereals conreats. 

En el camp de la lluita biolbgica contra les male? herbes, la qunl 
pot portar magnífiques solucions a aquesta mena de  problemes (9). 
no hi trobem cap procediment, ara com ara, per a la lluita contra la 

cugula, puix que els insectes i les malalties que ataquep aqueSta mala. 
herba també ho fan als cereals conreats., 

Tothom esta d'acord que I'únic camj a seguir per lluitar amb exit 
contra la cugula, és fer treballades a la terra i certs conreus que difi- 
cultin, per la seva naturalesa, el desenvolupament i propagació de 
la mala berba. 



Havem indicat al comensament d'aquest treball la conveniencia 

de  poder persistir durant alguns anys seguits en el conreu del blat i 

de I'ordi. Es a dir, doncs, que els tractaments han d'anar dirigits a 

aconseguir aquest objecte 

Anys enrera era una operacjó corrent la de birbar els camps, 

principalment els sembrats de  blat. Aquest procediment era I'únic 

que es considerava eficac contra la cugula (10). A principis de pri- 

mavera les males herbes eren extirpades dels camps a ma o amb 

I'ajut d'aixadons. Les dones a qui s'encarregava aquesta feina dife- 

renciaven la cugula del blat pel seu aspecte més amatat i rastrer, 

per I'amplada i aspre'sa d e  la fulla, d'un color també més verd fosc 

i mat. Si bé aquestes característiques eren generalment snficients per 

a distingir la cugula en un camp d e  blat, a principis de primavera, 
n'hi ha d'altres de  rnés segures que la fan pricticament inconfusible 

i que són : la forma d e  la ligula, que és alta i un xic aguda, mentre 

que en el blat és curta i arrodonida; ltabsencia, en la cugula, d e  les 

dues dents proveides de pels que el blat té a la base del limbe i que 

abracen la tija, i e! color verme11 vinós de les nerviacions a la base 

de  les beines d e  la cugula. Es compren que birbant els camps es pot 

destruir un gran nombre de  plantes de  cugula abans que arribi aquesta 
a produir Ilavor, pero la feina de birbar és una feina molt lenta, cara 

de  jornals i per tant antieconbmica quan es tracta d'un conreu de  

reduits rendiments com és el del blat. Per aixb han desaparegut dels 

camps de I'Urgell aquelles colles de  bir6adores que amb el cos ajupit 

caminaven lentament damunt la catifa verda dels camps tot estirant 

les males herbes, que de  persistir en els sembrats haurien reduit 

notablement la collita. 

Elimina! el birbar per ésser antiecon&mic, s'ha aconsellat, per 

tal de llnitar contra la cngula, la sembra dels blats a Iínies parella- 

des ( 1  1) .  deixant els carrers a 0.50 metres d'amolada oer ooder-hi , ,. . . 
fer treballades repetides de cultivador. La cugula, que es desenvo- 
lupa molt bé en els carrers o clars entre parelles .de Iínies, és extirpada 

a mesura que es va desenvolupant. Aquest procediment de conreu 

que sota l'aspecte ag~onomic ha donat hons resultats, principalment 

en terres d e  seca, pels avantatges pro" coneguts que presenta, eii- 

giria a I'Urgell un canvi radical en el sistema d i  conreu seguit fins 

avui i amb el1 l'adquisició i l'ús de maquines apropiades. 
. . 
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Basant-nos en els resultats dels assaigs i en les ohservacions més 
amunt exposades en la campanya 1933-34, inicieirem a l a  finca Cases 
de Barbens, del terme municipal d'Anglesola, el tractament que a 
continuació exposarem, el qual es fonamenta en les condicions de 
germinació de la cugnla i en. el conreu de blats precocos i ordis de  
primavera 

Els camps infestats de cngula són rostollats a ,últims d'agost o 
primers de setemhre arnb una trehallada superficial. Aquesta treba- 
Ilada, a més de l'objecte propi del rostollat, té el d'enterrar la llavor 
de cugula a una profunditat convenient. A últims de setembre aquests 
camps són corronats perqne la llavor de cugula estigui ben en contacte 
arnb la terra, puix que aquesta ha estat desterroscada i comprimida 
arnb la treballada. 

Preparada així la terra se li dóna una regada, per a la qual havem 
assajat dues epoques diferents. En la campanya 1931-34 els camps 
en tractament foren regats .a la segona desena de novembre. Poc 
després de la regada va iniciar-se la naixenca de la cugula, q u e  va 
durar fins a mig gener. i els carnps qnedaren com sembrats ex professo. 
Aqnell esplet de farratge de cugula fou aprofitat pel bestiar de  Ilana 
que el va pasturar arnb avidesa. 

