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Per tu mama, 

aquesta  és la tesi que tant volies veure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agraïments  

 

Sense perseverança, esforç, convicció i il·lusió aquesta tesis doctoral (igual que 

moltes de les accions i projectes que es duen a terme en el dia a dia) és pràcticament 

segur que no existiria. Però també és segur que la perseverança, l’esforç, la convicció i  

la il·lusió que l’han fet possible no haurien existit sense les moltes persones que de 

maneres molt diverses heu format, formeu, i formareu part de la meva vida. A tots 

vosaltres, tant als que des d’abans que tingués raó de ser ja m’acompanyàveu (i que 

potser avui ja no hi sou), com als que fa poc que ens hem trobat, moltes gràcies. 

Indubtablement, i encara que el vostre nom no aparegui a la portada, sou també 

autors d’aquesta tesis doctoral.  

Aquells que em coneixeu sabeu sobradament que no sóc massa de noms (la 

meva memòria en aquest sentit és nefasta), potser perquè en el fons l’important no 

són els noms sinó les persones que hi ha al darrere. Per tant procuraré no parlar de 

noms, sinó de persones i de vivències.  

Fa una mica més de 29 anys, gràcies al vostre esforç, perseverança, tossudesa i 

il·lusió jo arribava al món. No havia estat fàcil, però finalment teníeu entre mans una 

personeta menuda (però ja amb unes bones cuixes) a la qual li donaríeu tot. Tot el 

vostre amor, estima, recolzament, empenta i exemple ha estat la base a partir de la 

qual s’ha anat construint la persona que sóc avui. A vosaltres us dec també, l’estima i 

la passió pels boscos, trossos i camins d’aquest país, pels seus pobles i la seva gent. 

Són incomptables i indescriptibles les sortides que plegats vam fer arreu de 

Catalunya, ja fos per anar a buscar bolets (fins i tot abans que caminés), floretes, 

animalons o simplement per visitar un poblet.  

Alhora, la ruta Igualada – Agramunt / Ventoses va ser sempre el nostre pont 

aeri, fet que em va permetre créixer entre gallines, conills, patates i tomates. 

L’habitual, els caps de setmana, era acabar ben brut de fang i d’herba. I si, anar “al 

poble” també em va ser l’origen de la meva estima, admiració i respecte vers els 

padrins i padrines. Jugar a futbol, anar a buscar cada dissabte un petit cotxet a la 

llibreria, jugar al ralet – ralet, anar a donar menjar als conills de bon matí, escoltar 

batalletes de la gerra i de la presó de Cervera, anar al tros amb el tractor, plegar els 



ous, o escoltar embadalit com el regal de 1a comunió va ser un ou ferrat a repartir 

entre set germans. Són se’ns dubte records inesborrables sense els quals potser mai 

m’hagués interessat per estudiar, recuperar, i donar valor a tot el que els padrins i 

padrines sabeu però que els llibres obliden. Mil gràcies a vosaltres, els padrins i 

padrines que de ben xic em vau fer adonar del valor dels vostres coneixements, i mil 

gracies també a tots els informants que en el si d’aquesta tesi doctoral ens heu obert 

casa vostra i els records de tota una vida. Gràcies per les hores i hores de conversa, 

per no tenir mai un no per resposta, i per reflectir en els vostres rostres la il·lusió de 

transmetre uns records que moltes vegades consideràveu ja oblidats. Treballarem 

incansablement per tal que aquesta saviesa no torni a caure en l’oblit.   

Amb el pas dels anys les sortides familiars van anar deixant lloc a un altre tipus 

de sortides, que ja fos a peu, corrent o en bicicleta seguien tenint com a objectiu (a 

banda de la diversió) fer i descobrir país. Rutes en BTT fins a Lleida, el Port del 

Compte o Montblanc, múltiples rutes pel Pirineu (encara que fos dormint en una 

rotonda o sota uns plàstics esparracats), sortides de tarda per anar a córrer fins a 

Montbui Poble, senyeres al Pi, sopars, breves, reunions i projectes. Era, i segueix sent, 

l’Al-Pi-nisme. Gràcies per totes les experiències i vivències, per les complicitats 

teixides en moments de cansament, son o gana perduts enmig del no res. Gràcies per 

la llibertat, desconnexió i senzillesa que aporta la muntanya, per la capacitat de 

descobrir-se a un mateix, de somiar, d’imaginar.   

I  com passa moltes vegades, una cosa porta a l’altra. Jo, amb disset anyets, era 

una persona treballadora, tímida, callada i reservada. Però un bon dia, entre el 

Tristaina i la Pica d’Estats un bon amic va suggerir-me si volia fer de monitor al cau 

(A.E. Torxa). Potser va ser per la perspectiva que aporten les muntanyes, però la 

qüestió és que vaig dir que si. No era conscient, en absolut, del que aquella afirmació 

significaria, i tampoc pretenc plasmar-ho tant sols en quatre ratlles. Es podria resumir 

en que durant els següents vuit anys vaig fer de monitor (i també de coordinador) al 

cau. Ser responsable d’uns infants (a campaments durant 15 dies seguits!) i educar-

los en valors i esperit crític, en una edat en que generalment costa fins i tot ser 

responsable d’un mateix, i fer-ho tot de forma voluntària, ha estat una experiència 

indescriptible i extremadament enriquidora. És la plasmació que amb voluntat, 

il·lusió, i persones al voltant que caminin en la mateixa direcció, pràcticament res és 



impossible. Gràcies a aquells qui em vau animar a entrar al cau, a tots els membres 

del kraal amb qui a banda de reunions tedioses vam compartir innombrables 

experiències. Gràcies també a aquells que un dia vau ser “nens del cau”, és un goig 

trobar-nos ara i veure com n’heu esdevingut monitors i com seguiu construint i 

donant vida des de múltiples àmbits a la nostra ciutat i societat.  

En paral·lel al cau va començar també la universitat (no tindràs temps de tot 

em dèieu). La veritat és que biologia m’agradava molt, però desprès de la carrera no 

m’havia plantejat ni molt menys què fer. De fet, pràcticament ni tant sols sabia què 

era una tesis doctoral. A més, en aquell moment tenia més afició pels animals que no 

pas per les plantes, però de ben segur que alguns dels professors de botànica, 

cormòfits i ecologia, amb la claredat i entusiasme de les seves explicacions, van 

contribuir a que la meva predilecció canviés.  

Paradoxalment, va ser d’ençà que vaig començar a tenir xicota quan em vaig 

centrar més en la carrera, i tenir bones notes va ser precisament indispensable per 

després obtenir la beca que m’ha permès fer aquesta tesis doctoral (de fet em passava 

els viatges en Hispano repassant els apunts amb el frontal, per així poder fer altres 

coses un cop arribés a casa).  No podia ser que pel fet de tenir parella deixés de banda 

els estudis, i tal dit tal fet. Gràcies pel suport durant tots aquells anys, pels moments 

compartits, i sobre tot per la gran i inesborrable amistat que ha resultat d’aquella 

relació de joventut.  

Per fer més passables les pràctiques eternes d’algunes assignatures i uns 

apunts incomprensibles van ser indispensables els amics de la carrera, i en particular 

una persona que possiblement és la única que va aconseguir aprendre a desxifrar la 

meva lletra (molt mala lletra). La teva senzillesa feia (i fa) que es pugui parlar de tot 

amb absoluta complicitat, i fins i fins i tot vas aconseguir que ens aprenguéssim tots 

els taxons dels infumables apunts de micologia aplicada. Eskerrik asko! 

Va ser gràcies a l’assignatura de lliure elecció Plantes medicinals i útils del 

Pirineu que vaig descobrir l’existència d’una disciplina anomenada etnobotànica, que 

es dedicava precisament a estudiar com les persones grans, els padrins, empraven 

aquestes plantes. Gràcies per organitzar-la amb tanta passió. Em va encantar poder 

participar-hi, i encara més poder pujar al Tuc de Mulleres just abans d’exposar el 

treball (bé, aquest detall a tu potser no et va agradar tant). El mateix estiu vaig tenir 



també la primera experiència amb la recerca, amb una col·laboració a l’IPE que ens va 

dur als Pirineus, a Andalusia i a Suècia. Gràcies per acollir-me, per deixar-me treure el 

cap en el món de la investigació, i per contribuir de forma inequívoca a forjar dins 

meu la idea d’en un futur dur a terme també una tesis doctoral. Una tesi, que a més, 

no hauria de ser sobre una temàtica qualsevol, sinó sobre allò que realment 

m’apassionés i considerés útil, i en un context amb plena llibertat per construir el 

meu propi projecte, sense condicions, límits ni imposicions.  

Recordo perfectament l’estiu en que havia acabat la carrera (o això és el que 

em pensava). Tot havia anat sobre rodes fins que a mitjans d’estiu estava fent els 

tràmits per matricular-me al màster i vaig veure que em faltaven dos crèdits 

d’assignatures optatives per completar la carrera.  No m’ho podia creure (i els meus 

pares tampoc), però si, no era cap error de secretaria. Havia comptat malament els 

crèdits als quals m’havia de matricular i la carrera no estava acabada. Això et passa 

per fer coses rares, em deien (en al·lusió al fet d’haver escollit itinerari lliure). Finals 

d’agost, sense poder fer el màster per culpa de dos miseriosos crèdits, i sense cap pla 

per l’any vinent. Doncs a buscar feina i a demanar beques de col·laboració sense 

aturador. I aquí és quan, mirat amb perspectiva, del desastre inicial d’haver fet 

malament una punyetera suma en va acabar resultant una gran oportunitat. Per 

sorpresa de tots, en poc més de dues setmanes havia aconseguit una feina a Lleida 

sobre control biològic de plagues i alhora una beca de col·laboració al departament de 

botànica. Treballar durant més d’un any abans de fer la tesis va ser una gran 

experiència per poder conèixer la realitat laboral, i en especial, la realitat i les 

necessitats del sector agrari, elements que he tingut molt en compte a l’hora de dur a 

terme la present tesis.  

Alhora, per dur a terme la beca de col·laboració vaig anar  trucar a la porta de 

qui havia estat un gran professor durant la carrera i qui finalment ha acabat essent 

també el director d’aquesta tesi. Perquè ell i no algú altre? Perquè la temàtica de 

recerca m’agradava, si, però sobre tot per la proximitat, senzillesa, sinceritat, i 

calidesa que transmetia. I el temps ha demostrat que va ser una de les millors 

eleccions que hauria pogut prendre. Gràcies per ser primer persona i després 

director. Gràcies per l’empatia, la calidesa, la paciència, la llibertat i el deixar fer. 

