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RESUM 

L’objectiu inicial d’aquest treball ha estat estudiar l’efecte de l’hidromulch en la inhibició 

de l’emergència de sis espècies considerades males herbes (Amaranthus retroflexus, 

Digitaria sanguinalis, Diplotaxis erucoides, Lactuca serriola, Stellaria media i Sonchus 

oleraceus). A més a més es vol quantificar la proporció que ha estat inhibida i saber quina 

ha estat la causa principal d’aquesta inhibició (la inducció a un estat de latència o el 

fracàs al no poder superar la barrera física imposada per l’hidromulch).  

L’hidromulch està composat principalment per pasta de paper i es barreja amb un segon 

material per donar-li consistència. En aquest treball es comparen dos hidromulch 

diferents, un barrejat amb palla i l’altre amb clòfia d’arròs. A més a més es van utilitzar 

dos gruixos i dos règims de reg per aconseguir dos nivells d’humitat diferents. D’aquesta 

manera també va ser possible fer una predicció de quin material és més vàlid pel control 

de males herbes.  

D’acord amb la temperatura que es va utilitzar, de les sis espècies seleccionades 

inicialment dues, D. erucoides i S. media, van ser descartades de l’experiment degut a 

que no van superar el llindar del percentatge de germinació desitjable.   

Els resultats de l’experiment han estat favorables i s’ha observat una reducció molt 

notable de l’emergència de plàntules, sent la proporció emergida el 15.2 % en A. 

retroflexus, 11.4 % en D. sanguinalis, 12.4 % en L. serriola  i el 11.6 % en S. oleraceus. 

També és van comptabilitzar les llavors que havien germinat però no havien pogut 

emergir i per una altra banda és va fer el test del tetrazoli a les llavors que havien quedat 

sobre l’hidromulch per conèixer la seva viabilitat. A partir d’aquests resultats s’ha pogut 

deduir que l’efecte principal causat per l’hidromulch ha estat la inducció de les llavors a 

un estat latent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El objetivo inicial de este estudio ha sido conocer el efecto causado por el hidromulch 

en la inhibición de la emergencia de plántulas de seis especies consideradas como malas 

hierbas (Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis, Diplotaxis erucoides, Lactuca 

serriola, Stellaria media y Sonchus oleraceus). Además, también se quiere cuantificar la 

proporción inhibida y en la medida de lo posible saber cuál ha sido la causa de esta 

inhibición: la inducción a un estado de latencia o un fracaso en la germinación anticipada 

al no poder atravesar la barrera física que supone el hidromulch. 

El hidromulch está compuesto principalmente por pasta de papel y después es mezclado 

con otro material para proporcionarle consistencia. En este trabajo se comparan dos 

tipos de hidromulch: uno fabricado con paja y el otro con cáscaras de arroz. Por otra 

parte, también se usan dos tipos de grosor y dos regímenes de riego para conseguir dos 

niveles de humedad distintos. De esta forma también se podrá hacer una predicción de 

cuál es el hidromulch óptimo para el control de malas hierbas. 

En acorde con la temperatura que se usó en el primer ensayo de control, de las seis 

especies iniciales dos, D. erucoides i S. media, fueron descartadas del estudio debido a 

que no superaron el umbral del tanto por ciento de germinación deseado. 

Los resultados del experimento han sido favorables y se ha observado una reducción 

notable en la emergencia de plántulas, siendo el 15.2 % % en A. retroflexus, 11.4 % en 

D. sanguinalis, 12.4 % en L. serriola y el 11.6 % en S. oleraceus. 

También se contabilizaron las semillas que habían germinado, pero no fueron capaces 

de emerger y por otra parte se hizo el test del tetrazolio a aquellas que quedaron debajo 

del hidromulch para conocer su viabilidad. A partir pues de estos resultados ha sido 

posible deducir que el efecto mayoritario causado por el hidromulch ha sido la inducción 

de las semillas a un estado latente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The initial aim of this work is to study the inhibitory effect of hydromulching on the 
emergence of six common weeds (Amaranthus retroflexus, Digitaria sanguinalis, 
Diplotaxis erucoides, Lactuca serriola, Stellaria media and Sonchus 
oleraceus). In addition, this study aims to quantify the extent of this inhibition, as well 
as to determine the main cause for it (either the induction of a dormant state or the 
failure of the seedling to overcome the physical barrier posed by the hydromulch). 
Hydromulch is mainly composed of paper pulp, being then mixed with a second material 
to give it consistency. In this study, two different hydromulching materials are 
compared: straw and rice husk. Furthermore, two different consistencies as well as two 
different watering regimes are studied. 

In accordance with the temperature used during the first control experiment, two out 
of the six initial species (D. erucoides and S. media) were removed from the study due 
to a failure in reaching the desired percentage threshold of germination.  

The results of the experiment were favourable and a great reduction in weed emergence 
was observed. The proportions of this emergence were: 15.2% for A. retroflexus, 11.4% 
for D. sanguinalis, 12.4% for L. serriola and 11.6% for S. oleraceus. 

The germinated seeds that could not get through the hydromulch were also counted 
and to the seeds remaining under the hydromulch was applied a tetrazolium test in 
order to determine their viability. From these results we were able to deduct that the 
main effect exerted by the hydromulch was the induction of the seeds into a dormant 
state.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

La malherbologia té com a objectiu el control de les males herbes que competeixen amb 

el cultiu que ens interessa o d’espècies no locals que competeixen amb espècies locals 

de la zona. 

Tot i que la definició d’una mala herba depèn del context, ja que poden ser no 

convenients en algunes situacions però d’altra banda la mateixa espècie pot tenir un 

interès. Es poden qualificar, per tant, com a males herbes aquelles que no tenen un valor 

reconegut, que germinen i creixen molt ràpidament i que competeixen per nutrients, 

espai, aigua i llum en llocs on no es desitja la seva presència. 

El resultat de l’interferència entre un cultiu i les males herbes depèn significativament 

de l’habilitat de les poblacions implicades en la captació dels recursos. Hi ha dos 

elements claus que donen aquesta habilitat (Harper, 1977): una emergència avançada 

en comparació amb el seu competidor i/o la capacitat d’establir una gran quantitat de 

plàntules. 

Les males herbes són una de les restriccions biòtiques més severes per a la producció 

d’aliments (FAO, 2017). Es calcula que aproximadament en tot el món un 10 % de la 

pèrdua de producció en cultius agrícoles pot estar atribuït a l’efecte competitiu de les 

males herbes (Zimdahl, 1980), més del 50 % del total del treball de l’agricultor i el 40 % 

dels cost de la producció es gasten en combatre-les (Akobundu, 1980). Tot i que és difícil 

parlar de nombres en general, degut a l’àmplia varietat de males herbes i interaccions 

amb cultius, ja que cada cas és diferent. 

La producció agrícola orgànica sembla estar cada vegada més en alça a mesura que 

augmenta la consciència ecològica en la societat. És per això, que cada cop més es 

procura utilitzar tècniques amb un baix impacte ambiental. L’àrea de cultius que estan 

produint com a orgànics és més de 24 milions d’hectàrees en tot el món distribuïdes en 

100 països i el mercat alimentari orgànic és major de 23 mil milions de dòlars per any 

(Roseboro, 2006). 

En el cas del control de males herbes, el mètode més utilitzat els últims anys ha estat 

l’ús d’herbicides. L'ús excessiu d’herbicides ha resultat problemàtic, per exemple en la 

contaminació de les superfícies, les aigües subterrànies (Guzzella et al., 2006; Spalding 

et al., 2003) i diferents riscos per a la salut humana (EPA, 2007). La consciència sobre 

l’impacte negatiu provocat pels pesticides tant als aliments que consumim com al medi 

ambient i la pressió en la demanda de cultius més sostenibles, ha conduït a un 

creixement en l’interès del control integrat de males herbes (Bürki et al., 1997), basat 

en controls mecànics, físics o biològics. 

A més a més d’això, l’ús continuat en l’aplicació d’herbicides pot comportar el 

desenvolupament de resistència per part de les males herbes (Bhowmik & Inderjit, 2003) 
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i per tant, la necessitat de fer combinacions de diferents herbicides o de controls 

integrats. 

Un altre mètode que ha estat utilitzat de forma tradicional és llaurar el sòl, d’aquesta 

manera s’enterren llavors que abans es trobaven a la superfície i s’impedeix així la seva 

germinació. No obstant això, segons per a quines espècies pot causar l’efecte contrari i 

degut a l’exposició de les llavors a raigs de llum abans del re-enterrament i també perque 

permet una millor difusió de l’oxigen que entra i el diòxid de carboni que surt del sòl 

(Mohler, 1993).  

En termes de “mulch”, el que significa cobertura en anglès, avui en dia s’utilitzen en 

alguns cultius per a modificar les temperatures i conservar la humitat del sòl (Kader et 

al., 2017), reduir la presència de males herbes (Martín - Closas et al., 2017) i millorar la 

producció del cultiu (Bandopadhyay et al., 2018). El mulch més utilitzat fins ara està fet 

de polietilè (PEM). Les raons per les quals els mulch de polietilè són àmpliament utilitzats 

són el seu preu, fàcil processat, llarga durada i la flexibilitat (Kasirajan & Ngouajio, 2012). 

Però cada cop hi ha més consciència del seu negatiu impacte en el sòl i que encara que 

es retirin un cop s’ha fet la collita, mai són completament extrets del sòl deixant 

romanents que poden persistir durant dècades (Feuilloley et al., 2005; Kyrikou & 

Briassoulis, 2007; Briassoulis et al., 2015; Ramos et al., 2015) i inclús poden arribar a 

entrar en la cadena alimentària (Barnes et al., 2009; Teuten et al., 2009; Sivan, 2011; 

Rillig, 2012; Duis & Coors, 2016; Huerta Lwanga et al., 2016). Per aquest motiu s’estan 

intentant buscar alternatives com per exemple mulchs de plàstics biodegradables 

(PBM).  

Els PBM estan dissenyats per ser llaurats amb el sòl després del seu ús i  

microorganismes residents al sòl degradin aquest plàstic (Bandopadhyay et al., 2018). 

Però en la pràctica la degradació completa amb una quantitat raonable de PBM no ha 

estat sempre observada (Li et al., 2014). 

Altres alternatives han estat estudiades, Warnick et al., (2006) van realitzar un estudi on 

es comparaven els efectes d’un mulch de polietilè i un hidromulch (compost amb un alt 

contingut d’aigua i que és una barreja de diferents materials com pasta de paper, cotó, 

palla, clòfia d’arròs, etc. I un cop abocat a la superfície es solidifica creant així una 

cobertura). L’hidromulch que van utilitzar estava composat per un líquid de paper 

biodegradable barrejat amb restes de cotó, guix i un adhesiu. En termes de biomassa de 

males herbes van observar que aquesta havia disminuït sota el tractament dut a terme 

amb hidromulch en comparació amb un sòl no tractat, però no obstant això la biomassa 

era major en comparació amb el sòl tractat amb mulch de polietilè.  

