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El margal! (Lolium rigidum GamHn) és
una de les principals gramíníes arven
ses deis cereals de la regíó medíterrií
nia. Actualment el seu control es basa
en l'apHcadó d'herbicídes, amb els con
següents problemes d'aparició de
resisténcíes, residus í alls costos que
3ixo comporta. Amb la fínalitat d'elabo
far una estrategia de control com més
sostenible millor des d'un punt de vista
economic i mediambiental, I'any 1992
es va iniciar una Unía de recerca sobre
la imeracció margall/cereal en ambients
mediterranis. Els resultats que es pre
senten en aquest anide indiquen que
l'efecte competitiu del margal! és 1I10lt
variable entre localitats i anys. Les per
dues oscil'len entre el 0% i el 85%. En
canvi, el cultiu és més estable i un bon
sU¡.lressor de la mala herba; la bíomas
53 de margall es redueix en tots els
casos fíns a un 60% en doblar la dosi de
sembra de 75 kg/ha a 150 kg/ha. La
reducció talllbé afecta el nombre d'es
pigues. Les perdues de rendiment del
cereal són lor~a heterogénies dins d'lin
mateix camp, IIigades a la distribució
espacial de la mala herba i de determi
mts factors edarics. Les arees amb més
nitrogen i potassi tenen menys pérdua
de rendiment i, juntament amb les orees
3mb menys contingut de llim, menys
biom3ssa de Loliurn rigidum. El coneí
xement de la distribució espacial d'a
quests factors i de com incieleixen sobre
la interacció margall/cereal ens per
metra ajustar el maneíg de! camp a les
necessítats de cada lInilat de terreny i
reduir I'impacte ambiental i el cosl
economic de les estratégies actllals.

El vallico (Lolium rigidum Gaudin) es
una de las principales gramíneas arven
ses de los cereales de la región medi
terránea. Actualmente su control se
basa en la aplicación de herbicidas, con
los consiguientes problemas de apari
ción de resistencias, residuos y altos
costes que ello conlleva. Con la finali
dad de elaborar una estrategia de con
trol lo más sostenible posible desde un
punto de vista económico y medioam
biental, se inició en el ano 1992 una
línea de investigación sobre la interac
ción vallico/cereal en ambientes medi
temíneos. Los resultados que se pre
sentan en este artículo indican que el
efecto competilivo del vallico es muy
variable entre localidades y anos. Las
pérdidas oscilan entre el 0% y el 85%.
En cambio, el cultivo es más estable y
un buen supresor de la lllala hierba; la
biomasa de vallico se reduce en todos
105 casos hasta un 60% al doblar la
dosis de siembra de 75 kg/ha a 150
kg/ha. La reducción también afecta al
número de espigas. Las pérdidas de
rendimiento del cereal son bastante
heterogéneas dentro de un mismo
campo, relacionadas con la distribución
espacial de la mala hierba y de deter
minados factores edáficos. Las áreas
con más nitrógeno y potasio tienen una
menor pérdida de rendimiento y, junto
con las áreas con un menor contenido
en limo, una menor biomasa de Loliulll
rigidum. El conocimiento de la distribu
ción espacial de estos factores y de
cómo inciden sobre la interacción valli
co/cereal nos permitirá ajustar el mane
jo del campo a las necesidades de caela
unidad de terreno y reducir el impacto
ambiental y el coste económico de las
estrategias actuales.