Gràcies per haver-me deixat construir un projecte de recerca que s’allunyava molt 



dels esquemes habituals i de la teva temàtica de recerca. Un projecte que molts no 

veien clar, i que segurament en molts moments tu tampoc no veies clar, però que has 

intentat guiar però mai limitar. En definitiva gràcies per no dubtar del meu 

convenciment, gràcies per la confiança, i gràcies per haver-me deixat gaudir d’aquests 

quatre anys. Perquè sense tot això aquesta tesis doctoral, i tots els projectes i 

transformacions que de ben segur se’n derivaran, mai no haurien existit. Per mi 

sempre seràs el Pep (i el mateix podria dir per tu Empar), i no un simple director de 

tesis.  

Gràcies precisament a la llibertat que he tingut, i també de resultes que els 

cultius experimentals i els informants es situaven a l’Anoia, en moltes ocasions he 

pogut treballar des de casa. Tanmateix, els dies que he treballat des del departament 

he tingut la sort de tenir una companya de despatx que no canviaria per res. Gràcies 

per ser-hi sempre que ha calgut, per tenir respostes per pràcticament tot, i per 

l’amistat que hem anat teixint. I si, el mateix us dic a vosaltres, els dels dinars i 

tertúlies a la gespeta i les muntanyades, perquè gràcies a vosaltres baixar a la facultat 

tenia sentit més enllà de la feina. Perquè vau començar sent simplement companys, 

però sense dubte heu esdevingut uns grans amics perquè sou grans persones.   

Degut a les meves anades i vingudes mai he estat gaire regular al dia a dia del 

departament, però podeu estar segurs que el bon clima, la complicitat, i la 

informalitat que construïu en el si del departament fan agradable treballar-hi i 

formar-ne part. Podríem definir-ho com un ambient campetxante, on col·laborar és 

molt més important que competir. Gràcies per fer que sigui així, i per donar vida a un 

departament que, sense vosaltres, no tindria ànima.  

I qui ens havia de dir, el dia que en baixar de la Hispano vam descobrir que els 

dos érem d’Igualada i que tots dos fèiem biologia, que acabaríem compartint tantes 

coses plegats? Has estat, des d’abans de començar aquesta tesis, una persona clau per 

fer-la possible. Per sobre de tot un amic, una amic amb qui és un goig compartir tot 

tipus de reflexions sobre multitud de temes. I és que podríem estar hores xerrant i 

somiant en nous projectes. Prometo, ara que hauré acabat la tesis, tornar a recuperar 

les llargues converses que havíem tingut tot plantant cebes o triant llavor. Però a més 

a més de l’amistat, has contribuït de forma clau en aquesta tesi amb la realització del 

TFM centrat en la prospecció etnobotànica de la comarca, i també amb la sessió d’una 



hectàrea de la finca de Can Mercaderet per poder-hi desenvolupar els cultius 

experimentals. No és cap fal·làcia dir que sense la teva bondat i generositat aquesta 

tesi no existiria, o si més no, seria molt diferent. Senzillament, moltes, moltes gràcies. 

Al món li calen més persones com tu. I tingues present que el projecte de Can 

Mercaderet val molt la pena, estigues més que segur que tirarà en davant.  

En ocasions calen estímuls, guspires, per reprendre idees i projectes que des 

de fa temps es tenen en ment però encara no s’han materialitzat. Poc m’hauria 

imaginat, quan el Pep em va dir que hi havia una noia que volia fer el TFG amb 

aspectes relacionats amb l’etnobotànica, que tu series la guspira que faria possible 

l’existència de la tercera part d’aquesta tesis doctoral i també el naixement del 

Col·lectiu Eixarcolant. Possiblement, sense la teva arribada la idea inicial d’avaluar 

l’acceptació entre els consumidors dels productes elaborats amb plantes silvestres 

hauria quedat en un calaix (no pas per ganes, sinó per inabastable). Que d’entre els 

temes suggerits en la nostra primera reunió tu escollissis aquest per fer el TFG va ser 

el revulsiu que va desencadenar-ho tot. Gràcies per l’esforç i la implicació, gràcies per 

provocar una cadena de reaccions que han fet possible no només la tercera part de la 

tesis, sinó també l’existència del Col·lectiu Eixarcolant. 

I parlant del Col·lectiu Eixarcolant, companys, amics, com ja us he transmès en 

més d’una ocasió, gràcies pels somriures i la il·lusió, gràcies per construir plegats 

aquest somni. Ja van tres edicions de la Jornada Gastronòmica de les Plantes 

Oblidades, i desenes d’activitats arreu de Catalunya per mica en mica fer possible la 

construcció d’un futur millor mitjançant la recuperació de les espècies silvestres i les 

varietats agrícoles tradicionals, i la seva incorporació habitual en el model 

agroalimentari. Potser a algú, aquest objectiu li sona molt semblant a l’objectiu de la 

tesi. No va gens errat. Personalment, crec que la recerca, per tal que sigui útil, ha de 

tenir la capacitat de traspassar les fronteres de la comunitat acadèmica. Per aquest 

motiu, deliberadament al llarg de la tesis he centrat els esforços a  fer possible que els 

resultats de la recerca desenvolupada no quedessin en meres publicacions 

científiques que (amb tot el respecte), difícilment arribaran als agricultors, 

consumidors o responsables polítics que tenen realment la potestat d’incidir en la 

realitat. Per això, el projecte del Col·lectiu Eixarcolant és tant il·lusionador, perquè 

tenim molta feina per fer però som un equip fantàstic que amb la voluntat i capacitat 



organitzativa que hem demostrat de ben segur que podrem assolit els reptes que ens 

plantegem, per difícils que puguin semblar. Simplement sou fantàstics, no tinc 

paraules. Gràcies a tots els qui en aquests tres anys d’existència heu cregut en aquest 

projecte i amb els vostre escalf ens estimuleu a treballar-hi cada dia amb més energia.  

Durant quatre anys la vida dona moltes voltes, en ocasions amb girs inesperats 

als quals ens hem d’adaptar i dificultats a les quals hem de fer front. Els qui em 

coneixeu sabeu que sóc tossut (en ocasions potser massa), perseverant, optimista de 

mena, i de conviccions fermes, però moltes vegades fa falta el suport i l’escalf dels 

amics i la família per poder seguir avançant. Molts de vosaltres ja heu sortit en altres 

punts d’aquests agraïments, perquè també compartim altres projectes plegats, però 

en aquest punt em dirigeixo a vosaltres només com a amics, com a pares, com a cosí, 

com a padrineta i com a parella. Gràcies per ser-hi sempre (fins i tot quan físicament 

ja no hi sou), gràcies per la paciència, gràcies per les mirades, els somriures, les 

abraçades i els petons, gràcies per la complicitat i pel suport incondicional. Sense 

vosaltres això no hagués estat possible. Gràcies per entendre també que en 

determinats moments no he tingut tot el temps que hauria volgut per vosaltres, quan 

aquesta tesi i els projectes que en deriven han ocupat més temps del que hauria 

volgut. Prepareu-vos per tornar a anar d’excursió, a córrer o simplement a fer una 

cerveseta, prepareu-vos per fer sortides aquí i allà, prepareu-vos per compartir de 

nou més temps plegats. 

Xavier, dir que ets el meu cosí es queda molt curt per reflectir el que per mi 

representes.  Gràcies per l’alegria que transmets. Preparat per un bon estiu ;-) 

Padrineta, així és com t’he dit sempre, com t’agrada que et digui i com 

m’agrada dir-te. Gràcies per cuidar-nos i estimar-nos tant.  

Núria, gràcies per acceptar-me tal com sóc, per entendrem, per fer teus els 

meus projectes, i per voler construir un futur plegats.  

Papa, ets una persona increïble, valenta, generosa, humil i tenaç. Gràcies pel 

suport incondicional, per l’estima i per ser-hi sempre, especialment en aquest darrer 

any i mig.   

Mama, gràcies per donar-m’ho tot, des del primer al darrer segon. T’hauria 

agradat ser aquí, et mereixeries ser-hi. Aquesta tesis va dedicada a tu, perquè sense tu 

inequívocament no hauria estat possible.   
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Introducció general Part II. Desenvolupament de 

nous cultius amb espècies silvestres 

 

Desenvolupament agrícola en base a coneixements tradicionals 

 

Els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat van ser obviats en el procés 

de transformació agrícola derivat de la revolució verda (Hazel, 2009). En 

conseqüència, no són presents en la immensa majoria de pràctiques agrícoles que es 

duen a terme actualment a Catalunya, realitat compartida amb la resta de territoris 

europeus. Tanmateix, s’ha constatat que tant en comunitats indígenes (Gómez-

Baggethun et al., 2013) com en àrees rurals de països desenvolupats (Glasenapp & 

Thortnton, 2011), els coneixements tradicionals poden contribuir de forma essencial 

a incrementar el benestar i la capacitat de fer front als canvis socioeconòmics i 

ambientals. Alhora, els coneixements tradicionals són determinants per la gestió 

sostenible dels recursos naturals, per la conservació de la biodiversitat i per la 

sostenibilitat agrícola (Barthel et al., 2013). Els agroecosistemes mediterranis i el 

mosaic agroforestal que conformen (Monllor, 2011; Rotchés-Ribalta, 2015), i fins i tot 

molts dels ecosistemes que tradicionalment s’han considerat pristins (Heckenberger, 

2003), són fruit en major o menor grau de la intervenció humana. Per al manteniment 

d’aquests ecosistemes és essencial que se segueixin duent a terme les activitats 

tradicionals que els han configurat i perpetuat al llarg de generacions. Si aquests usos 

tradicionals desapareixen i canvia el tipus de gestió que realitzen les comunitats 

locals, també canviarà l’estructura, la funcionalitat i la biodiversitat de l’ecosistema, 

posant en perill la seva conservació (Atran et al., 1999; Poyatos et al., 2013; Cirujeda 

et al., 2011; Barthel et al., 2013; Arias-González & Gartzia-Bengoetxea, 2015) 

En les comunitats indígenes amb un estil de vida basat principalment en 

l’autosuficiència, els coneixements tradicionals són determinants per assolir una bona 

nutrició (Pieroni & Price, 2006; Reyes-Garcia et al., 2008) i un bon estat de salut 

(McDade et al., 2007), i per garantir un ús sostenible dels recursos (Swezey & Heizer, 

1993) i la conservació dels ecosistemes (Porter-Bolland et al., 2012). També s’ha 
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constatat que mitjançant el cultiu de varietats agrícoles tradicionals i espècies 

silvestres útils és possible dur a terme una agricultura més sostenible en termes 

ambientals (Altieri & Merrick, 1987), i que des de fa mil·lennis les comunitats locals 

s’han adaptat als canvis ambientals gràcies al bon coneixement de l’entorn (Pandey et 

al., 2004). Les comunitats indígenes s’han adaptat al llarg de les generacions a les 

crisis ambientals i hi reaccionen en base als coneixements tradicionals que  

posseeixen, i és la diversificació una de les estratègies més emprades. La utilització 

d’una gran diversitat de cultius i de varietats, i l’emplaçament d’aquests en diferents 

ecosistemes, incrementa la resiliència davant fenòmens extrems, ja que difícilment 

se’n veuran afectats tots els cultius (Agrawal, 2008).  