Actualment, el mecanisme de control de males herbes que actua de forma més semblant 

a l’hidromulch (no utilitza químics ni plàstic i ajuda en la supressió de l’emergència) són 

els cultius de cobertura o les cobertes de residu vegetal. Això consisteix en abocar 

residus vegetals o plantar fileres d’arbres de fulla caduca i després compactar les fulles 

caigudes de manera que formin una coberta. 
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Aquest mètode de cobertes vegetals juga un paper molt important en els sistemes de 

cultiu sostenibles (Teasdale, 1996) i han estat utilitzats pels beneficis que aporten a la 

fertilitat del sòl i la seva estructura (Teasdale & Mohler, 1993). 

A part de l´ús d’aquestes cobertures per ajudar al manteniment del sòl, es va veure que 

tenia un efecte supressor en l’emergència de males herbes. S’han observat nivells de 

reducció de densitat d’espècies anuals del 90%. El principal efecte observat per aquest 

tipus de cobertes ha estat l’ombra produïda a les llavors que es troben a sota.   

A més a més de la llum, la barrera física imposada per la cobertura és una obstrucció per 

l’emergència de llavors. Si una llavor germina però no té recursos suficients per travessar 

l’impediment físic abans de que esdevingui fototròfica morirà. 

Les cobertures vegetals també han estat molt utilitzades pel seu potencial al·lelopàtic 

(Jarban et al., 2015). La al·lelopatia és una interacció bioquímica entre plantes i per tant, 

els residus de plantes en la superfície del sòl, poden alliberar substàncies bioquímiques 

que poden afectar a la germinació de llavors i creixement d’espècies problemàtiques per 

a cultius (Nichols et al., 2015). Els efectes dels al·leloquímics a part d’inhibitoris poden 

ser estimulants (Sturm et al., 2016), per tant dependrà de les espècies utilitzades com a 

residu i les males herbes que s’intenten inhibir.   

1.1.  Latència en llavors 

L’estat de latència és una condició interna de la llavor que impedeix la germinació encara 

que es donin condicions ambientals adequades per fer-ho (Benech - Arnold et al., 2000). 

La latència és comunament atribuïda a espècies que tendeixen a ser males herbes. El 

significat ecològic de la latència en moltes males herbes anuals d’estiu és degut a la 

supervivència (establiment) durant l’hivern i les glaçades.  

La latència es pot classificar segons diferents factors: pel factor que “imposa” aquesta 

latència, és a dir, factors endògens (de la pròpia llavor) o exògens (ambientals o externs), 

pel temps en què ocorre o pel nivell de latència de la llavor. 

Nikolaeva (1969) va ser la primera biòloga en desenvolupar una classificació pels varis 

tipus de latència en les llavors. Una versió simplificada d’aquesta classificació es pot 

trobar resumida en la Taula 1. 

Si tenim com a referència la seqüència temporal en que succeeix, podem diferenciar dos 

tipus de latència: primària i secundària. La primària és la latència innata que posseeix la 

llavor madura quan és dispersada i la secundària és l’estat de latència induït en una 

llavor no latent per condicions no favorables per a la germinació; o la latència re-induïda 

en una llavor que ja havia assolit un estat suficient de baixa latència (Benech - Arnold et 

al., 2000). 
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Taula 1. Classificació dels tipus de latència que poden presentar les llavors (Nikolaeva,  1977). 

Tipus Causa Interrompuda per 

Latència endògena   

Fisiològica 
Mecanisme fisiològic d’inhibició (MFI) 
de la germinació 

Estratificació (calenta o freda) 

Morfològica Embrió subdesenvolupat 
Condicions apropiades pel 
creixement de l’embrió i 
germinació 

Morfo-fisiològica 
MFI de la germinació i embrió 
subdesenvolupat 

Estratificació (calenta o freda) 

Latència exògena    

Física 
Coberta de llavor (fruit) impermeable 
a l’aigua 

Extreure la estructura 
especialitzada 

Química Inhibidors per a la germinació Lixiviació 

Mecànica 
Estructura llenyosa que restringeix el 
creixement 

Estratificació (calenta o freda) 

 

És important introduir el terme de quiescència, ja que alguns autors, al primer cas 

exposat de latència secundària l’anomenen així. És a dir, una llavor quiescent és aquella 

que no es troba en estat de latència, però no germina degut a l’absència d’un o més 

factors (Baskin & Baskin, 2004). 

No obstant això, en moltes espècies l’estat de latència no és una etapa de tot o res en 

el seu cicle de vida, sinó que la majoria de les espècies que posseeixen una latència 

fisiològica no profunda passen per una sèrie de canvis conduïts per la temperatura en 

les seves respostes fisiològiques a varis factors entre l’estat de latència i el de no latència 

(Bouwmeester & Karssen, 1992; Baskin & Baskin, 1998 ). Vegis (1964 ) va ser el primer 

en introduir aquest concepte de graus de latència a partir de l’observació de que a 

mesura que la llavor despertava de l’estat de latència el rang de temperatures que 

poden permetre la germinació s’ampliava fins el seu màxim; i de forma contrària a 

mesura que la latència s’indueix el rang de temperatures possibles per a la germinació 

es redueix fins que la germinació no és possible a cap temperatura i la latència completa 

és aconseguida (Benech – Arnold et al., 2000). 

A nivell de camp, l’adquisició de latència està estretament lligada amb la profunditat on 

es troben les llavors (Anderson & Milberg, 1997; Benvenuti et al., 2001).  Això és degut 

a la falta de la transmitància de llum, la disminució de la fluctuació de temperatures, la 

disminució d’oxigen, l’augment del CO2 i les baixes taxes de difusió de gasos a mesura 

que s’incrementa la profunditat al sòl (Holm, 1972; Woolley & Stoller, 1978; Baskin & 

Baskin, 1985; Gallagher & Cardina, 1998; Benvenuti, 2003). La sensibilitat a aquests 

factors els hi permet una gran longevitat i assegurar la seva presència en el banc de 

llavors del sòl (Thompson, 1987; Benvenuti et al., 2001). 
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1.2. Banc de llavors al sòl 

El control de males herbes no només està enfocat a la reducció de l’emergència 

d’aquestes espècies, sinó també limitant la seva producció de llavors (Webster et al., 

2003) i la seva dispersió, minimitzant d’aquesta manera l’input anual de llavors al sòl 

(Kegode et al.,1999).  

L’alta longevitat en les llavors és típica en les males herbes (Burnside et al., 1996), 

facilitant així, la seva persistència a llarg termini en el sòl. 

Aquesta acumulació de llavors al sòl és un dels problemes més difícils des del punt de 

vista del maneig, ja que és deguda a l’inducció d’un estat de latència com a estratègia 

ecològica i garantir així la seva supervivència prevenint la germinació a aquelles llavors 

que no disposen de recursos energètics suficients per a que la seva plàntula emergeixi 

abans de que esdevingui fototròpica.  

Per a les llavors presents en aquest banc de llavors la posició, la distribució i el nivell de 

latència juguen un paper molt important en la germinació i emergència (Burnside et al., 

1981; Benvenuti & Macchia, 1995; Benech-Arnold et al., 2000), que encara està més 

influenciada per factors com la temperatura del sòl, la humitat del sòl i la disponibilitat 

de llum.  

La llum juga un paper molt important ja que els fitocroms tenen un rol significatiu en la 

germinació de la majoria d’espècies adventícies (Taylorson, 1987). Aquestes llavors 

estan estimulades per la part del vermell de la llum solar rebuda i no germinen en la 

foscor (Teasdale, 1993). És per això que la germinació disminueix a mesura que 

s’incrementa la profunditat on es troben enterrades (Frankland, 1981). Tot i això, és 

sabut que les llavors més grans amb més reserves de carbohidrats tenen una major 

capacitat per emergir des de posicions més profundes del sòl comparades amb aquelles 

amb menys reserves (Baskin & Baskin, 1998).  

Aquest banc de llavors del sòl disminueix lentament (si no s’introdueixen nous 

propàguls) amb la mort fisiològica de les llavors per la seva edat, patògens o 

depredadors (Masin et al., 2006) i en el cas de l’aplicació d’hidromulch, les que germinin 

i no puguin travessar-lo.  

Com s’ha mencionat anteriorment molts factors poden influenciar en la longevitat de 

les llavors en el sòl (Masin et al., 2006) i per tant poc es pot parlar de forma generalitzada 

sobre aquest fenomen. No obstant això, possibles futurs estudis sobre la permanència 

de l’hidromulch al sòl juntament amb el coneixement de l’ecologia de les llavors de les 

espècies objectes de reducció pot fer possible la realització d’una estratègia de control 

a llarg termini amb l’objectiu de reduir aquest banc de llavors.  
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1.3. Espècies de males herbes estudiades 

1.3.1. Amaranthus retroflexus L. 

Taxonomia 

Familia: Amaranthaceae  

Gènere: Amaranthus 

Espècie: Amaranthus retroflexus 

A. retroflexus (Figura 1) és una planta anual erecta de 

15 - 100 cm de tija pubescent a la part superior. Creix a 

vores de camins i en cultius principalment de secà 

(fruiters) i de regadiu (fruitals, hortícoles i blat de moro) 

(Universidad de Navarra, 2018). A nivell fisiològic A. 

retroflexus utilitza la via C4 per a la fotosíntesis, el que la fa més eficient en l’ús del CO2 

en la fotorespiració (Weaver & McWilliams, 1980). A. retroflexus té una alt requeriment 

de N i per això està associada a cultius agrícoles que contenen alts nivells de nitrogen i 

baixos nivells de fosfat i potassi (CABI, 2018 ; Dieleman et al., 2000). És una espècie amb 

una alta adaptabilitat a condicions adverses i tolerant a les sequeres (O’Brien & Price, 

1983).  

A Espanya és una espècie naturalitzada, és a dir, una planta al·lòctona, el que significa 

que prové d’un altre país (en aquest cas EEUU) però que ha estat capaç d’establir-se en 

el medi natural (Universidad de Navarra, 2018). En la web de CABI  (Centre for 

Agriculture and Biosciences International, 2018) l’espècie A. retroflexus  està classificada 

com a estesa en el territori espanyol. 

Ecologia  

A. retroflexus germina a la primavera i floreix a l’estiu tardà, inclús a principis de la 

tardor.  Es reprodueix únicament a través de les seves llavors i és una prolífica 

productora, on una única planta és capaç de produir entre 230.000 i 500.000 llavors 

(Stevens, 1957). No obstant, Simbolon & Saturano (1986) van trobar que aquesta 

espècie tolera de forma moderada l’ombra i com a conseqüència aquesta producció de 

llavors es veu afectada per la llum (McLachlan et al., 1995).  