Annual Iyegrass <Lolium rigidum Gau
din) is one of the lIlost widespread
weeds in the cereal fields of the
Mediterranean regíon. Nowadays, her
bicides have become a major method
for the control of L. rigidum in these
areas, bUl herbicide resistance in L.
rígidum populations have been increas
ingly reponed. Furthenuore, the erratic
herbícide efficiency and the herbicide
spraying costs are a new threat to the
sustainability of the cereal systems. In
1992 an intensive research was started
in studying the interference between
lyegrass and cereal ín Mediterranean
environments. Tire first resnlts showed
that lhe compelitive effect of L. rígidurn
is híghly variable between sites and
seasons. Estimated yield losses in bar
ley ranged between O and 85 %.
However the suppressíve effect of the
crop on the weed was lIlore consistent
along sites and seasons, with a weed
biomass suppression of 60 % when the
crop seeding rate was increased h'om
75 kg/ha to 150 kg/ha. Significant
redncHon in lhe nUllIber of spikes was
¡¡Iso observed. Furthenl1ore, the yield
losses in cereal field were uneven,
being related with the weed dislribu
tion and some edafic factors such us the
nutrient conten!. Wed biomass and
Cl'Dp yield losses were lower in the
areas with a hígher nitrogen and potas
SíUlll content The knowledge of the
spatial distríbution of these edafic fac
tors within a field and how they do
lllodify Ihe L. rigidumícereal interfer
ence could allow to develop more S11S
tainable control strategies of this impor
tant weed in the Mediterranean regions.
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Vers una agricultura sostenible: l'agricul
tura de
Els últims anys l'augment de la productivitat agrí
cola als pa"isos desenvolupats ha compOItat una
sobreproducció i una acumulació d'excedents
que han provocat una reduccíó considerable del
marge de benefici de les explotacions. El sector
s'ha adonat que maximitzar el rendiment no és
sinonim de maximitzar el beneficí. Excepte en
casos comptats, l'increment de preu deIs factors
productius (llavors, feltílitzants, fitosanitaris, etc.)
no repercuteix sobre e! preu de venda del pro
ducte sinó que l'absorbeix l'agricultor mateix. En
aquesta situació, doncs, es fa necessari trobar
mecanismes o sistemes que permetin reduir els
costos d'explotacíó, tlns i tot acceptant una dis
rninllció de!s rendiments, si al lInal s'aconse
gueix el benetlci nl:'txim. D'altra banda, hí ha una
preOCllpaClO social creixent per l'impacte
ambiental deIs productes agroquímics, que
demafh1. alternatives que permetin una reducció
del consum d'aquests productes. Les actuaIs
línies de recerca en agricultura s'enfoquen vers
l'assoliment d'una agricultura més sostenible i
respectuosa amb el medí ambient.
Ara deu fer uns deu anys que va sorgir el
concepte anomenat agricultura de precisió. S'entén
com a tal un conjunt de tecniques de cuItiu que
utilitzen tecnologies de la informació per ajustar
l'ús de llavors i de productes agroquímics en
cada punt del camp en funcíó de la diversitat de!
medi físic i del medi biologic (NRC 1997). Aixo
comporta una reduccíó dels costos de producció
i una gestió agrícola més respectuosa amb el
me di. Es tracta d'un nou concepte de maneig
de!s camps, basat en el fet que la majoria de les
variables agronomiques implicades en la pro
ducció (feltilitat de! sol, plagues, males herbes,
etc.) presenten una distribucíó espacíal no uni
forme pero que pot ser coneguda mitjanr;ant les
noves tecnologies (sistemes de posicionament
global, sensors, sistemes d'infonnacíó geografi
ca, etc.). Aquestes dades es poden integrar amb
dades sobre el desenvolupament de! conreu a n
de predir les possibles interaccíons i, en con
seqüencia, decidir les mesures correctores
necessaries especítlques per a cada punt de la
parcel·la (NOLlN, CAMBOURIS i SrMARD 1997).
Tradicíonalment, l'agricultor ha considerat e!
camp com una unitat !1omogenia pe! que fa al
maneig agronomic. Així, per exemple, la se!ec-
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cíó i l'aplicacíó d'un herbicida se solen fer par
tint d'una observacíó global de! camp, tractant
ho tot amb el mate ix producte i aplicant-Io en la
mateixa dosi. Pero moltes males herbes es distri
bueixen en grups o rodals, i l'extensió d'aquests
grups o rodals, així com la densitat de plantes
que es troben en el seu interior, normalment
varien, tant en extensió com en magnitud
(MARSHALL 1988). El mateix podríem dir de les
caracteristiques de! sol i de! contingut en mate
ria organica, nitrogen, potassi, fosfor, la textura,
etc., que poden diferir molt segons la zona del
camp que considerem (GEYPENS, VA.NONGEVAL i
VOGELS 1999). La variabilitat de tots aquests fac
tors fara que les relacions de competencia entre
les males herbes i la planta cultivada no siguin
les mateixes en tots e!s punts de! camp i, en con
seqüencia, e! rendiment del cultiu vari'i també
espacialment. Si s'ídentit1quen aquestes arees de!
camp més limitants per al cultiu, es podría apli
car una mesura correctora adequada per com
pensar-ho (ZAL'\IIN, BERTI í RrELLO 1998). Aql1est
maneig de! camp ajustat punt per punt, conegut
com a site-specific management, integra tots els fac
tors productius i les possibles interaccions entre
aquests, i alhora permet un estalvi impoltant de
productes í una rebaixa substancial de la carrega
contaminant alliberada al medi; d'aquesta mane
ra es fa més sostenible l'agricultura cerealista de
seca.