Als països desenvolupats el context socioeconòmic és clarament diferent, però el 

manteniment dels coneixements tradicionals i de la gestió tradicional dels 

ecosistemes són també fonamentals per múltiples aspectes. Els coneixements 

tradicionals poden ser claus per fer front als canvis socioeconòmics (Glasenapp & 

Thortnton, 2011) ja que permeten la diversificació dels productes agrícoles obtinguts 

(Ferrer-Alòs, 2016). Són també els responsables de fer compatible la producció 

d’aliments amb el manteniment de la biodiversitat i funcionalitat dels paisatges 

culturals, i dels serveis ecosistèmics que en deriven, en uns ecosistemes on les 

espècies que en formen part han coevolucionat amb els humans durant mil·lennis 

(Barthel et al., 2013). Barthel i col·laboradors (2013) han definit el concepte de 

refugis bioculturals per referir-se a aquells indrets on la producció d’aliments es duu 

a terme de forma compatible amb la conservació de la biodiversitat (tant silvestre 

com cultivada) i dels serveis ecosistèmics, gràcies a la utilització dels coneixements 

ecològics tradicionals. A nivell peninsular, la importància del manteniment dels 

coneixements tradicionals tant a nivell ambiental com socioeconòmic s’ha constatat 

en diversos estudis (Calvet- Mir et al., 2012; Fernández-Giménez & Fillat, 2012; 

Gómez-Baggethun et al., 2012). També s’ha posat de relleu la necessitat de 

diversificar els sistemes productius per fer front a la variabilitat climàtica, 

incorporant-hi de nou varietats agrícoles tradicionals adaptades a les condicions 

locals (Aceituno-Mata, 2010) i també espècies silvestres (Molina et al., 2014). 

Existeix per tant un gran consens sobre el paper clau dels coneixements tradicionals 

per afavorir el desenvolupament d’una agricultura sostenible, resilient als canvis 
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socioeconòmics i ambientals, i que permeti incrementar la diversitat estructural dels 

paisatges agrícoles (Barthel et al., 2013). Tanmateix, la translació d’aquest marc 

teòric a les polítiques agràries i al dia a dia dels agricultors és a dia d’avui 

imperceptible arreu del continent europeu, sense que Catalunya en sigui una 

excepció. No s’ha establert cap mena d’incentiu per promoure el cultiu de varietats 

agrícoles tradicionals i d’espècies silvestres, i no hi ha cap agrupació de defensa 

vegetal (ADV) que pugui proporcionar assessorament tècnic en aquest camp. Tampoc 

s’ha elaborat cap catàleg complert, promogut des de l’administració, de les varietats 

agrícoles tradicionals i de les espècies silvestres útils amb potencial agronòmic 

documentades a Catalunya, el qual hauria de permetre accedir a aquest patrimoni 

col·lectiu i alhora evitar-ne la privatització. Aquestes són només algunes de les 

mancances estructurals del sector, tot i l’aprovació l’any 2013 del Pla d’Acció per a la 

Biodiversitat Cultivada a Catalunya (DARP, 2013), i constaten la necessitat de dur a 

terme projectes de recerca que promoguin la posada en pràctica dels coneixements 

tradicionals i que puguin incidir en les polítiques agràries de l’administració.   

 

De la recol·lecció silvestre al cultiu 

 

Els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat s’han centrat, en el camp de 

l’etnobotànica, en la utilització d’espècies tant silvestres com cultivades. S’entén per 

espècies silvestres aquelles que creixen de forma espontània en les comunitats 

vegetals de  l’àrea en la qual s’utilitzen. Moltes d’aquestes espècies presenten una 

distribució territorial àmplia i un caràcter arvense o ruderal (Tardío, 2010; Talavera-

Roma, 2017), i generalment la comunitat local les recull directament de les 

poblacions silvestres quan desitja utilitzar-les. Tanmateix, algunes d’aquestes 

espècies molt freqüentment utilitzades, ja han estat tradicionalment cultivades als 

horts o jardins per tal de tenir-les més a l’abast (Pardo et al., 2014).  

La diferència amb els cultius convencionals rau en que plantar una espècie silvestre 

útil a l’hort o al jardí no duu implícit el concepte de selecció artificial que generalment 

s’associa al procés de domesticació (Mangelsdorf et al., 1964; Kislev et al., 2006). 

Plantant camamilla (Matricaria recutita), àrnica (Inula helenioides), o lladracà 

(Achillea millefolium), els informants de la comarca de l’Anoia no pretenen 
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seleccionar cap dels trets de les espècies, sinó que simplement desitgen tenir-les a 

l’abast per poder-les utilitzar amb major facilitat. Al no existir cap tipus de pressió de 

selecció artificial, un segle després que les espècies fossin plantades no s’observa, a 

nivell fenotípic, cap mena de diferència entre els individus cultivats i els que creixen 

de forma espontània en les comunitats vegetals properes. En conseqüència no és 

correcte parlar de població silvestre però tampoc de cultiu, i es proposa emprar el 

terme “cultius no domesticats” per referir-se a aquelles poblacions instaurades i 

perpetuades per l’acció humana però sobre les quals no hi han actuat processos de 

selecció artificial. Alhora, els cultius no domesticats no veuen disminuïda la seva 

variabilitat genètica, a diferència del que passa al llarg del procés de selecció artificial 

associat a la domesticació. En conseqüència, si la diversitat genètica dels individus 

fundadors és  representativa de la de les poblacions silvestres (Guarino et al., 2011), 

la capacitat d’adaptació a l’entorn i a les condicions ambientals extremes dels cultius 

no domesticats també ho serà.  

Mitjançant l’establiment de cultius no domesticats, els coneixements tradicionals 

relatius a la biodiversitat poden jugar un paper clau en el desenvolupament d’una 

agricultura sostenible, resilient als canvis socioeconòmics i ambientals, i que permeti 

incrementar la diversitat estructural dels paisatges agrícoles. Són cultius que 

facilitaran els processos d’obtenció i processament del material vegetal gràcies a 

l’emplaçament de l’espècie en un espai predefinit i a la implementació de la 

tecnologia agrícola més adequada en cada cas, essent aquests els principals 

avantatges econòmics del cultiu en front de la recol·lecció silvestre. Més, amb el cultiu 

s’evita una possible sobreexplotació de les poblacions silvestres de les espècies útils 

(Pardo et al., 2014), i s’incrementa la sostenibilitat, funcionalitat i heterogeneïtat a 

escala de paisatge de les àrees cultivades.  

Les espècies silvestres a partir de les quals es desenvolupin cultius no domesticats cal 

que estiguin ben adaptades a les condicions ambientals de l’indret previst per al 

cultiu. En conseqüència el més recomanable és afavorir aquelles espècies útils que de 

forma espontània ja apareixen a la zona, però aquesta recomanació entra en conflicte 

amb el fet que un bon nombre d’aquestes espècies, pel seu caràcter arvense o ruderal, 

són percebudes com a males herbes que interfereixen amb els cultius i que cal 

eliminar (Recasens & Conesa, 2009). De resultes d’aquest fet, és necessari un canvi de 
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paradigma que permeti redefinir el concepte de cultiu i de quines són les espècies 

cultivables. En termes agrícoles, una espècie cultivada és aquella que és instaurada en 

un determinat indret de la mà de l’home i a partir de la qual es preveu obtenir-ne un 

rendiment econòmic. Per tant, qualsevol espècie que compleixi aquests requisits, 

independentment que la percepció general sigui de mala herba, ha de ser considerada 

un cultiu. Alhora, cal evitar l’ús del terme mala herba, afavorit clarament amb la 

intensificació de l’agricultura resultant de la revolució verda (Hazel, 2009) i que ha 

comportat una clara disminució de la biodiversitat en els sistemes agrícoles (Cirujeda 

et al., 2011; Rotchés-Ribalta, 2015). En contraposició, cal percebre els sistemes 

agrícoles com ecosistemes productius en els quals és compatible el bon 

desenvolupament de l’espècie (o espècies) cultivada amb el manteniment de la 

biodiversitat, on les espècies aparegudes espontàniament poden tenir un paper 

fonamental en múltiples aspectes sense que la seva presència perjudiqui de forma 

significativa el desenvolupament del cultiu (José-María et al., 2010; Tscharntke et al., 

2012; Barthel et al., 2013; Bianchi et al., 2013). 