També la latència de les seves llavors es veu afectada principalment per la llum i la 

temperatura. Les fluctuacions en la temperatura estan involucrades en la interrupció de 

la latència i les altes temperatures (>25ºC) en la germinació. A. retroflexus no pot 

germinar en la foscor (Schonbeck & Egley, 1981) ja que la llum actua com un indicador 

de la profunditat on es troben del sòl, on germinaran millor les llavors que estiguin més 

a prop de la superfície que les que estiguin profundament soterrades (Ghorbani et al., 

1999; Schütz et al., 2002). La màxima emergència es dona quan la llavor es troba 

aproximadament a 1 cm de la superfície del sòl (Siriwardana & Zimdahl, 1983). En 

Figura 1. Il·lustració d’A. retroflexus.  

Autor: Otto Wilhelm Thomé. 
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termes de longevitat, Egley & Chandler (1978) van observar un 90 % de disminució de la 

viabilitat després de que les llavors estiguessin enterrades 18 mesos.  

Importància econòmica 

El rol del gènere Amaranthus com a una planta prometedora amb valor econòmic va 

estar reconegut per la Acadèmia Nacional de Ciències, EEUU (NAS, 1975) després 

d’haver estat estudiada pels seus valors nutricionals. Malgrat això, en aquest treball 

l’hem estudiat des del punt de vista d’una mala herba i per tant no profunditzarem en 

aquesta matèria. 

El gènere Amaranthus conté un gran nombre d’espècies que són males herbes molt 

importants al món (Holm et al., 1977). Amaranthus retroflexus, és una de les 10 espècies 

amb més impacte econòmic en Europa (Schroeder et al., 1993) capaç d’infestar i reduir 

els camps de cultiu de Beta vulgaris (remolatxa), Brassica napus (colza) (Hendrick et al., 

1974), Glycine max (soja) (Orwick & Schreiber, 1979; Dieleman et al., 1995), Helianthus 

annus (gira-sol) (Heidarian et al., 2012), Phaseolus sp. (gènere de la família de les 

lleguminoses) (Aguyoh & Masiunas, 2003), Solanum tuberosum (patata) (Vangessel & 

Renner, 1990), Zea mays (blat de moro) (Knezevic et al., 1994). 

Mètodes actuals de control 

Les espècies del gènere d’Amaranthus són difícils de controlar degut a la seva producció 

prolífica de llavors, la petita grandària d’aquestes, l’habilitat de creuar-se amb altres 

espècies del seu gènere, un llarg període de germinació, alta densitat d’infestació i 

l’habilitat de desenvolupar ràpidament resistència a herbicides (Assad et al., 2017). 

Actualment com a control biològic s’estan estudiant varis insectes i bacteris com a 

patògens d’aquesta espècie. L’al·lelopatia també pot ser útil utilitzada de forma 

integrada per a reduir la dependència d’herbicides sintètics (Assad et al.,2017). 

L’ombra pot tenir un efecte supressor en la germinació de les llavors i per tant el control 

a partir de cobertes pot tenir un gran potencial inhibitori per a aquesta espècie. 
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1.3.2. Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  

Taxonomia 

Familia: Poaceae 

Sub- família: Panicoideae  

Tribu: Paniceae 

Gènere: Digitaria 

Espècie: Digitaria sanguinalis  

D. sanguinalis (Figura 2) és una planta anual 

d’estiu de 20 - 60 cm. Segueix la via de 4 carbonis 

(C4) per a la seva fotosíntesi.  

Solen aparèixer en terrenys remoguts, vorals de 

camins, cultius i sòls humits. Els cultius on estan més presents són els cultius de regadiu 

( hortícoles, fruiters i blat de moro). És nativa d’Europa i actualment es troba al llarg de 

regions càlidetur i temperades arreu del món. L’organització CABI (2018) la classifica 

com a nativa a Espanya. 

Ecologia  

Floreix a l’estiu - tardor i germina a la primavera. Una única planta pot arribar a produir 

més de 150.000 llavors (cariòpsides). Les seves llavors estan en estat de latència en el 

moment de la dispersió i segueixen cicles estacionals de latència/no latència i la màxima 

emergència es dona el primer any després de la dispersió (Peters & Dunn, 1971; Masin 

et al., 2006). 

El potencial d’emergència de les plantes és màxim per a les llavors enterrades de 0 a 2 

cm i no ocorre a més de 6 cm, per tant incrementar la profunditat indueix a les llavors a 

una latència profunda imposada (Benvenuti et al., 2001). 

D. sanguinalis podria presentar una latència fisiològica no profunda quan són madures 

(Gallart et al., 2008). Moltes espècies de la família Poaceae estan caracteritzades per 

posseir una latència imposada per les cobertes que posseeixen (Bewley & Black, 1994; 

Adkins et al., 2002) i alguns experiments previs suggereixen que l’estat latent en les 

llavors d’aquesta espècie no és causada pel subdesenvolupament de l’embrió 

(Gianfagna & Pridham, 1951; Delouche, 1956; Biswas et al., 1978). 

Les condicions més apropiades per a l’emergència de les llavors són entre 25-35ºC i una 

humitat entre el 80-100% (Li et al., 1999). D’altra banda, sembla que la germinació de D. 

sanguinalis no és sensible a la llum però si afavorida per la fluctuació de temperatures 

(Holm et al., 1977). 

 

 

Figura 2. Il·lustració de D. sanguinalis. 

Autor: Jesús Reyna Cruz  
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Importància econòmica 

Està descrita com una de les pitjors males herbes del món (Holm et al., 1977) i ha estat 

declarada com a mala herba en 33 tipus de cultius en 56 països diferents (Mitich et al., 

1988). Els cultius que poden estar més afectats per aquesta espècie són els de blat de 

moro, blat i soja. 

Mètodes actuals de control 

Com a tècniques de control biològic s’ha estudiat l’al·lelopàtia de D. sanguinalis amb 

altres espècies que puguin inhibir el seu creixement i s’han trobat evidències dels 

efectes causats per diferents varietats de Festuca arundinacea (Peters & Mohammed-

Zam, 1981).  Hwang et al. (1997) també va trobar que extractes de les fulles de Syringa 

vulgaris inhibia la germinació i el creixement de les arrels de D. sanguinalis. 

L’ús de residu vegetal aplicat com a mulch és una tècnica de control mecànic que ha 

resultat adient pel control de D. sanguinalis en la canya de sucre (Mann and Chakor, 

1993). 

1.3.3. Lactuca serriola L. 

Taxonomia 

Família: Asteraceae 

Tribu: Cichorieae   

Gènere: Lactuca 

Espècie: Lactuca serriola 

L. serriola (Figura 3) és una planta anual que creix de 

3 a 25 dm. És nativa del clima mediterrani (Gallardo et 

al., 1996) i és considerada com a una espècie tolerant 

a la sequera (Werk & Ehrilnger 1985).  

Ecologia 

Les seves unitats de dispersió són cípseles, un tipus 

de fruit indehiscent sec, es diferencien dels aquenis 

per tenir més d’un carpel i són dispersades pel vent. 

Germinen a la primavera i una única planta pot produir entre 10.000 i 100.000 llavors, 

depenent de si té competència amb altres espècies (Prince & Carter, 1985). Les llavors 

no presenten latència primària i poden germinar directament després de la seva 

dispersió (Weaver & Downs, 2003). 

Les temperatures òptimes per a la germinació estan entre els 12 i 24ºC i la latència 

secundària és induïda quan es superen temperatures de 25ºC, particularment en la 

foscor (Gutterman, 1992). 

 

Figura 3. Il·lustració de L. serriola. 

Font: Flora Batava. 
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Importància econòmica 

De les espècies estudiades és una de les que té menys importància com a mala herba i 

es difícil trobar informació sobre el seu impacte. L. serriola pot interferir en diferents 

cultius com per exemple cultius d’arbres fruiters, vinyes, cereals o cultius hortícoles 

(Alex, 1992; Uva et al., 1997). 

Amor (1986) va fer un estudi sobre l’impacte d’aquesta herba en cultius de cereals o 

lleguminoses en Austràlia i va observar que no redueix la collita però si té efectes 

perjudicials en el valor del cultiu i en la eficiència de la recol·lecció. 

1.3.4. Sonchus oleraceus L. 

Taxonomia 

Familia: Asteraceae 

Tribu: Cichorieae 

Gènere: Sonchus 

Espècie: Sonchus oleraceus L. 

S. oleraceus (Figura 4) és una planta anual o biennal, 

de 15 - 80 cm, amb làtex. Aquesta espècie es pot 

trobar en terrenys remoguts, en borals de camins i 

horts. Està present en cultius de regadiu (hortícoles, 

blat de moro, fruiters) i de secà (vinyes i fruiters). 

És originaria d’Europa (Nord Amèrica i l’oest Asiàtic 

però avui en dia es troba a tot el món. A Espanya està 

declarada com a present (CABI, 2018). 

Ecologia 

S. oleraceus pot estar present en diferents substrats, des de salins fins en torba àcida 

(Lewin, 1948) i també un ampli rang de climes, ja que pot germinar a temperatures que 

van des dels 7 ºC fins 35 ºC o més (CABI. 2018).  

Com moltes de les males herbes és una productora prolífica de llavors i pot produir entre 

8.000 (Chauhan et al., 2006) i un màxim de 40.000 (Salisbury, 1964) per planta. La seva 

unitat de dispersió és l’aqueni de tal manera que és dispersada pel vent. 

Les seves llavors poden germinar en qualsevol moment de l’any si la temperatura del sòl 

i la seva humitat són adequades (CABI, 2018 ). Les plàntules que han germinat a la tardor 

(o a l’hivern) passen aquesta època de l’any i el principi de la primavera com a rosetes i 

les plantes no formaran inflorescència fins a finals de primavera (CABI, 2018). 

Figura 4. Il·lustració de S. oleraceus. 

Font:  Flora Batava. 
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La llum sembla ser essencial per la germinació de les llavors d’aquesta espècie per això 

la profunditat a la qual està enterrada la llavor és un factor clau que pot inhibir la 

germinació (Sheldon, 1974; Fenner, 1978). 

L’emergència de plàntules es dona principalment a finals de primavera, floreixen de juny 

a agost i les llavors maduren des de juliol fins a setembre (CABI, 2018).  

Una dada interessant pel control d’aquesta mala herba és que les llavors tenen una alta 

mortalitat en el sòl. Roberts & Neilson (1981) van observar una supervivència del 3.4 al 

5% de llavors sembrades al sòl després de 5 anys. Aquesta alta mortalitat pot ser deguda 

als danys causats per llimacs i per fongs relacionats amb la humitat (Hutchinson et al., 

1984). 

Importància econòmica 

La part del món on S. oleraceus està causant problemes més seriosos és en Austràlia. 

Com s’ha explicat abans, cada cop més organitzacions agrícoles recomanen no llaurar 

tan sovint o de manera tan agressiva el sòl ja que acaba sent perjudicial per a les 

propietats físiques i químiques d’aquest. Aquest fet ha estat un problema a Austràlia pel 

control d’aquesta espècie ja que Widderick et al. (2004) va veure una emergència molt 

major en sòls no llaurats que en els llaurats de forma convencional.  

Mètodes actuals de control 

Per la seva alta sensibilitat a la llum la seva emergència pot estar inhibida per una 

coberta vegetal o una cobertura de residus de vegetació.  