El margall en l'agricultura cerealista de
seca
Lolium rigidum Gaudin (Poaceae), conegut vul
gannent com a margall, és una de les males her
bes de fulla estreta més importants de les Mees
cerealistes de les regions amb clima mediterrani.
Segons diverses prospeccions, Lolium sp. s'ha tro
bat en més de 800.000 ha de cereal a Espanya
(GARc[A BAUDÍN 1982) i en més del 50% de!s
camps de cereal de Catalunya (RECASENS et al.
1996). És considerada, per tant, una de les males
herbes més abundants de!s camps de cereal.
Estudis realitzats a Australia han mostrat que
L rigidum pot ser molt competitiu en aquests cul
tius (LEMERLE, VERBEEK i MARTIN 1996; COUSENS i
MOKHTARI 1998). Les perdues que ocasiona són
variables en fundó del cultiu i la varietat sem
brada, pero sembla que el blat és més sensible a
la competencia que l'ordi (COUSENS 1996). Tot i

aixo, les respostes depenen molt de les condi
Aquests mapes serien la base per a la planifi
dons climatíques (LEMERLE, YERBEEK i COO~1BES
cació deis tractaments, amb l'objectiu d'ajustar
1995). El clima mediterrani es caracteritza per
I'aplicació deis herbicides i la seva dosi a la pro
una gran variabilitat en les precipitacions i són
blematica concreta de cada zona del campo
relativament freqüents llargs períodes de seque
L'existencia avui dia d'equips de polvorització
m durant l'epoca de creixement. Aixo indubta
experimentals que penneten realitzar aquests
blement afecta la capacitat competitiva de la
tipus de tractaments diferenciats (patch spraying)
CMILLER, STAFFORD i PAlCE 1995; WALTER, HEISEL í
mala herba i també l'eficacia deis herbicides que,
malgrdt tot, són el metode de control més usat
CHRISTENSSEN 2001) dóna a aquesta recerca una
pels agricultors. El seu ús continuat ha compor
aplicabilitat ¡m mediata molt gran. Actualment el
tat l'aparició de poblacions de margaIl resistents
primer objectíu ja esta assolit i s'esta treballant en
a diversos grups d'herbicides (HEAP i KNIGHT
el segon. Tot seguit es presenten alguns deis
1982; GILL 1995; DE PRADO i MENÉNDEZ 1996;
resultats obtinguts fins ara.
NIETSCHKE et al. 1996; BRAVIN, ZAA'IN i PRESTON
2001). El descobriment de resistencia múltiple a
La interacció entre L. rigidum i ordi en
diferents grups d'herbicides per palt de L. rigi
dum (PRESTON, TARDIF i PO\X'LES 1996) és una nova
condicions de cultiu mediterranies
amem;;:a per a la sostenibilitat de l'agricultura
Amb la tlnalitat d'avaluar la ínteracció d'ambdues
mediterrania. Diferents investigadors han co
men~at a proposar estrategies alternatives a la
especies, es van desenvolupar a les localitats de
química per mantenir les poblacions de margal!
Lleída, Alguaire (Lleída), Arganda (Madrid) i
Wongan Hills (Australia), entre els anys 1993 i
sota control (MARTIN et al. 1993; POWLES i
MATTHEWS 1996; SEAVERS i WRIGHT 1999; PLANES,
1996, un conjunt d'assajos en que es va avaluar
BRICENO ¡ RECASENS 1999; RECASENS et al. 2001).
el rendíment de l'ordi i el desenvolupament del
margaIl en parceHes amb diferents densitats
d'ambdues especies. Es va escollír un disseny
La línia de recerca sobre_el L. rigidum
experimental en blocs a l'atzar a les tres prime
res localitats, i parcel'les a l'atzar en la dalTera,
Amb l'objectiu general de desenvolupar un
amb quatre repeticions en tots els casos. La des
model de presa de decisions per al control de L.
cripció detallada deis assajos es recuIl a la taula
rigidum en eIs ecosistemes cerealistes mediterra
1. A rotes les localitats es va sembrar l'ordí amb
una sembradora de microparceHes i posterior
nís que tingui en compte tots eIs aspectes men
ment es van sembrar a ma les Ilavofs de margall
cionats abans, a paltir de l'any 1992 es va iniciar
incorporant-les amb un rasclet. A comen~ament
una línia de recerca sobre l'estudi de la ínterac
de la primavera es va aplicar un tractament her
ció d'aquesta mala herba amb el cereal amb els
bicida contra fulJa ampla. El mostratge per esti
objectius especítks següents:
a) Estudiar la interacció mala herba/cultiu mit
mar el rendíment de l'ordi, així com el desenvo
lupament del margaIl, es va fer a I'epoca de colli
jan~ant l'analisi deIs efectes tant de la mala
herba sobre el rendiment del cultiu com del
ta. Ya consistir a col· locar a cada parcel'la dos
cultiu sobre el desenvolupament de la mala
quadrats de 0,5 x 0,5 m 2 i comptar els individus
de cada especie que hi havia a l'interíor; després
herba.
es van tallar a nivell del sol totes les plantes d'or
b) Detenninar la int1uencia deIs factors edat'ics i
di i margall per processar-les al laboratorí. De les
de la distribució de la mala herba en la inte
plantes d'ordí de cada pareel'la es van avaluar el
mcció mala herba/cultiu.
e) Elaborar i validar un model que permeti obte
rendíment en gra, la biomassa seca í, en alguns
nir mapes d'infestació que donin eIs riscos de
assajos, els components del rendiment (nombre
perdues de rendiment del cultiu i el 11SC de
d'espigues, nombre de grans i pes mitja deIs
grans). De les plantes de margalI es van avaluar
creixement de les poblacions de margall a
la bíomassa seca í en algun cas el nombre d'es
partir de diferents panlmetres mesurabies en
el campo
pigues.
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Taula 1. Detalls deis experiments de competencia entre ordi i L. rigidum a les diferents localitats.
Experiment (1) Any Varíant Pareel·la Preeipitació Dosi ordi (2) Densitat ordi (3)
DensÍtat
Data
(m2 )
(mm)
(plantes m- 2)
L. Rigidum (4) sembra
(kg/ha)
(plantes m- 2)