Per últim, cal tenir en compte que en el context socioeconòmic actual, i amb la major 

part de la població concentrada en àrees urbanes, la recol·lecció silvestre pot 

mantenir-se viva de forma majoritària només si duu associat un component ludico-

social, tal i com passa amb el cas de l’espàrrec (Aparagus acutifolius) (Reyes-García, 

2015). Alhora, la recol·lecció silvestre duta a terme de forma massiva per part de la 

població urbana pot derivar en problemes de conflictivitat social amb la comunitat 

rural (Puig & Almazor, 2007), i també en la sobreexplotació de les poblacions 

silvestres (Pardo et al., 2014) si no s’estableixen els protocols de recol·lecció adequats 

(Recasens et al., 2008). Aquests factors, juntament amb el gran desconeixement 

existent entre la població sobre els usos de les espècies silvestres (Rius-Agüera, 

2017), i la dificultat que la recol·lecció silvestre de certes espècies resulti 

econòmicament rentable (Molina et al., 2014), fan del cultiu de les espècies silvestres 

útils pràcticament l’única alternativa per aconseguir la recuperació dels seus usos.  
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Cultiu de noves espècies, comercialització de nous productes  

 

El cultiu d’espècies que tradicionalment tant sols havien estat recol·lectades és 

fonamental per afavorir el desenvolupament d’un sector econòmic emergent en el 

camp de l’agricultura, l’alimentació, la salut, i la cosmètica. Aquest sector, avui per 

avui encara minoritari però amb clars símptomes de creixement (Col·lectiu 

Eixarcolant, 2017), fonamenta el seu desenvolupament en espècies que 

majoritàriament ja havien estat emprades tradicionalment però a les quals en molts 

casos s’atorguen usos nous o reinventats. D’aquesta manera en deriven productes o 

serveis adequats a la realitat socioeconòmica actual i a les demandes dels 

consumidors, fent possible tant la viabilitat econòmica del sector com l’arribada a les 

llars catalanes d’espècies que fa dècades que hi eren absents. No és fàcil encara 

accedir a aquests productes o serveis, ja que en general no són presents en els circuits 

comercials habituals, si bé ja són més d’una vuitantena els projectes que hi treballen a 

nivell català i que progressivament es van introduint en el mercat (Col·lectiu 

Eixarcolant, 2017) 

En el moment en que el mercat aculli amb normalitat aquests productes i serveis el 

seu consum podrà generalitzar-se, i és aleshores quan l’impacte del sector en termes 

ambientals, econòmics, i socials pot ser majúscul. Es tracta d’un horitzó encara llunyà, 

però el camí recorregut fins assolir-lo és el que dictaminarà si tal i com seria 

desitjable el sector afavoreix el desenvolupament sostenible de les societats rurals, 

dinamitza l’agricultura, preserva la biodiversitat, i posa en valor i revitalitza els 

coneixements tradicionals; o si per contra, se segueixen mantenint els preceptes de la 

revolució verda (Hazel, 2009) i les lògiques de producció, comercialització i consum 

del capitalisme actual (Gerber, 2014). En aquest sentit, cal que tots els actors 

implicats en el sector treballin de forma coordinada per fer-ne compatible el 

creixement i la viabilitat econòmica amb l’assumpció d’un paper clau en al 

desenvolupament d’una agricultura sostenible, resilient als canvis socioeconòmics i 

ambientals, que permeti incrementar la diversitat estructural dels paisatges agrícoles, 

i que posi en valor els coneixements tradicionals i les comunitats rurals.  
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Objectius generals de la Part II 

 

L’objectiu principal d’aquesta part és determinar l’interès ambiental i social, i la 

viabilitat agronòmica i econòmica, del cultiu de diverses espècies silvestres 

mitjançant una intervenció agronòmica mínima.  

 

D’aquest objectiu principal en deriven els següents objectius específics: 

 Desenvolupar la metodologia que permeti la selecció, en base a criteris 

agronòmics, ambientals i econòmics, de les espècies silvestres útils més 

adequades per esdevenir nous cultius desenvolupats sota el precepte de la 

mínima intervenció agronòmica.  

 Seleccionar les espècies silvestres a priori més adequades per esser cultivades 

a la Conca d’Òdena, Catalunya Central, en base a la metodologia de selecció 

desenvolupada.  

 Determinar quina és la resposta agronòmica de les espècies silvestres 

cultivades i quines són les condicions ambientals més limitants per al seu 

correcte desenvolupament.  

 Conèixer el cicle de cultiu i el maneig agronòmic més idoni per cadascuna de 

les espècies silvestres cultivades, com a elements imprescindibles per fer 

possible el seu cultiu a escala productiva.   

 Caracteritzar ambientalment i agronòmicament els cultius amb espècies 

silvestres mitjançant les espècies vegetals que hi apareixen de forma 

espontània.   
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Capítol 10  

Desenvolupament d’una metodologia de selecció 

d’espècies silvestres susceptibles d’esdevenir nous 

cultius, en base a criteris agronòmics, ambientals i 

econòmics   

 

INTRODUCCIÓ 

 

Són moltes les espècies silvestres que tradicionalment eren emprades per la 

comunitat de l’àrea estudiada, però la major part d’aquests usos es troben en una 

clara regressió. L’abandonament dels usos tradicionals és patent tant en les persones 

més expertes de la comunitat, com especialment en les àrees urbanes i en les 

persones joves o de mitjana edat (Rius-Agüera, 2017). Alhora, una població resident 

majoritàriament en àrees urbanes té poques possibilitats reals de recollir i emprar de 

forma habitual les espècies silvestres útils, fet que comporta que aquells pocs que en 

coneixen els usos i manifesten interès per utilitzar-les només ho facin com una 

activitat -extraordinària, sovint de caràcter lúdico-social. Aquesta component és 

cabdal per al manteniment i transmissió dels coneixements tradicionals, però té un 

caràcter esporàdic i en cap cas forma part del dia a dia.  

En aquest context, queda palès que la majoria dels coneixements tradicionals relatius 

a la biodiversitat no tornaran a ser posats en pràctica en el dia a dia de la comunitat, 

ni tant sols encara que els seus membres disposessin de tals coneixements, si 

l’obtenció del material vegetal s’ha de dur a terme mitjançant la recol·lecció silvestre. 

En conseqüència, una alternativa per afavorir el manteniment i adaptació dels usos 

tradicionals relatius a la biodiversitat en la societat d’avui és el subministrament de 

materials vegetals provinents del cultiu. Si les espècies silvestres útils són fàcilment 

adaptables a un cultiu de mínima intervenció,, no només serà possible subministrar 

aquestes espècies a la societat urbana i afavorir-ne de nou el seu coneixement i 
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consum, sinó que a més es desenvoluparà una alternativa agronòmica ambientalment 

sostenible i atractiva pel sector agrícola.  

Per iniciar aquesta transformació agrària i culinària és essencial conèixer quines són 

les espècies silvestres útils d’una determinada zona i quins són els seus usos. 

Mitjançant la prospecció etnobotànica, en la qual s’obté informació directament de 

membres experts de la comunitat, és possible conèixer la major part de les espècies 

útils que eren emprades en un determinat territori. És aquesta una base teòrica 

indispensable per poder determinar quines són les espècies silvestres més indicades 

per esdevenir nous cultius. Alhora, cal considerar també altres fonts d’informació, 

tant prospeccions etnobotàniques dutes a terme en territoris veïns, com reculls que 

incloguin usos de caràcter contemporani, o usos tradicionals propis d’altres territoris 

o cultures. És freqüent que per raons històriques o culturals determinades espècies 

no hagin estat utilitzades tradicionalment per una comunitat, però que tanmateix el 

seu ús sigui de gran interès en l’actualitat. És els cas de l’aprofitament dels espàrrecs 

a la Catalunya central, que no es va generalitzar fins l’arribada de població immigrada 

provinent del centre i llevant peninsular cap als anys 50.  Un cop definides quines són 

les espècies útils del territori i els seus usos, cal afrontar el repte d’escollir, d’entre 

totes les espècies candidates, aquelles que siguin més interessants per esser 

cultivades. Això inclou esbrinar quines són les condicions ambientals en les quals es 

planteja desenvolupar el cultiu, quin és maneig agronòmic previst, i quins són els 

paràmetres agronòmics, ambientals i econòmics que aconsellen o desaconsellen la 

selecció de cada espècie. Són pocs els estudis i projectes aplicats centrats en el 

desenvolupament de cultius basats en especies silvestres (Hernando-Bermejo & León, 

1994; Molina et al., 2014; ), amb una certa excepció en el sector de les aromàtiques i 

medicinals (Red Calea, 2008; Fanlo et al., 2009; Gil-Pacheco & Laredo-Álvarez, 2011) i 

en el cultiu intensiu de determinades espècies (Elmi et al., 1997; Egea-Gilabert et al., 

2013). En conseqüència, no existeix una metodologia clara que permeti seleccionar  

objectivament les espècies silvestres més adequades per esser cultivades sota unes 

determinades condicions ambientals, en un sistema agronòmic productiu i alhora 

sostenible, i per tant sota el principi de mínima intervenció.   
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Un element imprescindible de la metodologia de selecció de les espècies silvestres 

més adequades per esser cultivades, és que contempli com a criteris bàsics la 

viabilitat dels futurs cultius en termes agronòmics, ambientals i econòmics. No tindria 

sentit plantejar el cultiu d’una espècie que a priori ja se sap que no es desenvoluparà 

bé allà on es pretén cultivar i sota les condicions plantejades. Des del punt de vista 

ambiental, seria inconcebible deslligar aquests nous cultius del concepte de 

sostenibilitat, i de l’important paper que estan cridats a tenir en la preservació de la 

funcionalitat i biodiversitat dels agroecosistemes formats. El valor ambiental dels 

cultius ha de garantir-se mitjançant metodologies de cultiu de mínima intervenció 

agronòmica, però també mitjançant la incorporació del criteri ambiental en el procés 

de selecció de les espècies, encaminat a fomentar el cultiu d’aquelles espècies i formes 

vitals constitutives de comunitats poc representades i d’elevat interès per al 

manteniment de la biodiversitat funcional a escala de paisatge. Per últim, el criteri 

econòmic és cabdal per aconseguir que els cultius esdevinguin una alternativa real 

atractiva pels agricultors i que  afavoreixi la dinamització del sector agrari. Només si 

són econòmicament viables, podran ser progressivament implantats per part dels 

agricultors, fet cabdal per aconseguir que les espècies silvestres útils tornin a ser 

presents en el dia a dia de la societat  urbana.  

L’objectiu principal d’aquest capítol és desenvolupar la metodologia que permeti la 

selecció, en base a criteris agronòmics, ambientals i econòmics, de les espècies 

silvestres útils més adequades per esdevenir nous cultius desenvolupats sota el 

precepte de la mínima intervenció agronòmica.  

D’aquest objectiu principal en deriven els següents objectius específics:  

1. Establir els criteris ambientals, agronòmics i econòmics a considerar en el 

procés de selecció, i determinar quin és el llindar mínim de valor ambiental, 

agronòmic i econòmic que cal assolir per tal que una espècie pugui ser 

seleccionada.  

2. Desenvolupar els criteris generals de selecció tenint en consideració els valors 

obtinguts per les espècies candidates en els tres àmbits analitzats: ambiental, 

agronòmic, i econòmic.  
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MATERIAL I MÈTODES 

 

La metodologia que es desenvolupa en el present capítol està concebuda per fer 

possible la selecció de les espècies útils més idònies per al cultiu sota unes 

determinades condicions ambientals i maneig agronòmic.  