S’estan estudiant mètodes de control biològic amb alguns fongs com ara Miyagia 

pseudosphaeria i Aceria thalgi (CABI, 2018). 

També és sabuda la seva resistència a herbicides que continguin chlorsulfuron en el sud-

est d’Austràlia.  
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1.3.5. Diplotaxis erucoides (L.) DC. 

Taxonomia 

Família: Brassicaceaee  

Tribu: Brassicaeae 

Gènere: Diplotaxis  

Espècie: Diplotaxis erucoides DC. 

D. erucoides (Figura 5) és una planta anual de 10 – 

50 cm. Es troben en terrenys remoguts i en cultius 

de secà (cereal, vinya i fruiters). A Espanya es troba 

distribuïda per tot el territori excepte als Pirineus i el 

nord-oest.  

A Catalunya és molt comú i a la primavera pot 

aparèixer en abundància en els cultius abans 

esmentats. 

Aquesta espècie floreix i fructifica dues vegades per 

any, a la tardor i a la primavera. La taxa màxima de 

germinació es dona entre els 25 ºC i 30 ºC (Gresta et 

al., 2010). 

1.3.6. Stellaria media (L.) Vill.  

Taxonomia 

Família: Caryophyllacae 

Subfamília: Alsinoideae 

Tribu: Alsineae 

Gènere: Stellaria 

Espècie:  Stellaria media (L.) Vill. 

 S. media (Figura 6) és una planta anual de 3 a 30 cm. Es 

troba a terrenys remoguts, sòls humits i a cultius de secà 

amb certa humitat (vinyes i prades) i de regadiu 

(hortícoles).  

És nativa d’Europa i es troba estesa per tot el món. A 

Espanya està considerada com a present per la 

organització CABI (2018). 

 

 

Figura 6. Il·lustració de S. media. 

Autor: Carl Axel Magnus Lindman 

Figura 5. Il·lustració D. erucoides. 

Font: Giorgio Venturini 
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Ecologia 

Floreix a l’hivern – primavera i germina al llarg de tot l’any. La temperatura òptima per 

a la germinació és al voltant dels 24 ºC (Van der Vegte, 1978). És reprodueixen 

bàsicament per les seves llavors però pot ocórrer reproducció vegetativa a curt termini 

(CABI, 2018).  

Produeix una gran quantitat de llavors i tenen una alta longevitat ja que presenten un 

estat de latència a l’hora de la seva dispersió (CABI, 2018) 
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2. OBJECTIUS 
 

L’objectiu d’aquest treball ha estat avaluar i quantificar el potencial d’inhibició de 

l’emergència d’espècies considerades males herbes sota un hidromulch.  

Es vol saber a més a més, si la inhibició produïda és causada per l’adquisició d’un estat 

latent (les llavors no germinen) o al fet de que la plàntula no pot travessar l’hidromulch 

(germinen però no poden emergir). 

També es vol aprofitar l’estudi per a comparar la reducció de l’emergència de plàntules 

entre dues composicions i dos gruixos d’hidromulch i d’aquesta manera poder 

determinar quines són les variables (arròs o palla i prim o gruixut) òptimes per 

aconseguir millors resultats.  
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3. MATERIAL I MÈTODES 

3.1. Llavors 

Les llavors que es van utilitzar en aquest treball pertanyen a espècies que són 

considerades en major o menor grau males herbes. Al llarg del treball es parlarà del 

terme general llavor però malgrat això, no en totes les espècies s’ha utilitzat la llavor 

com a tal per a fer l’experiment, sinó les seves unitats de dispersió. En el cas de Digitaria 

sanguinalis s’ha utilitzat el fruit, aquest tipus de fruit és anomenat cariòpside. També 

per a Lactuca serriola i Sonchus oleraceus s’ha utilitzat el fruit però en aquest cas és un 

aqueni i només en el cas de Amaranthus retroflexus, Diplotaxis erucoides i Stellaria 

media s’ha utilitzat directament la seva llavor. 

Les llavors utilitzades en l’experiment estaven emmagatzemades al laboratori en pots 

de plàstic translúcids i en condicions de temperatura ambient. Cada lot de llavors ha 

estat recol·lectat en diferents dates, a continuació hi ha una llista amb aquesta 

informació: 

 Diplotaxis erucoides: 

            Recol·lectades el 27/3/2017 a Abrera. 

 Amaranthus retroflexus: 

Recol·lectades el 21/10/2014 a Torre Marimon (Caldes de Montbui). 

 Sonchus oleraceus: 

 Recol·lectades el 16/03/2012 i 20/03/2017 a Castelldefels (Campus del Baix 

 Llobregat) 

 Stellaria media 

 Recol·lectades el 03/04/2017 a Castelldefels (Campus del Baix Llobregat) 

 Digitaria sanguinalis: 

 Recol·lectades el 20/11/2015 a Torre Marimon (Caldes de Montbui). 

 Lactuca serriola 

 Recol·lectades el 07/07/2016 a Torre Marimon (Caldes de Montbui). 

3.2. Assaig de germinació control 

El primer assaig de germinació es va dur a terme per poder tenir una mostra de control, 

és a dir, una mostra per a poder fer la comparació de resultats amb l’experiment realitzat 

amb l’hidromulch i a més a més per a poder fer una selecció de les espècies amb millors 

resultats de germinació. 
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Desinfecció 

Tota la pre-selecció de llavors feta anteriorment es va rentar amb una solució 

d’hipoclorit sòdic diluït al 5%. Es van submergir en aquesta solució durant 10 minuts i 

després es van aclarir amb aproximadament 2l d’aigua destil·lada, amb l’ajuda d’un 

embut amb filtre i una bomba de buit. 

Col·locació en placa de Petri 

Un cop es van desinfectar es van col·locar de 50 en 50 en una placa de Petri. Aquestes 

plaques de Petri van estar aproximadament 4 minuts sota raigs UV, prèviament a ser 

utilitzades. Les llavors es van col·locar sobre el paper de filtre humitejat amb 3ml d’aigua 

destil·lada. 

Experiment 

L’experiment va començar el dia 27/02/2018 i es va donar per finalitzat el 5/04/2018. Es 

van preparar 5 repeticions de 50 llavors per a cada espècie, que és un total de 250 llavors 

per espècie. 

Les plaques que contenien les llavors es van col·locar a una cambra amb una 

temperatura de 25 ºC i un règim de llum de 12h llum / 12h foscor a partir de la 

informació trobada en la bibliografia consultada. 

L’experiment va durar un mes i  durant aquest període es van fer controls periòdics, 

aproximadament cada dos dies, de les llavors germinades a mida que es van anar 

retirant i comptabilitzant. Si era necessari es va afegir aigua destil·lada. 

Obtenció de dades i el seu processat 

Els percentatges van ser calculats a partir de les llavors germinades sobre les totals 
(250). Un cop obtinguts, es van seleccionar les espècies amb valors més alts i es van 
examinar amb més detall la resta de llavors no germinades, excloent les contaminades 
per fongs. Per poder conèixer el grau de viabilitat de les llavors romanents es va realitzar 
el test del tetrazoli [2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride test; International Seed Testing 
Association (ISTA), 1999]. Un cop obtinguts els resultats del test es van re-calcular els 
percentatges sent les llavors totals per espècie 250 menys les no viables i les 
contaminades. 
 

3.3. Dispositiu experimental de l’hidromulch 

Preparació de l’hidromulch 

L’hidromulch està composat per tres tipus de materials:  pasta de paper provinent d’una 

indústria paperera (material base), palla o clòfia d’arròs, segons el tipus d’hidromulch 

que es va utilitzar per l’experiment i guix, que s’addiciona com a compactant.  

Les quantitats utilitzades, per una superfície de 30 cm x 30 cm van ser: 
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Per l’hidromulch de clòfia d’arròs: 1 litre de pasta de paper, 75 grams de clòfia d’arròs i 

40 grams de guix. 

Per l’hidromulch de palla: 1 litre de pasta de paper, 50 grams de palla de 2.5 mm i 30 

grams de guix. 

L’experiment es va realitzar amb dos tipus de gruix diferents, tant el de palla com el 

d’arròs. Per fabricar els hidromulch prims es va fer la preparació utilitzant la meitat del 

material esmentat anteriorment.  

El procés de preparació comença afegint la pasta de paper en un recipient metàl·lic. El 

volum de pasta de paper es va mesurar amb un vas de precipitats, ja que no és 

necessària una alta precisió i és un material de difícil maneig per la seva alta viscositat. 

Després es va afegir el material vegetal, pesat prèviament a la balança. Un cop van estar 

aquests dos materials es va barrejar amb un agitador (LH Overhead Stirrer, Velp 

Scientifica®) intentant aconseguir la màxima homogeneïtat possible.  

Un cop es va aconseguir tenir la pasta i el material vegetal en una barreja homogènia es 

va afegir el guix. És important remarcar que el guix s’afegeix a l’últim moment, ja que un 

cop entra en contacte amb l’aigua s’endureix ràpidament i dificulta la barreja. 

Com a últim pas de preparació de l’hidromulch es va traspassar tot el contingut del 

recipient a una placa metàl·lica quadrada amb petites perforacions a la base. Aquesta 

placa es troba encaixada a sobre d’una safata del mateix material i connectada a una 

bomba que aspirarà l’aire que hi ha entre la placa i la safata provocant el buit i d’aquesta 

manera s’extraurà gran part de l’aigua continguda a l’hidromulch (Figures 7 i 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Safata foradada on es col·loca la pasta de l’hidromulch per tal 

d’extreure la major part de l’aigua continguda. Autora: Inés Morales. 
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Preparació de l’experiment 

L’experiment es va realitzar amb 4 espècies diferents: Amaranthus retroflexus, Digitaria 

sanguinalis, Lactuca serriola i Sonchus oleraceus. Tal i com s’ha explicat abans aquestes 

espècies van estar escollides a partir dels millors resultats en termes de percentatge de 

germinació en base a un assaig de germinació control fet anteriorment amb 6 espècies. 

Per cada espècie es van assajar dos tipus d’hidromulch: palla i arròs i per cada un 

d’aquests materials hi ha dues variables en funció del gruix: gruixut (aproximadament 

8.44 mm per la palla i 11.13 mm per l’arròs) i prim (aproximadament 3 mm per la palla 

i 4.4 per l’arròs). I dues variables més en funció del règim de reg: humit i sec, com es 

detalla més endavant (veure Figura 9, esquema de les variables l’experiment).  

L’experiment es va realitzar en alvèols (Figura 10) utilitzant vermiculita com a substrat. 

Cada alvèol estava estructurat de la següent forma: aproximadament es van afegir entre 

3 i 4 cm de vermiculita, sobre aquesta, dos papers de filtre foradats amb agulla per tal 

de facilitar el creixement de la radícula i posteriorment el recompte i sobre el paper de 

filtre i sota l’hidromulch es van col·locar les 50 llavors de cada rèplica. 

Es van utilitzar 3 rèpliques de cada situació experimental amb 50 llavors per rèplica, 

resultant així 24 alvèols per espècie amb un total de 4800 llavors.  