Data
eollita

ALG94B

12 nov.

27 maig

3 nov.

30 maig

16 nov.

6juny

16 juny

29 nov.

-------.

93/94

Dobla

15x8,5

75

210

0-620

ALG94M

150

376

0-622

ALG94A

300

663

O 502

75

294

O - 1.011

150

621

0-968

60

196

O 2.485

120

262

O 2.187

25

65

0-572

WH95M

50

109

0-396

\~'H95A

200

268

0- 309

ALG95B

94/95

Dobla

1,5x8,5

99

87

ALG95M
ALG95B

94/95

Dobla

1,5x8,5

175

ALG95M
WH95B

95

Yagan

1,5x2,5

231

O) ALG, Alguaire; ARG: Arganda; WH: Wongan Hills.
(2) Dosi de sembra de l'ordi
(3) Densital miljana estintada el mes de febrer a les parcel.les
(4) Interval de densilats observat el mes de febrer a les parcel.les

Efecte de l'ordi sobre el margall

L'efecte més rellevant ha estat la capacitat de
l'ardí per reduir el desenvolupament del margall
a mesura que augmentava la densitat de sembra
del cultiu. Tal com es mostra a la figura 1, la bio
massa maxima de margall a les densitats de sem
bra d'ordi altes és entre un 5% i un 61% menor
que a les densitats de sembra baixes; aquest
valar depen, pero, de la localitat i de l'any. El
nombre d'espigues de margall segueix un com
portament semblant: l'augment de la densitat de
sembra del cultiu fa que es redueixi el nombre
d'espigues de margall de les plantes. A Alguaire
s'ha observat una reducció de fins al 42% i a
Wongan HilIs, de fins al 85%. Diversos autors
han trobat que la redllcció del nombre d'espi
gues va acompanyada d'una reducció de la mida
de les llavors (RERKASEM, STERc"J i GOODCHILD
1980). Des d'un punt de vista economic, aíxo vol
dir que aquestes llavors donaran plantules que
seran més debils, tindran menys capacitat com
petitiva i, per tant, podran provocar menys per
dues. El marcat efecte competitiu del cereal
sobre el margall ha estat constatat també en
altres cllltius com el blat (MEDD et al. 1985). Es
por afirmar que la densitat de plantes del cultiu
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por tenir un papel' molt important en la conten
ció de les poblacions d'aquesta mala herba, de
manera que a lIarg termini es podría aconseguir
una reducció de les poblacions i de les perdues
de rendiment. Aquests resultats ratifiquen la
impOltancia que pot tenir una bona feina de
sembra.
Efecte del margall sobre l'ordi