Sempre que aquesta metodologia s’utilitzi, les espècies silvestres candidates seran 

seleccionades o descartades tenint en consideració les condicions climàtiques i 

edàfiques de la zona en la qual es pretengui desenvolupar el cultiu. En conseqüència, 

a l’hora d’aplicar els criteris de selecció establerts en termes d’idoneïtat agronòmica, 

es tindran en consideració aquestes condicions.   

La realitat ambiental de l’àrea en la qual es pretengui desenvolupar els cultius, i les 

característiques socioeconòmiques i tendències de consum dels seus habitants i dels 

de l’àrea d’influència en la qual s’haurien de comercialitzar els productes obtinguts, 

també seran variables preses en consideració a l’hora d’adaptar els criteris de 

selecció establerts en els àmbits ambiental i econòmic. D’aquesta manera, serà 

possible dur a terme una selecció d’espècies que tingui en compte la realitat del 

territori i de la comunitat que hi habita, elements clau per a la bona acceptació i 

implementació real dels nous cultius.  

A l’hora de definir la metodologia de selecció de les espècies també és imprescindible 

acotar quines són les condicions agronòmiques sota les quals es desenvoluparan els 

cultius, i quin és el maneig agronòmic  previst.  S’han definit uns criteris base que, 

dintre d’uns marges de tolerància, s’adaptaran als requeriments agronòmics de cada 

espècie, però que fonamentaran sempre en la mínima intervenció agronòmica, 

seguint els preceptes de l’agricultura natural (Fukuoka, 1985). L’objectiu de 

desenvolupar nous cultius a partir d’espècies silvestres útils és, per una banda, el de 

posar a disposició dels consumidors uns productes que, de no ser així, difícilment 

serien consumits degut a la dificultat que la recol·lecció silvestre comporta en la 

societat urbana actual. Però també és fonamental que aquests cultius serveixin per 

dinamitzar el sector agrari i l’entorn rural, i per incrementar la sostenibilitat i 

funcionalitat a nivell de paisatge de les àrees on es desenvolupin, objectius 
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indissociables dels estrictament productius i comercials. Cal que es desenvolupin uns 

cultius tant similars com sigui possible a les comunitats on de forma espontània 

creixen les espècies silvestres seleccionades, allunyant-se de la concepció 

generalitzada de cultiu instaurada des de la revolució verda, i que es percebin com 

espais on amb la mínima intervenció humana hi creixin unes determinades espècies 

d’interès. En termes pràctics, es tracta que enlloc d’haver de recol·lectar les espècies 

útils que creixen en poblacions disseminades i difícilment controlables, es generin 

uns cultius dominats per aquestes espècies i que alhora s’assemblin en estructura i 

funcionalitat a les comunitats originals. Es tracta d’un model de cultiu que sorgeix 

fruit de la combinació del concepte de recol·lecció silvestre i d’agricultura natural  

(Fukuoka, 1985), i que s’ha definit, en aquest capítol, com a  cultiu de mínima 

intervenció agronòmica.  

Un cultiu de mínima intervenció agronòmica es caracteritza per l’absència de reg, i 

per una intervenció que es redueix a la plantació en el moment de la instauració del 

cultiu i a una llaurada anual, o a una sega (anual o bianual), que permeti perpetuar el 

cultiu al llarg dels anys sense necessitat de ressembrar. En relació a l’aportació de 

nutrients, en general no es preveu cap acció de fertilització, tot i que si les condicions 

del sòl o els requeriments de l’espècie ho recomanen es realitzarà una fertilització 

orgànica abans de l’inici del cultiu. Aquestes actuacions, i la recol·lecció, són les 

úniques que es plantegen en aquests cultius de mínima intervenció agronòmica.  

Els criteris agronòmics establerts per a la selecció de les espècies s’han definit  a 

partir de la premissa que es duran a terme cultius de mínima intervenció agronòmica, 

tot cercant espècies que puguin respondre favorablement a aquest sistema de cultiu. 

Si el model agronòmic plantejat fos un altre, caldria realitzar adaptacions en la 

metodologia per tal de seleccionar aquelles espècies que fossin les més apropiades al 

model plantejat.  

 

Criteris ambentals incorporats en la metodologia  

Amb aquests criteris es pretén garantir també que els cultius afavoreixin el 

desenvolupament de comunitats mal representades en el territori o en procés de 
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regressió, i que juguin així un paper determinant per al manteniment de la 

funcionalitat i la preservació de la biodiversitat dels ecosistemes a escala 

paisatgística. Els cultius, un cop instaurats, tendiran a assemblar-se a les comunitats 

on de forma espontània creixen les espècies cultivades, de tal forma que amb la 

selecció d’unes espècies o unes altres s’estaran afavorint també unes determinades 

comunitats vegetals. A tall d’exemple, en una àrea dominada per brolles i cultius 

cerealístics però on la comunitat potencial fos la forestal i aquesta es trobés en clara 

regressió degut a la desforestació i els incendis forestals, caldria afavorir en base als 

criteris ambientals el cultius dominats per megafaneròfits o nanofaneròfits, i evitar 

els dominats per teròfits, hemicriptòfits i camèfits. En canvi, en una àrea 

caracteritzada pel mosaic agroforestal mediterrani on hi ha hagut una expansió i 

densificació forestal, una intensificació i homogeneïtzació de l’agricultura vers cultius 

cerealístics, i una regressió dels espais oberts, caldria afavorir comunitats obertes 

dominades per teròfits, hemicriptòfits i camèfits, i en segon terme comunitats de caire 

arbustiu dominades per camèfits i nanofaneròfits; mentre que des del punt de vista 

ambiental tindria poc sentit afavorir comunitats forestals.  

Els exemples anteriors, clarament contraposats, permeten dilucidar quins són els 

criteris seguits per afavorir unes determinades comunitats o unes altres. Per tal de 

determinar per un territori en qüestió, quines són les comunitats que caldria 

potenciar per promoure la biodiversitat i funcionalitat paisatgística, s’empraran les 

dades disponibles sobre l’evolució de les cobertes del sòl del territori i els estudis que 

s’hi hagin dut a terme en àmbits com els de la conservació, la biodiversitat, la 

funcionalitat paisatgística, el canvi global, o els serveis ecosistèmics, entre d’altres.  

Un cop definides les comunitats que seria més adequat afavorir en termes ambientals, 

caldrà procedir a determinar, mitjançant les dades disponibles sobre l’ecologia i la 

fitosociologia de les espècies silvestres candidates, a quines comunitats donarien lloc 

amb més probabilitat si fossin cultivades. Com més prioritari sigui, en termes 

ambientals, afavorir la comunitat a al qual donarà lloc previsiblement el cultiu de 

l’espècie, major serà el valor ambiental que se li assignarà; i viceversa.  
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Criteris agronòmics incorporats en la metodologia  

D’acord amb les condicions climàtiques i edàfiques de l’indret en el qual es 

desenvolupin els cultius, i en consonància amb el tipus de maneig agronòmic previst, 

s’establirà un conjunt de criteris per a la selecció de les espècies silvestres que, 

agronòmicament parlant, sigui més adequat cultivar. Es tracta de sis variables que 

permetran preveure, abans de l’inici del cultiu, com es comportarien les diferents 

espècies silvestres candidates en cas de ser seleccionades, per tal d’escollir només 

aquelles que previsiblement s’adaptaran favorablement a les condicions de cultiu 

establertes.   

A continuació es presenten les sis variables a partir de les quals es determinarà la 

idoneïtat agronòmica. La implementació precisa d’aquestes variables es concreta a 

l’apartat de resultats.  

 Distribució local: es valorarà positivament que l’espècie es trobi a la zona en la 

qual es preveu desenvolupar el cultiu, prenent com a àrea de referència un 

radi de 10 km al voltant del punt previst per al cultiu, sempre que les 

condicions climàtiques i edàfiques siguin homogènies en tota l’àrea.  

 Distribució regional: es valorarà positivament que l’espècie es trobi a la regió 

en la qual es preveu desenvolupar el cultiu. S’entén regió com la zona, de 

superfície variable, que presenta unes condicions climàtiques i edàfiques 

similars, i un fons florístic compartit. En conseqüència, es pot assumir que una 

espècie que creixi de forma espontània en un punt de la regió es 

desenvoluparà amb èxit en qualsevol altra part de la regió sempre que les 

condicions ambientals locals i el maneig agronòmic previst li siguin favorables. 

Les comarques de Ponent, la Catalunya Central, el Penedès, la Serralada Litoral 

sud, la Plana de l’Empordà, o la Serralada Transversal són alguns exemples de 

regions d’acord amb el concepte de regió establert en la present variable.  

 Distribució global: a partir de l’àrea de distribució global, es valorarà la 

coincidència entre la regió o regions bioclimàtiques en les quals es troba de 

forma espontània l’espècie i la regió bioclimàtica corresponent a l’indret en el 

qual es preveu instaurar el cultiu.  
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 Rang altitudinal de l’espècie en el territori: prenent com a vàlid el concepte de 

regió definit en la variable distribució regional, es determinarà si el rang 

altitudinal en el qual l’espècie creix de forma espontània a la regió inclou 

l’altitud en la qual es preveu desenvolupar el cultiu.  

 Hàbitat: es determinarà si les condicions ambientals on s’instaurarà el cultiu 

són favorables per al desenvolupament de les comunitats vegetals en les quals 

de forma majoritària es troba l’espècie. Alhora, aquesta variable està 

estretament relacionada amb els criteris ambientals, ja que el maneig 

agronòmic previst tendirà a afavorir les comunitats que sigui adequat 

promoure d’acord amb els criteris ambientals establerts. En conseqüència, es 

valoraran positivament les espècies que, a banda de formar part de comunitats 

que es puguin desenvolupar favorablement en el cultiu d’acord amb les 

condicions ambientals, també s’adiguin als criteris ambientals establerts i al 

maneig agronòmic previst. Si una espècie forma part principalment de 

fenassars, els fenassars es podrien desenvolupar favorablement en l’indret 

previst per al cultiu d’acord amb les condicions ambientals, i els criteris 

ambientals tenen com a objectiu afavorir comunitats obertes dominades per 

teròfits, hemicriptòfits i camèfits; l’espècie serà ben valorada en la variable 

hàbitat. Per contra, si en el cas anterior els criteris ambientals tinguessin com a 

objectiu afavorir comunitats forestals, l’espècie no serà ben valorada en la 

variable d’hàbitat, ja que les condicions ambientals li serien favorables però el 

maneig agronòmic previst d’acord amb la perspectiva ambiental no permetria 

el correcte desenvolupament de la comunitat.  