 

 

 

Figura 8. Safata base per fer el buit i dur a terme l’extracció d’aigua del 

hidromulch connectada a la bomba. Autora: Inés Morales. 
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Els alvèols esmentats van ser distribuïts en dues safates amb 48 alvèols cadascuna, 

sumant un total de 96. Les safates estaven diferenciades segons el règim de reg dut a 

terme, per tant una contenia totes les rèpliques de règim sec i l’altre de règim humit. 

Aquests dos règims es diferencien en la freqüència en que van ser regats, sent l’humit 

regat en dies alternats, excepte el cap de setmana i el sec un cop per setmana. 

L’hidromulch va ser col·locat immediatament després de la seva fabricació, és a dir que 

tenia un important contingut d’aigua i és per això que no es va afegir aigua el primer dia. 

El reg es va realitzar afegint un litre d’aigua a la safata i sent l’aigua absorbida a través 

del substrat i no travessant l’hidromulch per sobre.  

Com ja s’ha especificat abans, l’experiment va ser dividit en dues safates separant els 

alvèols humits i secs per tal de facilitar el seu reg i les espècies es van dividir per 

columnes, però la distribució dels dos tipus d’hidromulch i els gruixos d’aquests van ser 

col·locats de forma aleatòria.   

L’esquema de la distribució de rèpliques es mostra a les Taules 2 i 3. 

Espècie

Arròs

Gruixut
Humit

Sec

Prim
Humit

Sec

Palla
Gruixut

Humit

Sec

Prim
Humit

Sec

Figura 10. Esquema estructura alvèol. 

Figura 9. Esquema de les diferents variables de l’hidromulch utilitzades a l’experiment per a cada 

espècie. 
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Taula 2. Distribució dels alvèols per l’experiment amb hidromulch en la safata de règim sec. La 

nomenclatura segueix el següent ordre: tipus d’hidromulch (Arròs/Palla), gruix (Gruixut/Prim), 

règim de reg (Humit/Sec) i número de rèplica (1,2 i 3). 

Digitaria 
sanguinalis 

Lactuca serriola Sonchus oleraceus 
Amaranthus 
retroflexus 

AGS3 APS1 AGS1 PGS2 PPS2 AGS3 PGS2 AGS2 

PPS1 PGS1 PPS1 PGS1 PPS3 APS1 APS2 PPS2 

AGS3 APS1 AGS3 APS3 PGS3 APS2 AGS3 PGS1 

PPS2 PPS3 PGS3 PPS2 AGS1 APS3 APS1 AGS1 

APS2 AGS1 PPS3 AGS2 PPS1 PGS2 APS3 PPS3 

PGS2 PGS3 APS2 APS1 PGS1 AGS2 PPS1 PGS3 
 

Taula 3. Distribució dels alvèols per l’experiment amb hidromulch en la safata de règim humit. 

La nomenclatura segueix el següent ordre: tipus d’hidromulch (Arròs/Palla), gruix 

(Gruixut/Prim), règim de reg (Humit/Sec) i número de rèplica (1,2 i 3). 

Lactuca serriola Sonchus oleraceus Digitaria sanguinalis 
Amaranthus 
retroflexus 

APH2 PPH2 APH2 AGH2 PGH1 APH3 APH1 APH2 

APH3 AGH2 PGH2 PPH2 APH3 PPH3 AGH1 APH3 

PGH2 APH1 APH1 PGH1 AGH3 PGH1 PPH3 PGH3 

AGH3 PPH1 APH3 PGH3 APH1 PGH2 PGH1 PPH2 

PGH2 PPH3 AGH3 PPH3 PPH1 PPH2 PPH1 AGH3 

AGH1 PGH1 PPH1 AGH1 AGH2 AGH1 PGH2 AGH2 

 

Seguiment de l’experiment 

L’experiment va començar el dia 10/04/2018 i va durar un mes. Les safates van estar 

sota condicions controlades a una cambra de germinació amb control d’humitat de 

l’aire, sent aquestes condicions una temperatura de 25ºC, fotoperíodes de 12 hores de 

llum/ foscor i una humitat relativa de l'aire del 60%. 

Les dades de les plàntules emergides es van recollir durant el mes de durada de 

l’experiment, fent periòdicament un control dels alvèols i retirant i comptabilitzant les 

plàntules que havien travessat l’hidromulch. 

Un cop acabat l’experiment es va retirar la cobertura d’hidromulch i es va recollir en una 

placa el contingut de llavors que quedava sota. D’aquestes llavors es va fer un recompte 

de les que estaven buides, les que estaven afectades per fongs i altres que es van 

considerar no viables per l’estat que presentaven.  

Totes aquestes es van descartar i es va deixar a la placa les que presentaven un bon estat 

per tal de poder realitzar el test del tetrazoli. Durant aquest procés algunes d’aquestes 

llavors van germinar a la placa i per tant ja es van poder classificar directament com a 

viables. Aquest fet no estava previst en el plantejament inicial de l’experiment, tot i així 
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es va aprofitar l’observació i en els resultats s’han tingut en compte i analitzat aquestes 

dades. Cal remarcar també que per aquest motiu no es va produir sota condicions 

controlades ni es va seguir cap pauta temporal de control.  

3.4. Test del tetrazoli 

La viabilitat d’una llavor denota el grau en que una llavor està viva, metabòlicament 

activa i posseeix un enzim capaç de catalitzar reaccions catabòliques necessàries per a 

la germinació i el creixement de la plàntula (Mani et al., 2017). El test del tetrazoli va ser 

creat per poder distingir de manera ràpida si una llavor era viable o no. Aquest mètode 

va ser desenvolupat per Lakon en el 1940 quan intentava distingir llavors vives i mortes 

exposant-les a sals de seleni (Copelant, 1988).  

La composició del tetrazoli utilitzat en aquest experiment ha estat 2,3,5-trifenil- 2H diluït 

al 1% en aigua. El test de tetrazoli distingeix entre les llavors viables i teixits morts de 

l’embrió basant-se en la taxa de respiració. El test utilitza l’activitat de l’enzim 

deshidrogenasa com a índex de respiració i viabilitat de la llavor. L’estat altament reduït 

de la deshidrogenasa permet emetre ions d’hidrogen a la solució oxidada de tetrazoli 

que es transformada a color vermell quan és reduïda pels ions d’hidrogen. (Mani et al., 

2017) (Figures 11 i 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Anàlisi estadística 

El resultats obtinguts i que es van analitzar van ser els següents: l’emergència de les 

llavors, les llavors germinades però que no han pogut emergir i la resta de llavors que 

no han germinat ni emergit se’ls hi classificarà en llavors viables o no viables segons el 

resultat del test del tetrazoli. Com també vam obtindre resultats de llavors viables 

directament amb les plàntules que van germinar a la placa es diferenciaran en el grup 

de viables entre viables latents (viables a partir del test del tetrazoli) i viables no latents.  

Figura 11. Llavor de D. sanguinalis amb 

l’embrió  de color vermell després de 

ser testada amb terazoli. Indica un 

resultat positiu de viabilitat. Autora: 

Inés Morales. 

Figura 12. Llavor de L. serriola de color 

vermell després de ser testada amb 

tetrazoli. Indica un resultat positiu de 

viabilitat. Autora: Inés Morales. 
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És important aclarir que les llavors germinades però no emergides es van estimar per 

diferència ja que no era possible distingir si les llavors buides que van quedar sota 

l’hidromulch provenien de les emergides ja retirades o de les germinades no emergides. 

Les dades han estat prèviament transformades amb la funció arcsinus de x, sent x el 

valor de la proporció en tant per u de les llavors emergides, germinades i germinades no 

emergides. Un cop transformades les dades s’han fet les anàlisis de la variància i 

separacions de mitjanes segons el mètode Tukey, amb un nivell de confiança P < 0.05. 

Les fonts de variació estudiades en les anàlisis de la variància han estat la humitat, el 

tipus d’hidromulch, el gruix i la interacció d’aquests dos últims. Pel factor de l’hidromulch 

s’han estudiat dos nivells: arròs i palla, pel factor gruix: gruixut i prim i pel factor humitat, 

humit i sec. De la interacció hidromulch – gruix s’estudien quatre nivells: arròs gruixut, 

arròs prim, palla gruixuda i palla prima. 

Per fer l’anàlisi estadístic dels resultats obtinguts es va utilitzar el programa SAS® Basic 

Edition versió 3.6 (2017). Es va fer servir el procediment GLM (General Linear Models). 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

Els resultats es presenten i discuteixen començant pels resultats de l’assaig de 

germinació preliminar seguit dels resultats obtinguts en l’experiment de l’hidromulch. 

D’aquest últim primer s’exposen els resultats de forma general i finalment cada espècie 

en detall. 

4.1. Assaig germinació control 

A la prova preliminar de germinació (Taula 4), quatre espècies van presentar un 

percentatge final superior al 80%, que són les que es van escollir per a fer l’experiment 

amb hidromulch. D. erucoides i S. media no arribaren a un percentatge final de 

germinació desitjable, segurament perquè la temperatura que es va utilitzar no era  la 

més apropiada per a la germinació de les seves llavors en el cas de D. erucoides (Gresta 

et al., 2010) i en el cas de S. media podria ser degut a una necessitat de fotoperíodes de 

llum més llargs (Van der Vegte, 1978). A més, en el cas de D. erucoides es va registrar un 

elevat desenvolupament de fongs en la superfície de les llavors. A la Taula 4 es presenten 

els % de germinació respecte al total de llavors viables, un cop es va realitzar el test del 

tetrazoli. En les quatre espècies el valors superen el 95%. 

Taula 4. Mitjanes dels % de germinació de les llavors de les espècies que s’indiquen obtinguts 

en la prova realitzada. Les condicions de l’assaig de germinació es troben a material i mètodes. 

PF, percentatge final de llavors germinades (respecte a totals); PV, percentatge de llavors 

germinades respecte a viables (test del tetrazoli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Experiment hidromulch 

De forma global podem observar (Taula 5) que l’efecte més notable de l’hidromulch 

sobre les llavors de A. retroflexus, D. sanguinalis i S. oleraceus ha estat la inducció d’un 

estat de latència, superant en els tres casos el 50 % de llavors que es trobaven en aquest 

estat. L. serriola va ser l’espècie més afectada per l’hidromulch ja que l’efecte que va 

produïr en aquesta espècie va tenir més pes sobre les llavors germinades no emergides, 

el que significa un fracàs en la germinació i l’eliminació d’aquestes del banc de llavors. 

De les variables estudiades, és la més desitjable des d’ un punt de vista de control. 

Espècie PF 
% 

PV 
% 

Amaranthus retroflexus 97.2 98.0 
Digitaria sanguinalis 88.0 96.5 
Diplotaxis erucoides 41.2 - 
Lactuca serriola 84.0 97.2 
Stellaria media 42.4 - 
Sonchus oleraceus 84.8 99.5 
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Taula 5. Valors de les mitjanes (%) i dels errors estàndard (entre parèntesi) de les llavors 

emergides (E), germinades no emergides (GNE), viables (V) i viables no latents (VNL) obtinguts  

a l’experiment amb hidromulch per espècie. N= número de mostres. 