L'efecte del margal! sobre l'ordi és molt variable
(figura 2). En alguns assajos, com a ARG94, no
s'han observat perdues en l'ordí i en d'altres,
com a ARG95, el margall ha provocat unes per
dues de tlns al 85%. Ha estat molt important l'e
fecte competitiu del margall a baixes densítats,
en que petits increments del nombre de plantes
de mala herba han compOrLtt importants reduc
cions del rendiment del cereaL Les perdues
observades són conseqüencia de la reducció del
nombre d'espigues en les plantes i, a WH95,
també de! nombre de grans per espiga. El pes
mitja deIs grans sembla un component for~a
constant, ja que no ha quedat afectat en cap deis
assajos. La densitat de sembra de l'ordí no sem
bla que tingui un paper impOltant per reduir o
augmentar l'efecte del margall sobre e! cultiu, ja
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~
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Figura 1. Relacions entre la biomassa (g uf") i el nombre d'espigues (u m- 2) de Lolium rigidum amb la seva densitat (plantes m- 2)
en funció de les diferents densitats de sembra d'ordi.
ALG94: Alguaire 1993-1994. Denseitats ordi: B 75 kg ha-\ M 150 kg ha- 1; A 300 kg ha- 1
ALG95: Alguaire 1994-1995. Densitats ordi: B 75 kg ha-\ M 150 kg ha- 1
WH95: Wongan Hills 1995. Densitats ordi: B 25 kg ha-\ M 50 kg ha-\ A 200 kg ha- 1
ARG95: Arganda 1994-1995. Densitats ordi: B 60 kg ha-\ M 120 kg ha- 1
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Figura 2. Relacions entre e! rendiment de! cultiu (kg ha- í ) i la densiw de L rígidum (pI m¿) en fundó de la densitat de selllbra
d'or&
ALG94: Alguaire 1993-1994. Denseitats ordí: B 75 kg ha- 1; M 150 kg ha,1; A 300 kg ha'l.
ALG95; Alguaire 1994-1995. Densítats ardí: L 75 kg h3-\ M 150 kg ha'l.
WH95; Wongan Hills 1995. Densitats ordí: L 25 kg ha'1; M 50 kg ha\ H 200 kg ha,l
ARG95; Arganda 1994-1995. Densitats ordí: L 60 kg ha'\ M 120 kg ha,l

que no s'han observat en cap assaig diferencies
significatives de rendiment en funció de la den
sitat d'ordi sembrat.
La vatiabilitat, esmentada abans, en les res
postes del cultiu davant la mala herba ens sug
gereix que la tolerancia del cultiu a la com
petencia és poc consistent, és a dir, és una carac
terística que no és intrínseca del cultiu sinó que
depen d'altres factors, sovint dimatics, que fan
que uns anys l'efecte competitiu del margall
sigui molt més alt que d'altres. Un deIs factors
que s'albira com a més impoltant podria ser la
precipitació durant l'estació de creixement. EIs
assajos amb menys perdues de rendiment són
els que han rebut menys precipitacions al llarg
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del cicle (ALG94 i ALG9S). El margal! sembla
molt poc competitiu, doncs, en condicions de
baixa disponibilitat d'aigua en el sol.

La distribució espacial deIs factors eda
fics i la seva influencia sobre la interacció
margall/ cerea!..~__~~_
EIs assajos per coneixer la distribució espacial
dels factors edafics i de la mala herba i la seva
relació amb el rendiment final del conreu es van
realitzar a les localitats deIs Plans de Sió
(Segarra) els anys 1999-2000, í Calaf (Anoia) els
anys 2000-2001, en camps comercials d'ordi i

blat respectivament amb infestacions naturals de
L. rigidum. Es van establir 50 punts separats de