 Forma vital: aquesta variable es troba, com l’anterior, estretament relacionada 

amb els criteris ambientals establerts. Seran seleccionades favorablement les 

espècies que, per la seva forma vital, tinguin cabuda en les comunitats que es 

preveuen afavorir d’acord amb els criteris ambientals. En un context en el qual 

ambientalment parlant sigui favorable afavorir les comunitats obertes 

dominades per hemicriptòfits i camèfits, seran aquestes les formes vitals 

valorades més positivament en la present variable, ja que el maneig agronòmic 

previst tendirà a afavorir aquestes formes vitals i no unes altres.  
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Criteris econòmics incorporats en la metodologia  

Els condicionants que determinaran si els cultius plantejats poden ser considerats 

econòmicament viables són diversos, complexos, i altament subjectes a les 

transformacions socioeconòmiques i d’hàbits de consum de la comunitat que en sigui 

la consumidora potencial. A diferència dels criteris ambientals i agronòmics, en el 

quals a partir de les variables establertes es pot determinar amb objectivitat i un 

elevat grau de certesa quin serà el comportament de les espècies un cop s’iniciïn els 

cultius, la subjectivitat i incertesa són molt més elevades en l’àmbit econòmic. 

Principalment aquest fet és degut a que es tracta de cultivar, processar i 

comercialitzar espècies que en la immensa majoria fins al moment no han estat 

cultivades amb finalitats comercials, i per les quals tampoc existeix un nínxol de 

mercat establert. En conseqüència, si bé per algunes de les variables indicadores del 

valor econòmic del cultiu, tals com el període de collita o el temps que ha de 

transcórrer des de la plantació a la primera collita, sí que es pot dur a terme una 

estimació objectiva i acurada, la valoració de la major part de les variables 

econòmiques serà força subjectiva.  

Per tal de fer front a aquests handicaps, s’ha optat per definir el valor econòmic del 

cultiu a partir d’un elevat nombre de variables (14 per a usos alimentaris i tisanes, i 

11 per a usos medicinals, ornamentals, i altres usos no alimentaris). Així, encara que 

les estimacions dutes a terme per algunes de les variables presentin un elevat grau 

d’incertesa, el valor econòmic obtingut globalment mantindrà un grau de robustesa 

acceptable. Alhora, des del moment en que el cultiu s’instauri, resultarà 

imprescindible revisar de forma constant el valor econòmic, adaptant les estimacions 

de les diferents variables a la realitat de cada moment i a les perspectives de futur 

previstes d’acord amb l’experiència acumulada.   

A continuació es presenten les catorze variables a partir de les quals es determinarà 

la viabilitat econòmica del cultiu d’una espècie. La implementació precisa d’aquestes 

variables es concreta a l’apartat de resultats.   
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 Productivitat: com major sigui la productivitat de la part o parts útils de 

l’espècie, major serà la valoració obtinguda per l’espècie en termes de 

productivitat. 

 Nombre de parts de l’espècie utilitzades: es valoraran positivament aquelles 

espècies de les quals puguin ser emprades diferents parts, com a element que 

atorga versatilitat al cultiu.  

 Nombre d’usos principals de cadascuna de les parts: es valoraran positivament 

aquelles espècies que puguin ser emprades per diferents usos, com a element 

que dona versatilitat al cultiu.  

 Temps de processament necessari per part de l’agricultor: com més elevat 

sigui el temps de processament necessari, més mal valorada serà l’espècie.  

 Dificultats de processament per part de l’agricultor: les dificultats de 

processament impliquen la necessitat de coneixements i disposar de capacitat 

logística (i inversions) per fer-hi front. Com més dificultats de processament 

per part de l’agricultor, més mal valorada serà l’espècie.  

 Dificultats de processament per part del consumidor: com més esforç li calgui 

al consumidor per processar l’espècie abans de consumir-la, menor serà la 

predisposició que, en general, tindrà per adquirir-la,  partint de que el factor 

temps és un limitant important en la societat actual, per exemple en l’àmbit 

culinari. En conseqüència, a més dificultats de processament, menor valoració. 

Aquesta variable només es tindrà en consideració per a usos alimentaris i 

tisanes.  

 Costos de collita: tenint en compte la poca o nul·la especialització tecnològica 

vers la recol·lecció de la immensa majoria de les especies que es plantegen 

cultivar, els costos de collita poden tenir un pes important en el conjunt de 

despeses associades al cultiu, i alhora poden requerir la realització 

d’inversions en nova tecnologia o d’adaptació de la tecnologia ja existent. Com 

major sigui el cost de collita, menor valoració.  

 Període de collita: es considera que com més perllongat sigui el període en que 

es poden obtenir parts útils del cultiu, millor serà en termes de viabilitat 

econòmica. L’estacionalitat del producte serà menor, es podrà abastir el 

mercat amb major constància tot contribuint a la fidelització dels 
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consumidors, i la possibilitat que la collita es vegi delmada per fenòmens 

meteorològics extrems es veurà reduïda.    

 Temps necessari des de la plantació a la collita: com major sigui aquest 

període, major serà el lapse temporal en el qual el cultiu serà monetàriament 

deficitari, degut a que la inversió realitzada per a la instauració i manteniment 

del cultiu no començarà a ser recuperada fins al moment de la primera collita. 

En conseqüència, com major sigui aquest temps, menor serà la viabilitat 

econòmica del cultiu en les seves fases inicials, circumstància que es pot 

revertir en el moment en que s’assoleixi la plena producció.  

 Vida útil del producte: com major sigui la vida útil del producte més fàcil i 

possible serà el procés de distribució, i major serà el seu valor en el mercat. 

Alhora, una vida útil considerable serà un atractiu per part dels consumidors, 

que no hauran de consumir els productes immediatament després d’haver-los 

adquirit.  

 Importància de l’aliment d’acord amb la piràmide alimentària Mediterrània: 

com més preeminent sigui la posició en la piràmide alimentària, major serà la 

demanda potencial de producte un cop introduït en el mercat, i per tant més 

valoració en termes econòmics. Aquesta variable només es tindrà en 

consideració per a usos alimentaris i tisanes. 

 Qualitat visual: en moltes ocasions la selecció d’un producte entre el ventall de 

productes equivalents disponibles està clarament condicionada pel seu 

aspecte (Kelley et al., 2002). Com més atractiu sigui l’aspecte, major serà la 

possibilitat que el producte s’introdueixi amb èxit en el mercat, i per tant 

major serà la viabilitat econòmica del cultiu.  

 Qualitat organolèptica: en termes generals, si un producte no és bo 

organolèpticament parlant, difícilment s’introduirà i es mantindrà de forma 

sostinguda en el mercat, llevat que disposi d’altres caràcters més enllà del gust 

que li confereixin un valor afegit. Com més bons siguin els productes 

alimentaris obtinguts a partir de els espècies silvestres cultivades, més viable 

serà en termes econòmics el seu cultiu. Aquesta variable només es tindrà en 

consideració per a usos alimentaris i tisanes. 
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 Preu de venda: el preu de venda s’estima com l’import que els consumidors 

estarien disposats a pagar pels productes comercialitzats, i no pas com al preu 

al qual s’haurien de vendre aquests productes per ser econòmicament 

rentables. Com major sigui el preu de venda, majors són les possibilitats que 

aquest preu assoleixi o superi el llindar a partir del qual el cultiu és viable en 

termes econòmics.  

 

Cal tenir en consideració que, ara per ara, la metodologia assumeix per a totes les 

espècies el mateix cost per a la instauració i manteniment del cultiu, ja que no té en 

compte aquesta variable en el càlcul del valor econòmic. Sense disposar de dades 

empíriques de cultius amb finalitats comercials desenvolupats amb les espècies 

analitzades i sota el maneig agronòmic previst, i sense conèixer tampoc quina serà la 

tecnologia agrària que es desenvoluparà i implementarà per a tals cultius, no es 

disposa de cap base teòrica que permeti fer cap estimació mínimament creïble del 

cost associat a la instauració i manteniment dels cultius. És evident que els costos 

associats a la instauració i manteniment del cultiu seran diferents en funció de quina 

sigui l’espècie cultivada, però resulta més assumible no considerar per ara aquesta 

variable que no pas tractar de dur a terme estimacions mancades de fonament que 

l’únic que farien és afegir soroll a la metodologia.  

 

Criteris generals de selecció de les espècies segons els tres àmbits analitzats: 

ambiental, agronòmic, econòmic  

Els criteris per seleccionar o no una espècie silvestre com a adequada per esser 

cultivada mitjançant els preceptes de la mínima intervenció agronòmica i sota unes 

condicions ambientals determinades, tindran en consideració els tres àmbits que 

incorpora la metodologia de forma igualitària. El valor ambiental, la idoneïtat 

agronòmica, i el valor econòmic, tindran el mateix pes en la decisió final.  Com més 

elevada sigui la puntuació obtinguda per l’espècie en cadascun dels àmbits i en global, 

més adequada serà per al cultiu sota les condicions plantejades.  
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RESULTATS 

 

A continuació es presenta la metodologia desenvolupada per a la selecció de les 

espècies silvestres més adequades per esdevenir nous cultius, basats en la mínima 

intervenció agronòmica. Es tracta d’una metodologia que pot ser emprada arreu, de 

forma universal, però que ha de ser contextualitzada territorialment en cada ocasió 

que s’implementi. Aquesta contextualització és imprescindible per adaptar-la a la 

realitat ambiental, climàtica, i socioeconòmica del territori en el qual s’implementa. 

En aquesta ocasió, serà contextualitzada en el marc de la seva hipotètica 

implementació a la zona de la Conca d’Òdena, Anoia, Catalunya Central, Catalunya.  

Cal definir la zona en la qual es preveu desenvolupar els cultius en relació als aspectes 

ambientals, paisatgístics, i de biodiversitat; en relació als usos del sòl, la climatologia i 

l’edafologia; en relació a l’activitat agrícola del territori, als aspectes socioeconòmics 

relatius a la població del territori, i als principals centres de consum que seran el destí 

final de bona part dels productes cultivats. Es donarà més o menys rellevància a 

cadascun dels aspectes en funció de quina sigui al realitat del territori.  