 

 

 

 

 

 

La latència es pot definir com la no germinació d’una llavor viable en un període de 

temps específic sota condicions òptimes per a la germinació de les llavors no latents de 

l’espècie en qüestió (Baskin & Baskin, 2004).  El trencament de la fase de latència no s’ha 

de confondre amb la germinació. Encara que es vegin afectats pels mateixos factors 

ambientals, els valors òptims poden ser molt diferents. Per exemple en algunes espècies 

anuals d’estiu la interrupció de la latència es dona amb baixes temperatures mentre que 

les òptimes temperatures per germinar han de ser altes (Benech-Arnold et al., 2000). 

Si fem una classificació de la latència en funció del temps en que succeeix podem 

diferenciar dos tipus de latència: primària i secundària. La primària es la latència innata 

que posseeixen les llavors quan són dispersades i la secundària és induïda a les llavors 

no latents per condicions desfavorables per a la germinació (Benech-Arnold et al., 2000). 

En el cas d’aquest experiment podem afirmar que l’efecte provocat per l’hidromulch a 

la majoria de les llavors de A. retroflexus, D. sanguinalis i S. oleraceus ha estat la inducció 

d’una latència secundària ja que com mostren els resultats preliminars aquestes llavors 

no es trobaven en estat latent amb valors de germinació superiors al 95 %.  

Les llavors que vam classificar com viables no latents ens poden ajudar a entendre quin 

ha estat el factor rellevant en la inducció i interrupció d’aquesta latència secundària. La 

interrupció de la latència en moltes de les espècies pot estar desencadenada per la llum. 

(Bewely & Black, 1982). La temperatura i la humitat també tenen un paper molt 

important en la regulació de la latència. Hoyt & Hargrove (1986), Bristow (1988) i Fortin 

& Pierce (1991) van trobar que un mulch orgànic a la superfície redueix la temperatura 

màxima del sòl i manté la humitat a nivells més alts que en un sòl descobert.  

Sembla ser que en els casos de A. retroflexus, L. serriola i S. oleraceus la llum va ser el 

factor determinant ja que la germinació d’aquestes llavors es va donar un cop retirat 

l’hidromulch. Per a D. sanguinalis no ha estat el mateix ja que només un 0.4 % va 

germinar amb l’exposició a la llum però més d’un 65 % eren viables. Encara que no 

podem saber el rol que ha tingut la temperatura i la humitat ja que un cop fora de la 

cambra aquestes variables no han estat controlades i sabem que l’hidromulch també   

provoca un efecte en aquests dos factors. 

Espècie N E GNE V VNL 

Amaranthus retroflexus 23 
15.2 

(3.18) 
29.8 

(4.32) 
55.0 

(3.40) 
19.7 

(3.72) 

Digitaria sanguinalis 24 
11.4 

(2.26) 
23.1 

(1.86) 
65.6 

(2.29) 
0.4 

(0.25) 

Lactuca serriola 23 
12.4 

(4.11) 
52.7 

(5.21) 
34.9 

(6.35) 
17.2 

(3.41) 

Sonchus oleraceus 23 
11.6 

(3.75) 
30.7 

(4.46) 
57.8 

(5.66) 
53.3 

(5.26) 



 

29 
 

L’efecte de l’hidromulch en l’emergència de les llavors ha estat notable, sense superar 

valors del 15.5 % en cap cas (Taula 5). En aquest experiment l’hidromulch ha reduït 

l’emergència fins a un 88 i 84 % i s’hauria de estudiar els seus efectes en condicions de 

camp. 

Taula 6. Valors de les mitjanes (Ẋ), la desviació estàndard (σ) i el número de llavors totals 

comptades (Totals) emergides, viables i germinades no emergides (GNE) en l’experiment amb 

l’hidromulch segons espècie. 

 

En l’anàlisi global dels factors s’observa (Taula 7) que l’hidromulch de palla ha obtingut 

millors resultats en la supressió d’emergència de llavors el que significaria una reducció 

en el camp. Aquest fet pot ser degut a la diferència de densitats entre els dos 

hidromulch. La clòfia d’arròs va ser aplicada directament i per tant ocupa més volum i fa 

més difícil la compactació. L’altre variable d’interès pel control de males herbes, GNE 

(germinades no emergides), va estar pràcticament la mateixa entre arròs i palla. 

Taula 7. Valors de les mitjanes (%) de les llavors emergides (E), viables (V) i germinades no 

emergides (GNE) dels diferents factors utilitzats en l’experiment amb l’hidromulch.  

Factor E V GNE 

Arròs 18.5 49.7 31.8 
Palla 8.2 59.8 32.0 
Gruixut 6.6 60.3 33.1 
Prim 19.5 49.7 30.8 
Humit  12.7 52.1 35.6 
Sec 13.8 58.1 28.2 

 

Pel que fa al gruix, tal i com era d’esperar l’hidromulch gruixut ha estat molt més efectiu 

en la reducció de l’emergència. Un estudi realitzat per Ranaivoson et al. (2017) on es 

volia analitzar l’efecte en l’emergència de llavors  amb un mulch de residus de cultius es 

va comprovar que l’emergència de males herbes disminuïa exponencialment amb 

l’increment de la quantitat de residu.  

El factor humitat no sembla que hagi afectat al comportament de les llavors per a la seva 

emergència o viabilitat. 

Espècie Emergides Viables GNE 
 

Ẋ  σ  Totals  Ẋ  σ  Totals  Ẋ σ  Totals 

Amaranthus retroflexus 7,4 7,4 170 26,6 7,8 612 14,5 10,2 333 

Digitaria sanguinalis 5,2 5,3 125 29,1 5,0 699 10,3 4,0 246 

Lactuca serriola 4,0 6,4 91 10,3 9,8 236 15,0 8,2 346 

Sonchus oleraceus 5,1 8,0 117 23,8 11,8 547 12,7 9,2 292 
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4.2.1. Anàlisis de la variància i separació de mitjanes pel mètode de 

Tukey 

Els factors que s’han analitzat han estat la humitat, l’hidromulch, el gruix i la interacció 

hidromulch-gruix (Taula 8). 

Taula 8. Significació dels factors principals i de la interacció a l’anàlisi de la variància de l’arcsinus 

del tant per u de les plantes emergides, germinades no emergides (GNE) i llavors viables. El 

factor hidromulch presenta dos nivells, palla i arròs. El factor humitat i gruix també presenten 

dos nivells cadascun. 

Factor Emergides GNE Viables 

Hidromulch 0.0009 0.7334 0.0635 
Humitat 0.8414 0.0389 0.5343 
Gruix <.0001 0.8972 0.1843 
Hidromulch - gruix 0.0021 0.4293 0.2255 

 

Podem destacar com a resultat important que l’emergència de llavors és la variable més 

afectada pels factors estudiats sent la humitat l’únic factor que no va tenir cap 

influència.  Aquest fet es contraposa amb un estudi realitzat per Liburd et al. (1998) per 

analitzar el potencial de l’hidromulch contra plagues d’insectes on van observar que 

l’hidromulch podia ser efectiu en el control de males herbes però quan s’aplicava al 

camp amb pluges i presència d’humitat la superfície s’estovava i per tant era fàcilment 

penetrable.  La variable d’humitat va ser escollida per poder analitzar aquest efecte i 

veure si l’estovament de l’hidromulch produïda pèrdues en l’eficiència contra 

l’emergència, tot i que en el nostre cas no ha estat així podria ser degut a que la 

superfície de l’hidromulch no ha estat exposada directament a l’erosió per aigua sinó 

que l’aigua era absorbida per la base. 

D’altra banda la humitat sí que va estar significativa des d’un punt de vista estadístic per 

les GNE (Taula 5). Aquesta significació pot estar deguda a que el nivell d’humitat ha estat 

un estímul per a la germinació i després la llavor no ha tingut l’energia suficient per 

travessar la cobertura. Teasdale et al. (1993) van estudiar la transmitància de llum, la 

temperatura i la humitat del sòl sota residu de Vicia villosa i sègol i van trobar que 

espècies amb llavors més grans i reserves més altes d’energia poden ser afavorides a 

l’hora de penetrar la cobertura abans d’esgotar-se les seves reserves energètiques. 

L’emergència va ser l’única variable afectada per la interacció d’aquests dos factors 

(tipus de material – gruix) en els resultats globals. Pot ser interessant veure les 

diferències de l’efecte causat entre els quatre tipus (Taula 9) ja que sabent prèviament 

l’efecte positiu produït per la palla i ara constatar que no hi ha diferències significatives 

des del punt de vista estadístic entre la palla gruixuda i prima resultaria en la possible 

aplicació de menys producte assolint els mateixos resultats. 



 

31 
 

Taula 9. Significació de la comparació de mitjanes (dos a dos) dels nivells dels factors principals 

hidromulch i gruix, prèviament transformades amb l’arcsinus del tant per u de les plantes 

emergides.  

Emergides Arròs gruixut Arròs prim Palla gruixuda Palla prima 

Arròs gruixut - 0.0003 0.7375 0.8671 

Arròs prim 0.0003 - 0.0001 0.0003 

Palla gruixuda 0.7375 0.0001 - 0.8787 
Palla prima 0.8671 0.0003 0.8787 - 

 

A la Taula 10, podem observar aquests efectes a partir dels percentatges. Clarament 

l’arròs prim ha sigut el que ha obtingut pitjors resultats, sent l’emergència superior al 25 

%.  

Taula 10. Mitjanes (%) de les variables emergides (E), viables (V) i germinades no emergides 

(GNE) segons el material del hidromulch i el seu gruix. 

 

 

 

 

4.3. Discussió de resultats per a cada espècie 

4.3.1. Amaranthus retroflexus 

Pel cas de A. retroflexus, ha estat evident el paper que ha jugat el tipus de material que 

composa l’hidromulch. Les diferències entre els efectes causats per l’hidromulch de palla 

i pel d’arròs han estat significatives des d’un punt de vista estadístic per a totes les 

variables estudiades (emergides, viables i GNE) tal i com es pot observar a la Taula 11. 

Tant per a les plàntules emergides com per a les llavors GNE, l’hidromulch que va causar 

més efectes per a l’espècie A. retroflexus ha estat l’hidromulch de palla. Per a aquest cas 

els resultats han estat els més desitjables des del punt de vista de control degut a la 

eficiència observada en la supressió de l’emergència i l’alta proporció de GNE per 

l’hidromulch composat per palla. 