En la primera desena de febrer es va fer una bona llaurada de 
preparació de sembra que va enterrar la cugula nada. A aquesta 
llaurada el seguí un pas de grada d e  discs que a més d'esmicolar la 
terra i de posar-la en condicions per a fa sembra, deixa arnb les arrels 
al descobert totes aquelles plantes de cugula que queden en els 
terrossos fets arnb la llaurada i que de n'o ésser aquests romputs, la 
mala herba, arnb les seves arrels potents, aviat es posaria en condi- 
cions de  vegetar normalment. 

Així, doncs, arnb les operacions descrites fins ací, s'aconsegui 
una bona germinació de la cugnla i foren destruides pricticament 
totes les plantes nades. 

Ens trobeivem ja a la segona desena de  febrer i no es podien pas 
sembrar els blats Arakó i Rieti que ordiniriament es conreen en aque- 
lla zona de I'Urgell, perqu& essent blats d'hivern poc precocos, no 
haurien arribat a bé.. Per aixb es va sembrar el blat Mentana de' 
Strampelli. La sembra es féu arnb saó :(sense regar) i a raó de 150 
quilos de llavor perhectaiea, a últims de febrer i primers de marc. 

Aquest blat va ésser regat tres vegades: la primera a últims 



d'abril, la segona a mitjans de  maig i la tercera a primers de- juny. 
Amb aquestes tres regades es va tenir el blat en bona vegetació i 

durant el maxim de temps possible. 
La sega es va fer del 28 al 30 de  juny, amb un retard de  8-10 dies 

comparada amb la dels blats Aragó i Rieti sembrats a la tardor. 
La producció va ésser d'uns 2.500 quilos de blat per hectirea. 
El mateix any, en terres preparades de la manera descrita, es 

van sembrar uns camps d'ordi de  malteria C. 90-0.1331 que fou fa- 
cilitat pel Servei d e  Terra Campa d e  la Generalitat d e  Catalunya. 
Sembrat el dia. 10 de  marc a raó de  134 quilos per hectirea i regat 
tres vegades (8 i 28 d'abril, 5 de juny), va ésser segat el dia 7 de  julio1 
i vam abtenir una producció d'uns 2.700 quilos d'ordi per hectirea. 

Tant en les terres sembrades de b l a t  com en aquelles que ho 
foren d'ordi, ~rict icament no va haver-hi cngula. 

Els camps tractats I'any 1'733-34, que en l'actual campanya han 
estat destinats a blats i ordi, han rebut. des d e  la sega, els tractaments 
següents: La treballada de  rostollar, feta a la mateixa epoca que 
I'any anterior, ha  estat de la mateixa categoria que la treballada feta 
el mes de febrer anterior per tal d'enterrar la cugula perque pogués 
portar prop d e  la superficie les llavors que sense germinar foren 
enterrades. S'ha corronat com I'any anterior. pero aquesta operació 
ha estat feta a primers de setembre. La regada per a provocar la 
germinació s'ha fet molt més aviat que en la campanya 1933-34, ja 
que a mitjans d'octubre els camps ectaven regats. La naixenca de 
cugula, molt menys abundant que en el primer any d e  tractame~t. 
comenci a últims d'octubre. Amb una llaurada i un pas de grada de  
discs fets a mitjans de  desembre s'ha enterrat la cugula i preparat la 
terra per a la sembra, la qual va realitzar-se a últims del mateix mes. 
S'ha procurat avancar I'epoca de sembra en vistes a un augment de  
la producció. Actualment aquests camps presenten un bon aspecte 
i no s'hi veu cugula. 

En els camps on en aquesta campanya ha comencat el tracta- 
ment, s'hi ha practicat les mateixes operacions que en la campanya 
anterior, avancant, pero, la germinació i l'enterrament de  la cugula. . 
Un d'aquests camps foren sembrats a últims de desembre i primers 
d e  gener, amb blat Mentana ; els altres ho seran, un cop hagin passat 
les gelades fortes, amb el mateix blat i el Damiano Chiesa de  Stram- 
peili, pero augmentant la quantitat de  1lavor;ja que en la sembra de  
primavera d e  l'any anterior el blat va quedar un xic clar degut a 
I'escAs fillolament del Mentana sembrat en primavera. 
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Resumint: els tractaments durant aquestes dues campanyes han 
estat els següents : 

Primera campanyo 

1 .' Rostollar superficialment al mes d'agost. 