 

Contextualitzacio territorial de la conca d’òdena 

Tal i com ja s’ha exposat àmpliament en el capítol introductori de la present tesi 

doctoral, la zona de la Catalunya Central, en la línia de l’ocorregut en bona part del 

país ha sofert des de principis del segle XX, i especialment des de la segona meitat de 

segle, un abandonament de les zones agrícoles marginals i una densificació i expansió 

forestal (Ministerio de Agricultura, 1974; Ibañez & Burriel, 2010). En els darrers 35 

anys la superfície forestal s’ha vist incrementada en un 11,38%, i la dedicada als 

conreus reduïda en un 16,7%. Alhora, s’ha produït una uniformització de les finques 

agrícoles, una intensificació de l’activitat agrícola, i una disminució de l’heterogeneïtat 

espacial del mosaic agroforestal propi de la zona, fet que esdevé una amenaça per a la 

conservació de la biodiversitat associada a aquest paisatge (Poyatos et al., 2003; 

Krauss et al., 2010; Cirujeda et al., 2011). Les transformacions esmentades han 

comportat també una pèrdua de paisatges culturals i de biodiversitat cultivada 
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(Casado et al,. 2009), i un increment de la susceptibilitat davant els grans incendis 

forestals, cada cop més extensos i recurrents (Duguy, 2003).  

En aquest escenari resulta essencial, des del punt de vista ambiental, promoure 

l’establiment de cultius de mínima intervenció que generin comunitats obertes, tals 

com herbassars, fenassars, o matollars dominats per camèfits. Aquestes són les 

comunitats més mal representades en el mosaic agroforestal de la Conca d’Òdena, i 

les que han patit més regressió des de mitjans de segle XX fins a l’actualitat. 

Tanmateix constitueixen un element clau per al manteniment de la biodiversitat 

funcional del mosaic agroforestal mediterrani.  

L’activitat agrícola de la zona ha sofert també canvis molt destacables, principalment 

a partir de mitjans del segle XX, amb l’adopció dels preceptes de la revolució verda 

(Hazel, 2009) que van conduir a una intensificació del sistema agrícola i a un clar 

empobriment de la biodiversitat cultivada i de l’heterogeneïtat de les zones agrícoles. 

En l’actualitat el sector agrícola català, i també a la Conca d’Òdena, presenta un clar 

envelliment, manca de relleu generacional, i estancament en les activitats 

productives. L’any 2016 el PIB agrícola representava tant sols el 0,8% del PIB Català 

(IDESCAT), i en 20 anys han desaparegut el 28,9% de les explotacions agràries 

existents (IDESCAT). L’any 2013, en el conjunt de Catalunya, per cada agricultor 

menor de 35 anys n’hi havia 18 que tenien més de 55 anys (IDESCAT), evidència clara 

de la manca de relleu generacional i envelliment del sector. Tanmateix, en els darrers 

anys estan començant a aparèixer iniciatives agràries capitanejades per joves 

agricultors que fonamenten les seves activitats en la innovació, el compromís social, 

la cooperació, el respecte vers el medi ambient i el foment de la biodiversitat 

cultivada, l’autonomia, l’alentiment dels processos productius, i el treball a escala 

local, en la línia del paradigma agrosocial plantejat per Monllor (2011).   A la Conca 

d’Òdena en particular i a la Catalunya Central en general, l’agricultura és molt 

majoritàriament de secà, dominada pels cereals d’hivern, i amb un increment en els 

darrers anys de la superfície dedicada a llegums en extensiu per a l’alimentació 

animal, i del cultiu de colza per a l’obtenció de biodièsel. En algunes àrees conserven 

encara certa importància els cultius de la vinya i l’olivera, per bé que han sofert una 
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claríssima regressió en els darrers decennis, vista la importància que havien tingut 

fins a mitjans del segle XX.   

La Conca d’Òdena presenta un clima mediterrani continental de caràcter subhumit, 

amb estius càlids i secs que comporten un estrès hídric elevat i perllongat per als 

vegetals, essent aquest el principal limitant per al desenvolupament de la major part 

de cultius. La primavera i la tardor són les estacions que concentren la major part de 

precipitacions, essent també els períodes més favorables per al creixement vegetal en 

els cultius de secà. Els hiverns són suaus, amb glaçades freqüents i nevades 

ocasionals, condicions sota les quals les espècies silvestres de la zona es troben en 

aturada vegetativa, tot reactivant el creixement amb l’increment tèrmic que es dona a 

finals de l’hivern. La precipitació mitjana anual en la darrera dècada ha estat de 586 

mm, i la temperatura mitjana en el mateix període ha estat de 13,8 ºC (METEOCAT). 

Resulta també molt important a nivell agronòmic l’elevada variabilitat climàtica 

interanual existent, associada al clima mediterrani i accentuada pel canvi climàtic, 

amb una recurrència i intensitat cada cop major de fenòmens meteorològics extrems, 

principalment onades de calor i sequeres perllongades i severes, però també 

pedregades, o nevades i glaçades en èpoques poc habituals (Calbó et al., 2016; 

Barrera-Escoda et al., 2014; Gonçalves et al., 2014; IPCC, 2014). 

A la zona hi dominen els sòls de tipus franc o franco-llimós i fortament carbonatats, 

cosa que impossibilita el cultiu d’espècies de caràcter acidòfil o que requereixin sòls 

sorrencs. Més concretament, a la zona de la Conca d’Òdena en la qual es preveu 

desenvolupar els cultius, d’acord amb les anàlisis dutes a terme, els sòls presenten 

una textura franca, i un pH moderadament bàsic, al voltant de 8,2, degut a la 

presència de carbonat càlcic. El contingut de matèria orgànica és baix o molt baix, 

situant-se al voltant de l’1%, essent també baix el contingut en fòsfor que es situa 

entre els 5 i els 9 mg / kg. La resta d’elements analitzats N-NO3, K, Ca, Mg, i Na, no 

suposen a priori una limitació per al correcte desenvolupament dels vegetals, ja que 

se situen dins els rangs de normalitat, a excepció del Ca que presenta uns valors 

elevats. Les dades detallades de les anàlisis de sòl dutes a terme es poden consultar a 

la taula 10.2 dels annexos.  
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Per últim, cal fer referència al poblament humà. L’any 2016 els habitants de la Conca 

d’ôdena ascendien a prop de 80.000 (IDESCAT), amb una densitat de població de 286 

hab./km2. Alhora, la proximitat i bona comunicació amb l’àrea metropolitana de 

Barcelona i la seva capital, situada a tant sols 60 km i a menys d’una hora de trajecte 

per carretera, fan que els productes produïts a la Conca d’Òdena tinguin com a clars 

consumidors potencials els prop de 5 milions de persones que hi viuen. La presència 

d’un mercat de consumidors tant ampli i tant divers és un element molt favorable per 

tal d’aconseguir que les espècies silvestres, i els seus productes derivats, trobin una 

porta d’entrada al mercat a partir de la qual donar-se a conèixer i generalitzar-se. En 

un estudi recent (Rius-Agüera, 2017) es constata que la població de l’àrea 

metropolitana de Barcelona pràcticament no coneix cap espècie silvestre comestible 

emprada tradicionalment ni els seus usos (a excepció de l’espàrrec). Tanmateix, cada 

cop és més freqüent la popularització de certs productes silvestres, no a través de la 

transmissió generacional, sinó a partir de la concepció d’aquests com a nous 

ingredients de qualitat i saludables que contribueixen a enriquir la dieta. Són 

productes que es popularitzen a través de les noves tendències gastronòmiques i 

gràcies a l’interès creixent vers una alimentació saludable. Un exemple paradigmàtic 

d’aquest procés és la utilització de les llavors de rosella en brioixeria i amanides 

(Rius-Agüera, 2017). Aquestes evidències són un indicador més de la possibilitat real 

d’introduir en el mercat productes silvestres desconeguts per la major part dels 

consumidors, i posa de relleu la importància de disposar d’un gran centre de consum 

com l’Àrea Metropolitana per a la comercialització dels productes obtinguts en els 

cultius que planteja la present metodologia.     

 

Criteris ambientals 

En aquest aspecte, cal considerar un primer filtre, degudament adaptat a les 

característiques climàtiques i edàfiques de l’indret on es prevegui desenvolupar els 

cultius, que eviti aquelles espècies que ja d’entrada resulta evident que no són 

adequades per al cultiu sota les condicions previstes.  En el cas dels cultius previstos a 

la Conca d’Òdena, ja seran descartades d’entrada les espècies pròpies de boscos de 

ribera i roquissars, els hidròfits i els helòfits, les espècies de caràcter gipsícola o 
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acidòfil, i d’altres que pels seus requeriments ecològics sigui manifest que no es 

podran desenvolupar adequadament en l’espai previst per als cultius.  

El valor ambiental associat al cultiu d’una espècie es valora en un rang entre 0 i 5, on 

0 indica un valor ambiental molt baix per al cultiu en el context on es preveu cultivar, 

mentre que 5 indica un valor ambiental molt elevat.   

D’acord amb el ja manifestat anteriorment, a la zona de la Conca d’Òdena és 

recomanable la instauració de cultius que comportin el desenvolupament de 

comunitats obertes tals com herbassars, fenassars, o matollars dominats per camèfits. 

En conseqüència, caldrà promoure el cultiu de geòfits, teròfits, hemicriptòfits, 

camèfits, i en menor terme nanofaneròfits, que es desenvolupin adequadament en 

comunitats de caràcter no forestal. L’obra de referència emprada per determinar la 

forma vital de les espècies candidates, i les comunitats vegetals per les quals tenen 

major afinitat, serà la Flora Manual dels Països Catalans (Bolós et al., 2005). La 

informació obtinguda de fonts bibliogràfiques es contrastarà amb el criteri expert 

generat fruit de l’observació de les espècies en l’àrea on es preveuen desenvolupar els 

cultius.  

Les categories establertes per l’assignació del valor ambiental associat al cultiu d’una 

determinada espècie silvestre a la Conca d’Òdena són les següents:  

 Per aquelles espècies de geòfits, teròfits, hemicriptòfits, i camèfits que es 

trobin majoritàriament en prats, herbassars, fenassars, terrenys agrícoles, 

brolles, o d’altres hàbitats similars, s’assignarà un valor ambiental 

corresponent a 5.  