Com s’ha mencionat anteriorment l’hidromulch fabricat amb palla ha resultat més 

compacte que el d’arròs. Una capa compacte i gruixuda de mulch no només inhibirà 

l’emergència de llavors per la reducció de la transmitància de llum, sinó que aportarà 

una barrera física que la plàntula haurà de travessar i encara que el desenvolupament 

de l‘estat previ a l’emergència utilitza recursos energètics emmagatzemats a la llavor 

per a l’elongació de la radícula i l’hipocòtil (Teasdale et al.,1993; Whalley et al., 1999; 

Zhou et al., 2016), la plàntula de seguida es torna fototròpica i per tant la seva 

Factor E V GNE 

Palla 
G 6.2 62.4 31.5 
P 9.4 57.4 32.6 

Arròs 
G 7.1 58.1 34.8 
P 29.3 41.8 28.9 
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emergència fracassa  si no travessa l’hidromulch abans d’esgotar aquests recursos 

energètics. 

Taula 11.. Significació dels factors principals i de la interacció a l’anàlisi de la variància de 

l’arcsinus del tant per u (valors sense percentatge), mitjanes i error estàndard (entre parèntesi) 

de les plantes emergides, germinades no emergides (GNE) i llavors viables d’A. retroflexus. El 

factor hidromulch (TH) presenta dos nivells, palla i arròs. El factor humitat i gruix (G) també 

presenten dos nivells cadascun. També es presenta l’anàlisi de separació de mitjanes pel mètode 

Tukey. (Mitjanes seguides de la mateixa lletra no són diferents a un 95% de confiança). 

 

 

Aquest impediment físic causat per l’hidromulch de palla podria ser una de les causes de 

l’alta proporció de GNE. Però abans de fracassar en l’intent de travessar l’hidromulch 

aquestes llavors han rebut un estímul per a germinar. Com bé s’ha exposat abans, 

l’hidromulch de palla és més compacte i per tant els estímuls de llum que es poden rebre 

sota de la coberta són menors, tot i així, el requeriment de llum per a la germinació ha 

estat evidenciat per a l’espècie A. retroflexus per Baskin & Baskin (1977) i uns altres 

factors ambientals com la temperatura o la humitat han pogut ser els determinants de 

promoure aquesta germinació.  

El grup de llavors viables ens interessa per a poder entendre millor si la raó per la qual 

aquestes llavors no van germinar o emergir va ser la inducció a una latència i és per 

aquest motiu que s’analitzaran detalladament.  

Factor Emergides Viables GNE 

TH 0.0021 0.0231 0.0011 
Arròs   
N=12 

22.3 %  
(4.8) 

60.5% 
(3.1) 

17.2 % 
(2.8) 

Palla  
N=11 

7.6 %  
(2.9) 

49.0% 
(5.9) 

43.4 % 
(6.3) 

G 0.0028 0.1302 0.0692 
Gruixut  
N=12 

17.5% 
(6.5) 

- - 

Prim  
N=11 

48.7% 
(8.9) 

- - 

Interacció TH-G 0.0887 0.2266 0.5790 
Arròs prim  
N=6 

35.1 % a 
(3.9) 

52.8 % ab 
(8.7) 

- 

Arròs gruixut  
N=6 

9.4 % b 
(4.3) 

68.2 % a 
(3.2) 

- 

Palla prima 
 N=5 

8.1 % b 
(3.1) 

57.3 % ab 
(3.0) 

- 

Palla gruixuda  
N=6 

7.1 % b 
(4.9) 

42.0 % b 
(6.7) 

- 

Humitat 0.6569 0.0601 0.0783 
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En el cas de A. retroflexus la majoria d’aquestes llavors viables han estat latents. Aquest 

valor ha representat un 35.3 % del total de les llavors i les viables no latents un 19.7 %. 

Es observar que per a aquest últim grup va ser significatiu (Pr= 0.0026) el règim de reg 

que es va dur a terme, sent el règim sec el que ha interromput l’estat de latència a una 

proporció més gran de llavors. 

Les llavors d’A. retroflexus presenten una latència fisiològica no profunda en el moment 

de la dispersió (Baskin & Baskin, 2004, 2014; Hu et al., 2017). Per tant aquesta latència 

es veu regulada per diferents condicions ambientals com els fotoperíodes als que estan 

exposades, temperatura ambiental, fertilització del sòl, la competència amb altres 

plantes (Kigel et al., 1977; Costea el al., 2004) i l’ombra que poden rebre de la seva planta 

materna (Doroszeweski, 2001).   

En aquest cas la interrupció de la dormància pot haver estat causada per la llum i com 

hem vist ara per la humitat.  

És sabut el requeriment de llum per a la germinació d’A. retroflexus (Baskin & Baskin, 

1977). El significat ecològic atribuït a la resposta de la llum és que la llum actua com un 

indicador de la profunditat del sòl permeten una millor germinació a aquelles llavors que 

es troben més a prop de la superfície (Ghobarni et al., 1999; Schütz el al., 2002). 

No obstant això no hi ha tants estudis que relacionin la humitat amb la interrupció de la 

latència. Els resultats obtinguts coincideixen amb un estudi realitzat per Hu et al., (2017) 

on van demostrar que la germinació de les llavors de A. retroflexus incrementava i 

després disminuïa a l’hora que el contingut d’humitat del sòl incrementava, suggerint 

que un cert contingut d’humitat a les llavors es necessari per trencar l’estat latent però 

no obstant això alts continguts de humitat poden inhibir la interrupció de la latència. 
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Figura 13. Gràfic de les columnes apilades en tant per cent de les variables viables 

latents i no latents segons el factor humitat per a l’espècie A.retroflexus. 
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Una possible explicació per a aquesta inhibició és que alguna reacció bioquímica 

involucrada en el trencament de la latència només ocorri quan el contingut de la humitat 

de la llavor arriba a un valor crític (Obroucheva & Antipova, 2000), mentre que un excés 

d’aigua pot restringir l’intercanvi d’oxigen, i d’aquesta manera inhibint el trencament de 

l’estat de latència. Un excés d’aigua també provoca una putrefacció de les llavors degut 

a infeccions per fongs o microorganismes (Hu et al., 2017). 

Arran d’aquesta observació també es va fer un anàlisi de l’efecte de la humitat en les 

llavors afectades per fongs i en aquest cas no ha estat significatiu ja que la quantitat de 

llavors afectades per fongs en aquesta espècie va ser de només 1. 

4.3.2. Digitaria sanguinalis 

Tot i que D. sanguinalis va presentar valors baixos d’emergència (11.4 %) cap factor va 

ser significatiu per a cap de les variables, tal i com s’observa a la Taula 12. 

Taula 12. Significació dels factors principals i de la interacció a l’anàlisi de la variància de 

l’arcsinus del tant per u de les plantes emergides, germinades no emergides (GNE) i llavors 

viables de D. sanguinalis. El factor hidromulch presenta dos nivells, palla i arròs. El factor humitat 

i gruix també presenten dos nivells cadascun. 

 

 

 

 

Una possible hipòtesis per a l’explicació de que no hi hagi diferències significatives entre 

cap dels hidromulch ni dels gruixos pot ser la seva condició de monocotiledònia i la 

relació que això comporta amb la impedància mecànica que exerceix l’hidromulch a 

l’hora de la emergència. 

Hi ha pocs estudis on s’analitzin aquestes diferències en l’emergència de 

monocotiledònies versus dicotiledònies però un estudi recent realitzat per Zhou et al. 

(2016) afirma que la impedància mecànica causada pel sòl a les llavors que es troben 

sota és un dels primers estrès físics que pateixen aquestes llavors quan emergeixen i han 

de travessar la superfície i en el cas de cultius de monocotiledònies el coleòptil pot donar 

una força enfocada en un mateix punt de resistència i d’aquesta manera emergir a través 

de la superfície del sòl i com a conseqüència per a aquest tipus de plantes aquesta 

impedància no sigui la major limitació per a créixer. 

Un altre resultat a destacar de D. sanguinalis és la baixa proporció de llavors que van 

germinar un cop tret l’hidromulch, aquesta proporció va ser només el 0.4 % en 

contraposició de les viables al test, que van ser el 65.2%. Aquests resultats evidencien el 

fet de que les llavors de D. sanguinalis van ser induïdes a un període de latència 

secundària. 

Factor Emergides Viables GNE 

Hidromulch 0.6704 0.2531 0.0729 
Gruix 0.7127 0.6678 0.4740 
Interacció TP-G 0.3263 0.6588 0.4056 
Humitat 0.8346 0.8741 0.4255 
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Un estudi realitzat per Gallart et al. (2009) afirma que la latència es perd de manera 

progressiva des del moment que es recol·lecten i s’emmagatzemen en condicions de 

laboratori.  En aquest cas es pot descartar que la causa de la latència en aquestes llavors 

hagi estat un curt període des de la recol·lecció ja que es va utilitzar el mateix lot per fer 

l’assaig control i van presentar un valors de germinació del 96.5 %. 

Tal i com succeeix amb altres gramínies, en el moment de la dispersió les llavors 

contingudes en les espiguetes presenten un estat de latència (Toole & Toole, 1941). Tal 

i com s’ha explicat abans, la cariòpside és la unitat de dispersió d’aquesta gramínia i és 

el propàgul que es va utilitzar per fer l’experiment. Gallart et al. (2008) van concloure en 

un estudi que la dormància de les llavors de D. sanguinalis és causada per les cobertes 

d’aquesta cariòpside. En condicions naturals la fricció entre les llavors latents i les 

partícules del sòl poden ajudar a superar aquest estat de latència (Gallart et al., 2008). 

Aquest motiu també el podem descartar per la mateixa raó que l’anterior. 

Masin et al. (2006) van observar un comportament cíclic típic en la latència secundària 

de D. sanguinalis. El paràmetre ambiental més important declarat que afecta el cicle de 

latència /no latència de la majoria de les espècies anuals d’estiu és la temperatura 

(Schonbeck & Egley, 1981; Baskin et al., 1997; Baskin & Baskin, 1998). Les llavors 

d’aquestes espècies requereixen estar exposades a temperatures hivernals per 

despertar de la latència. A la primavera i a principis d’estiu les condicions són òptimes 

per la germinació d’aquestes llavors no latents i més tard, les altes temperatures de 

l’estiu les indueixen a una latència secundària (Dekker, 2003). 

No obstant això, Teasdale et al. (1993) van veure una reducció de la temperatura 

màxima del sòl sota una cobertura de residu vegetal i per tant les altes temperatures no 

han estat l’efecte creat per l’hidromulch que les ha forçat a una latència secundària. 

4.3.3. Lactuca serriola 

De forma contrària a A. retroflexus, L. serriola no va ser tan sensible al material que 

composa l’hidromulch però sí pel seu gruix i aquest factor va ser estadísticament 

significatiu per a l’emergència. Com era d’esperar el gruixut ha estat el més eficient per 

evitar la emergència amb un valor inferior al 2%. No obstant això, pels hidromulch prims 

la reducció d’emergència de llavors també va ser positiva ja que la proporció no va 

superar el 13 % (Taula 13). 

Aquesta espècie ha presentat els millors resultats en quant a l’efectivitat de l’hidromulch 

per a l’eliminació de males herbes ja que és l’espècie on la proporció més alta de totes 

les variables estudiades ha estat la de GNE sent un 52.7% (Taula 5, resultats globals) les 

llavors que en condicions naturals haguessin estat eliminades del sòl al no haver estat 

capaces de travessar l’hidromulch.  