j

10 x 15 m, d'on es van extreure mostres de terra
per determinar-ne el pH, e! contingut en nitro
gen total (N), el potassi (K) i e! fosfor (P) assi
milables, la materia organica, la re!ació C!N i la
textura. També es van fer mesures mensuals del
contingut d'aigua del sol a una fondalia de
cm. En cadascun deIs punts anteriors es van
col,locar dos quadres, l'un al costat de l'altre, de
50 x 50 cm. En el primer quadre es va comptar
el nombre d'individus de L. rigidum i cereal
durant el mes de febrer i, al juny, es van
reco[.lectar totes les plantes per estimar e! rendi
ment del cultiu i la biomassa de L. rigidum. El
segon quadre es va mantenir net de males herbes
i el mes de juny es va avaluar també el rendiment
del cultiu. Les perdues de rendiment de! cereal,
obtingudes per comparació del s rendiments
d'ambdós quadres, reflectien no només la com
petencia de la mala herba sinó també l'efecte de
les característiques del sól sobre la interacció.
En ambdues localitats la distribució espacial
de L. rigidum, els factors edáfics i les perdues de
rendiment mostren una heterogeneí'tat espacial
impoltant, tal com retlecteixen els mapes de dis
tribució (figura 3) d'algunes d'aquestes variables
elaborats amb la tecnica de kriging (HEISEL,
ANDREASEN i ERSBOLL 1996), En e! camp deIs Plans
de Sió s'observa un gradient en la direcció est
oest, que coincideix amb la direcció en que es
fan les feines agticoles. En l'assaig de Calaf no hi
ha un gradient definit, pero sí certes arees en
les perdues de rendiment són més elevades.
El coeficient de correlació de Pearson <raula
2) mostra que als Plans de Sió les arees amb més
perdua de rendiment, és a dir, les que han tin
gut més efecte competitiu per part de la mala
herba, són les que tenien més densitat de mar
gal! i menys contingut de N i K. El margal! s'ha
desenvolupat bé en aquestes arees menys feltils
i ha resultat ser molt competitiu, mentre que el
cultiu s'ha compOltat de manera més competiti
va en les arees amb més alt contingut de N i K.
GOl,;zÁLEZ PONCE ¡ SALAS (1993) han trobat resul
tats semblants, en el sentÍt que els cUltillS gene
ralment són més efkients en l'absorció de
nutrients que les males herbes j, per tant, resul
ten ser més competitius en ambients amb bona
disponibilitat de nutrients.
En ambdues localitats la biomassa de L. rigi
dum ha estat correlacionada significativament

amb alguna variable edafica. A Calaf s'ha trobat
una correlació negativa amb el contingut d'arena
i positiva amb el contingut de llim. AIs Plans de
Sió, negativa amb el contingut de nitrogen, fós
for i argila. La valiabilitat d'aquests resultats fa
que no puguem dir que en altres situacions no
s'hi pugui trobar també alguna altra relació. De
fet, en els assajos de competencia presentats
anteriorment, hem vist que el grau de com
petencia ha resultat ser variable segons els anys,
molt probablement a causa de la diferencia de
precipitacions entre anys i localitats. Trebal1s
recents realitzats en cultius de blat i soja als EUA
mostren l'elevada associació entre e! rel!eu del
terreny i algunes propietats del sol amb la
presencia i abundancia de diferents males her
bes (DIELEMAN et al. 2000; MEDLlN et al. 2001). La
manca de consistencia en la correlació entre
dues variables també ha estat apuntada per
BORGES i MALLARlNO (1997). Aquests autors indi
quen que les diferents practiques agrícoles dutes
a terme hístoricament en els camps poden fer
que un factor esdevíngui molt més determinant
sobre el rendiment en un !loc que en un altre, i
per aixo en fer les analisis s'obtenen valors poc
consistents entre els camps. A més, pot ser que
no hi hagi significació perque la magnitud de la
variació de la variable en un camp no sigui sut1
cient per int1uenciar el rendiment de manera
detectable.
Els resultats obtinguts fins ara ens han apor
tat valuoses dades sobre els aspectes biológics í
ecológics de la mala herba i la seva interacció
amb el cereal. Així, coneixem la importancia del
cereal com a mecanisme regulador de les pobla
cions de margall, l'heterogeneItat en la distribu
ció de les males herbes, en el rencliment deIs
cultius i en els factors edafics en un camp, així
com la ímpoltancia que poden tenir aquests fac
tors en la interacció mala herba/cultiu. Queda
per avaluar l'efecte de la disponibilitat hídrica
del sol en aquests processos i aprofundir en l'es
tudí de les relacions entre els parametres del sol
i la interacció mala herba/cultiu.
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Taula 2. Valors deis co,ficients de correlació de Pearson entre e1s factors edilfics i la perdua de rendíment i la biomassa de L. rígi
dum en els assajos deis Plans de Síó i Calar. NS, no sígníficatíu; ': 0,01<P<0,05; ": O,OOI<P<O,OI; "': P<0,001.
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