2.' Corronar a últims de setembre. 

3 Regar a la segana desena de novembre. 
4.' Llaurar i passar la grada a la primera desena de febrer, en- 

terrant l a  cugula. 
5 .  Sembrar blat Mentana a últims de  febrer-primers d e  mar$, 

i o C. 9 l 3 3 1  en aquesta última epoca. 

Scgona carnpanyo 

1 .' Rostallar amb una bona llaurada al mes d'agnst. 

2." Corronar a úitims de setembre. 
3.' Regar a últims d'octubre. 
4.t Llaurar i passar la grada a mitjans d e  desembre. 

5.& Sembrar en part a últims de  desembre i en part a últims de 
febrer amb blat Mentana i blat Damiano Chiesa. 

El resultats en el conreu de 1933.34 i els fins avui obtinguts en 

el de 1934-35 són veritablement encoratjadors, puix que s'ha acon- 
~egui t  tenir practicameni nets de cugula, camps que, de no haver 

rebut els tractaments detallats, s'haurien vist completarnent invadits 
per la mala herba, a jutjar per la importancia d e  la invasió en la co- 
llita anterior als tractaments i per la gran naixensa d e  cugula que arnb 
aquests tractaments s'ha pruvucat. 

Es un bon complen~eut del tractament, la sembra de tardar de 
varietats de blat precoces en els camps no infestat's o infestats molt 

poc, ja que quan maduren i per tant es p d e n  segar. la cugula encara 
no és desgranada i amb la collita podem treure dels camps una gran 

part de les llavors de  la mala herba. 
El procediment de lluita que acabem do descriure no pot ésser, 

pero, aplicat arreu. En les comarques de seca o d e  pluges escasses, 
el pages no pot provocar a voluntat la germinació de  la cugula perque 
no pot donar-li I'aigua que aquell fenomen exigeix. Tampoc no pot 
fer en molts casos la sembra de  primavera perque el blat no tindria 
la humitat suficient per a poder fer una bona granada. En aquestes 
cnmarques, pero, pot fer-se la sembra de  tardnr amb blats preco- 
cos (12), que entre altres avantatges tenen, com bavem dit, que en 
segar-los extraiem del camp moltes llavors de la mala herba. 



Amb aixo donem per acabada aquesta nota, pero no considerem 
pas acabat el treball. Mantenim el desig de  continuar contribuint, 

encara que modestament, a l'estudi deis procediments contra les 
principals males herbes que invadeixen els nostres camps. 

Gener del 1935. 
Laboratori de  Fitopatologia 

Escola Superior d'Agricultura 
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RESUMEN 

En este trabajo, el Butor expone la importancia que la Avena loca o Ballueca 
(Avena rleriiis L.) tiene en  la comarca del Urgel, como planta infestante de los 
campos de ceresles. Estudia le vegetación d e  dichs planta y, basándose en los re- 
sultados d e  un'e serie de experiencias y obseiv'eciones que ha realizado, propone 
como medio de defensa contra la planta infestante mencionada, la realización de 
prácticas culturales encaminadas a provocar 18 máxima nascencia anual d e  Aoeno 
sterilis ,seguidas de otras para enterrarla a1 principio d e  su vegetación, sembrando 
a continuación trigos precoces. Detalta. finalmente, el tratamiento y resultados obte- 
nidos en la finca Casas d e  Barbenr, de l  término municipal de Anglesola. 

SUMMARY 
Ln the present article, the autor srts forth the importante that the Wild Oat 

(Huen,o Sferilis) has in the regio" of Urgel, as a plant which infests the fields i>f 
growing cereals. He m'akes a study of tlie vegeratiao of the plent in question, and. 
using as a base the resulta abtained in a series of experimeñts and abservations 
which he  has carried out. recornmends as a means of defence againsr the ravages of 
th?. said infesting p h n t  the prrforming of culturnl practica1 work dirocted towards 
provaking the maximum annual outl.rowth of Aoeno Sterilis, followed by 0th-r 
work designed to buiy it iust at thc beginning of its vegetntion, sowing afterwards 
early wheat. Finelly. he gives in deiail the treatment and the results abtained on ihc 
eskate ar farm called Cnsas de Barbens, belonging to the municipal district of 
Anglesola. 
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