Es pot observar a la Taula 13 que per a aquest grup va ser determinant el tipus de 

material utilitzat (arròs o palla) el que ens permet plantejar la hipòtesis d’una alta 

sensibilitat a la llum a l’hora de determinar unl factor influent en la seva germinació. 
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Taula 13. Significació dels factors principals i de la interacció a l’anàlisi de la variància de 

l’arcsinus del tant per u (valors sense percentatge), mitjanes i error estàndard (entre parèntesi) 

de les plantes emergides, germinades no emergides (GNE) i llavors viables de L. serriola. El factor 

hidromulch (TH) presenta dos nivells, palla i arròs. El factor humitat i gruix (G) també presenten 

dos nivells cadascun. També es presenta l’anàlisi de separació de mitjanes pel mètode 

Tukey.(Mitjanes seguides de la mateixa lletra no són diferents a un 95% de confiança). 

 

Les llavors de L. serriola no presenten latència primària i poden germinar 

immediatament després de la seva dispersió. La viabilitat de les llavors és casi del 100 % 

després de la dispersió però disminueix amb la profunditat en que es troben aquestes 

llavors (Weaver & Downs, 2003). Això ens indica que l’estat de latència en les llavors de 

L. serriola està estretament relacionat amb la llum. Ellis et al. (1989) van demostrar que 

la germinació de L. serriola pot estar provocada o inhibida per la llum blanca, depenent 

del producte de la densitat del flux de fotons i el fotoperíode a més a més de la 

temperatura. Això explicaria que el mulch amb arròs presenti valors més alts de llavors 

germinades ja que al contenir partícules més grans i per tant la massa del hidromulch és 

menys densa pot permetre més fàcilment el pas de la llum a través del hidromulch i 

trencar el cicle de latència. 

És important remarcar també que una alta proporció de les llavors de  L. serriola han 

estat afectades per fongs. Aquesta proporció correspon a un 25.7 % que són un total de 

295 llavors.  

Factor Emergides Viables GNE 

TH 0.2688 <.0001 0.0005 
Arròs   
N=11 

19.4% 
(6.9) 

11.1% 
(2.8) 

69.5 % 
(5.4) 

Palla  
N=12 

5.9% 
(4.0) 

56.7% 
(7.6) 

37.4 % 
(5.9) 

G 0.0136 0.0111 0.6731 
Gruixut  
N=12 

1.61 % 
(1.05) 

65.94% 
(5.21) 

- 

Prim  
N=11 

16.34% 
(5.39) 

41.62% 
(7.16) 

- 

Interacció TH-G 0.7414 0.3394 0.1964 
Arròs prim  
N=6 

35.1 % a 
(3.9) 

52.8 % ab 
(8.7) 

- 

Arròs gruixut  
N=6 

9.4 % b 
(4.3) 

68.2 % a 
(3.2) 

- 

Palla prima 
 N=5 

8.1 % b 
(3.1) 

57.3 % ab 
(3.0) 

- 

Palla gruixuda  
N=6 

7.1 % b 
(4.9) 

42.0 % b 
(6.7) 

- 

Humitat 0.6793 0.5812 0.5812 
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Per a les llavors viables també va ser estadísticament significatiu el tipus d’hidromulch 

(Taula 13) sent la palla el que va presentar un percentatge més alt de llavors viables. 

Aquesta diferència pot estar produïda simplement per què els percentatges estan 

calculats sobre el total de les llavors, i com ja s’ha vist abans que amb l’hidromulch 

d’arròs moltes de les llavors han fracassat en la seva emergència i per tant s’han eliminat 

de l’experiment desprès la mostra de possibles llavors viables ha estat notablement 

reduïda. 

En el cas de L. serriola del total de llavors viables el 47.9% van germinar a la placa un cop 

retirat l’hidromulch i per a aquest grup si que va ser significatiu el règim de reg dut a 

terme sent el règim sec el que va presentar un valor més alt (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La raó d’aquests resultats podria ser la mateixa que pel cas d’A. retroflexus i que un excés 

d’humitat sigui perjudicial a l’hora de trencar el cicle de dormància. 

4.3.4. Sonchus oleraceus 

Per l’emergència de llavors de S. oleraceus tan el gruix com el material de l’hidromulch 

van ser estadísticament significatius i cap ho va ser per a les GNE (Taula 14).  

Com en la resta de casos la palla va presentar uns resultats contundents en l’eficiència 

de la reducció de l’emergència. D’igual manera que en la resta d’espècies, l’hidromulch 

gruixut va resultar més capaç de suprimir l’emergència, que en el cas de S. oleraceus no 

va superar el 5 % ens els hidromulch gruixuts (Taula 14).  
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Figura 14. Gràfic de les columnes apilades en tant per cent de les variables 

viables latents i no latents segons el factor humitat per a l’espècie L. serriola. 
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Taula 14. Significació dels factors principals i de la interacció a l’anàlisi de la variància de 

l’arcsinus del tant per u (valors sense percentatge), mitjanes i error estàndard (entre parèntesi) 

de les plantes emergides, germinades no emergides (GNE) i llavors viables de S. oleraceus. El 

factor hidromulch (TH) presenta dos nivells, palla i arròs. El factor humitat i gruix (G) també 

presenten dos nivells cadascun. També es presenta l’anàlisi de separació de mitjanes pel mètode 

Tukey.  

 

Un fet destacable dels resultats obtinguts és l’alta proporció de llavors viables no latents. 

Aquesta proporció representa un 93.2% del total de llavors viables. De les 4 espècies, és 

la que va obtenir resultats més contundents en la germinació posterior a l’experiment. 

Podem deduir doncs, que l’hidromulch en aquest cas no va induïr a les llavors d’aquesta 

espècie a una latència secundària o a un estat latent sinó que va impedir el pas de la 

llum sent aquest un factor determinant per a la seva germinació. També és possible que 

les llavors de S. oleraceus sí que presentessin un estat de latència però en un nivell molt 

baix. 

Aquest fet concorda amb estudis realitzats en relació a factors que afectaven la 

germinació de les llavors de S. oleraceus i es va poder comprovar que la germinació 

d’aquesta espècie es veia estimulada per la presència de llum (Chauhan et al., 2006). La 

gran diferència en la germinació de les llavors d’aquesta mala herba anual en presència 

de llum suggereix que la seva germinació i en conseqüència l’emergència estarà 

afavorida per la presència de llavors a la superfície del sòl (Chauhan et al., 2006). En el 

mateix estudi abans esmentat Chauhan et al (2006) també es va observar que la 

incubació de les llavors en la foscor no les indueix a una latència secundària.  

 

 

 

 

Factor Emergides Viables GNE 

TH 0.0124 0.0982 0.4497 
Arròs   
N=11 

20.7% 
(6.7) 

- - 

Palla  
N=12 

3.2% 
(1.7) 

- - 

G 0.0039 0.0158 0.3988 
Gruixut  
N=11 

4.3% 
(2.8) 

51.9% 
(7.8) 

- 

Prim  
N=12 

27.0% 
(6.7) 

24.2% 
(6.5) 

- 

Interacció TH-G 0.2453 0.3263 0.4558 

Humitat 0.7744 0.8359 0.4058 
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5. CONCLUSIONS 
 

D’acord amb les condicions ambientals que es van utilitzar per a la prova de germinació 

inicial, de les sis espècies inicials dos no van superar el llindar del percentatge de 

germinació desitjable. 

A partir dels valors obtinguts podem concloure que l’efecte més notable causat per 

l’hidromulch va ser la inducció a un estat de latència. En aquest cas s’estaria reduint la 

presència d’aquestes herbes al cultiu però no s’estarien eliminant del sòl. De forma 

general podem dir que aquest resultat va ser causat per l’efecte d’ombra produït a les 

llavors. Tot i així, en aquest treball no s’ha estudiat les variacions de les temperatures 

sota les cobertes i per tant no podem saber exactament l’efecte produït per aquest 

factor. 

L’hidromulch que ha presentat millors resultats globals en la reducció de l’emergència 

ha estat el composat per pasta de paper, palla i guix, amb un valor que no supera el 10 

% de plàntules emergides. No hi va haver diferències estadísticament significatives entre 

els dos gruixos provats, i és per això que podríem concloure que utilitzant la meitat del 

compost, és a dir, les quantitats utilitzades pel gruix prim, obtindríem resultats similars 

i per tant seria possible reduir costos i recursos fent ús d’aquest. 

En el cas de dues de les espècies estudiades, A. retroflexus i L. serriola, s’ha observat 

sensibilitat al tipus d’hidromulch utilitzat en el grup de llavors germinades no emergides, 

que des del punt de vista del control, és la variable que més interessa. Per L. serriola ha 

estat l'hidromulch que contenia clòfia d'arròs el que va presentar una proporció més alta 

i es pot concloure que ha estat degut a que ha permés travessar una major quantitat de 

llum que la palla. Aquesta llum ha estimulat a les llavors no latents a germinar però 

després no han pogut superar la impedància mecànica imposada per l’hidromulch.  Pel 

cas de A. retroflexus no ha estat així i és l'hidromulch amb palla el que va presentar un 

nombre més alt de llavors germinades no emergides.  

Per acabar, esmentar que d’aquest treball se’n deriven possibles futurs estudis com ara 

la permanència de l’hidromulch al camp un cop estigui exposat a condicions ambientals 

naturals com pluges i vents. Seria desitjable també estudiar el possible efecte o canvis 

que pugui provocar al sòl amb especial atenció al possible romanent de guix. Una altra 

característica diferencial d’aquest nou material, si supera amb èxit les futures proves de 

viabilitat, seria la seva aplicació en líquid, la qual facilitaria la feina a l’agricultor. Per tant, 

seria convenient estudiar diferents mètodes d’aplicació viables per tal de trobar el més 

efectiu.  
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ANNEX 
Imatges de l’experiment: 

Figura A1. Imatge d’una de les safates de l’experiment amb l’hidromuclh. Autora: Inés Morales 

Figura A2. Plàntules d’A. retroflexus emergides després de travessar 
la cobertura d’hidromulch de palla. Autora: Inés Morales. 
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Figura A3. Plàntules de D. sanguinalis després de travessar la cobertura de l’hidromulch de palla. 
Autora: Inés Morales. 

Figura A4. Plàntules de S. oleraceus després de travessar la cobertura de  d’hidromulch 
d’arròs. Autora: Inés Morales. 
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Figura A5. Imatge de la coberta d’hidromulch de palla foradada i 
aixecada per plàntules de S. oleraceus. Un cop foradada la majoria de les 
llavors emergiran pel mateix espai. Autora: Inés Morales 

Figura A6. Imatge de l’aspecte que presentava l’hidromulch per sota un cop es va acabar 
l’experiment. S’observa les plàntules germinades no emergides. Autora: Inés Morales 
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Figura A7. Imatge del paper de filtre que es trobava sota l’hidromulch. 
S’observen plàntules germinades no emergides, llavors buides i 
llavors no germinades. Autora: Inés Morales. 



 

 

 

 

 