 Per aquelles espècies de geòfits, teròfits, hemicriptòfits, camèfits, 

nanofaneròfits i lianes que es trobin majoritàriament en màquies, matollars, 

bardisses, o d’altres hàbitats de caire similar que no presentin un estrat arbori, 

s’assignarà un valor ambiental corresponent a 2,5.  

 Per aquelles espècies de geòfits, teròfits, hemicriptòfits, camèfits, 

nanofaneròfits, lianes, i megafaneròfits que es trobin majoritàriament en 

comunitats forestals arbrades, s’assignarà un valor ambiental corresponent a 

0.  
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Aquestes tres categories de valor ambiental es consideren suficients per classificar 

amb claredat les diferents espècies candidates. Tanmateix, en funció de quina sigui la 

realitat del territori en el qual s’apliqui la metodologia, l’investigador o tècnic 

responsable d’implementar-la podrà establir tantes categories com consideri 

oportunes per classificar amb claredat les espècies candidates en funció del seu valor 

ambiental.   

 

Criteris agronòmics 

En la idoneïtat agronòmica d’una espècie silvestre candidata a esser cultivada, també 

la puntuació 0 indica una idoneïtat agronòmica molt baixa en el context en el qual es 

preveu cultivar, mentre que 5 indica una idoneïtat agronòmica molt elevada.  La 

puntuació final corresponent a la idoneïtat agronòmica és fruit de la combinació de 

les puntuacions obtingudes en sis variables considerades, les quals ponderen totes 

per igual. La puntuació màxima que pot assolir una espècie en cada variable és igual a 

1, de manera que la puntuació màxima que pot assolir una espècie és 6. Per tal de fer 

possible la seva comparació amb els valors ambiental i econòmic, calculats cadascun 

en un rang entre 0 i 5, el valor d’idoneïtat agronòmica es transformarà a l’escala 

establerta d’entre 0 i 5. 

Les sis variables a partir de les quals es defineix la idoneïtat agronòmica per al cultiu 

de les espècies candidates, i les categories establertes en cadascuna de les variables, 

són les següents:  

 Distribució local. L’obra de referència per determinar si una espècie es troba 

espontàniament o no en un radi de 10 km al voltant de l’indret previst per al 

desenvolupament dels cultius serà el Banc de Dades de Biodiversitat de 

Catalunya (Font, 2017). La informació aportada pel BDBC serà complementada 

amb criteri expert i amb informació procedent de fonts diverses, com és el cas 

d’estudis florístics detallats de caràcter local, si n’hi ha.  

o Si l’espècie es troba present en un radi de 10 km al voltant de l’indret 

on està previst desenvolupar els cultius (sempre i quant les condicions 

climàtiques i edàfiques siguin homogènies en tota l’àrea, o si més no 
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siguin equivalents entre l’indret on creix de forma espontània l’espècie i 

l’indret on es preveu desenvolupar els cultius), s’assignarà un 1 a 

l’espècie.  

o Si l’espècie no es troba present en un radi de 10 km al voltant de 

l’indret en que està previst desenvolupar els cultius; o bé si s’hi troba 

però sota unes condicions climàtiques i edàfiques clarament diferents 

de les de l’indret on es desenvoluparan els cultius, s’assignarà un 0 a 

l’espècie. 

 

 Distribució regional. Es determinarà la presència o absència de l’espècie en 

aquelles zones de la Catalunya Central que presentin unes condicions 

climàtiques i edàfiques equivalents a les previstes per als cultius. L’obra base 

de referència serà serà el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (Font, 

2017), si bé la informació aportada pel BDBC serà complementada, quan es 

consideri pertinent, amb el criteri expert i amb els reculls florístics de caràcter 

local que s’hagin publicat.   

o Si l’espècie es troba a la zona de la Catalunya Central, creixent en unes 

condicions climàtiques i edàfiques equivalents a les de l’indret on es 

preveu desenvolupar els cultius, s’assignarà un 1 a l’espècie.   

o Si l’espècie no es troba present a la zona de la Catalunya Central, o bé si 

s’hi troba present però sota unes condicions climàtiques i edàfiques 

clarament diferents de les de l’indret on es preveu desenvolupar els 

cultius, s’assignarà un 0 a l’espècie.  

 

 Distribució global. A partir de l’àrea de distribució global de l’espècie avaluada, 

es valorarà la coincidència entre la regió o regions bioclimàtiques en les quals 

es troba de forma espontània l’espècie, i la regió bioclimàtica de l’indret on es 

preveu instaurar el cultiu. L’obra de referència serà la Flora Manual dels Països 

Catalans (Bolòs et al., 2005).  

o Si la distribució global de l’espècie inclou les contrades mediterrànies 

en general, sense restriccions, s’assignarà un 1 a.  
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o Si la distribució global de l’espècie es correspon a les contrades 

mediterrànies més o menys plujoses, o a les contrades mediterrànies 

seques, s’assignarà un 0,5 a l’espècie.  

o Si la distribució global de l’espècie es correspon a les contrades 

mediterrànies plujoses, a les contrades mediterrànies meridionals, a les 

contrades mediterrànies marítimes, o a les regions bioclimàtiques 

eurosiberianes o alpines, s’assignarà un 0 a l’espècie.  

 

 Rang altitudinal de l’espècie en el territori. Prenent com a vàlid el concepte de 

regió definit en la variable distribució regional, es determinarà si l’altitud on es 

preveu desenvolupar el cultiu cau dins del rang altitudinal en el qual creix 

l’espècie de forma espontània a la regió. Per a les espècies que no es trobin 

presents a la regió, es tindrà en compte el rang altitudinal que ocupa en la zona 

de la seva àrea de distribució, on les condicions climàtiques siguin més 

similars a les previstes per a l’àrea on es desenvoluparan els cultius. La Conca 

d’Òdena presenta un rang altitudinal que oscil·la entre els 300 i els 600 metres 

s.n.m. L’obra de referència emprada per determinar el rang altitudinal que 

ocupen les espècies serà la Flora Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 

2005).  

o Si el rang altitudinal en el qual es troba l’espècie a la regió compren 

l’altitud on preveu instaurar el cultiu, s’assignarà 1 punt a l’espècie per 

a la variable rang altitudinal. En el cas de la Conca d’Òdena s’assignarà 

un 1 per aquesta variable a les espècies el rang de distribució de els 

quals comprengui almenys des dels 300 als 600 m s.n.m.  

o Si el rang altitudinal en el qual es troba l’espècie a la regió compren 

parcialment compren l’altitud on preveu instaurar el cultiu, s’assignarà 

un 0,5 a l’espècie. En el cas de la Conca d’Òdena s’assignarà un 0,5 per 

aquesta variable a les espècies el rang de distribució de els quals es 

situï parcialment entre els 300 i els 600 m s.n.m.  

o Si el rang altitudinal en el qual es troba l’espècie a la regió és 

completament diferent a l’altitud de l’indret en el qual es preveu 

instaurar el cultiu, s’assignarà un 0 a l’espècie.. En el cas de la Conca 
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d’Òdena s’assignarà un 0 per aquesta variable a les espècies la 

distribució de els quals estigui totalment fora del rang altitudinal 

comprés entre els 300 i els 600 m s.n.m. 

 

 Hàbitat. Es determinarà si les condicions ambientals de l’indret on es preveu 

instaurar el cultiu són favorables per al desenvolupament de les comunitats 

vegetals en les quals de forma majoritària es troba l’espècie. En tots els casos 

es tindrà en compte que les comunitats que es podran desenvolupar en el si 

dels cultius estan subjectes al maneig agronòmic establert en consonància amb 

els criteris ambientals, per tal de promoure aquelles comunitats que 

ambientalment siguin més favorables. En el cas de la Conca d’Òdena, d’acord 

amb els criteris ambientals, s’afavoriran comunitats de caràcter herbaci o 

arbustiu baix, tals com herbassars, fenassars, o matollars dominats per 

camèfits. S’afavoriran mitjançant accions com la llaurada (amb una freqüència 

màxima de caràcter anual) i la sega periòdica (amb una freqüència màxima de 

caràcter bianual). L’obra de referència emprada per determinar les comunitats 

vegetals i els hàbitats on es troben de forma més habitual les espècies 

candidates, serà la Flora Manual dels Països Catalans (Bolós et al., 2005). La 

informació obtinguda a partir de fonts bibliogràfiques es contrastarà amb el 

criteri expert generat fruit de l’observació de les espècies en l’àrea prevista per 

al desenvolupament dels cultius.  

o Si l’espècie es troba majoritàriament en conreus, erms, vores de camins, 

marges de vegetació ruderal, cardassars, herbassars, fenassars, brolles, 

o d’altres hàbitats de caire similar que presentin una estructura en 

alçada inferior a la màquia, s’assignarà 1 punt a l’espècie per la variable 

hàbitat.  

o Si l’espècie es troba majoritàriament en comunitats de major estructura 

en alçada tals com matollars, màquies, o garrigues; o bé en comunitats 

de port menor però menys adaptades a les condicions ambientals de 

l’indret on es desenvoluparan els cultius, tals com herbassars i 

fenassars de tendència humida o nitròfila; s’assignarà un 0,5 a l’espècie 

per la variable hàbitat.  
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o Si l’espècie es troba majoritàriament en comunitats forestals; o bé en 

comunitats de port herbaci o arbustiu baix però clarament 

incompatibles amb les condicions ambientals de l’indret on es 

desenvoluparan els cultius, tals com bardisses, herbassars humits, prats 

frescals o herbassars megafòrbics entre d’altres; s’assignarà un 0 a 

l’espècie per la variable hàbitat.  

 

 Forma vital. Aquesta variable es troba, com l’anterior, estretament relacionada 

amb els criteris ambientals establerts i amb el tipus de maneig agronòmic 

previst. Seran seleccionades favorablement les espècies la forma vital de les 

quals tingui cabuda en les comunitats que es volen afavorir d’acord amb els 

criteris ambientals i amb el maneig agronòmic previst. En el cas de la Conca 

d’Òdena seria recomanable promoure el cultiu de geòfits, teròfits, 

hemicriptòfits, camèfits, i en menor terme nanofaneròfits. L’obra de referència 

emprada per determinar la forma vital de les espècies candidates serà la Flora 

Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 2005).  

o Si la forma vital de l’espècie correspon a un geòfit, teròfit, hemicriptòfit, 

o camèfit, se li assignarà un 1.  

o Si la forma vital de l’espècie correspon a un nanofaneròfit o a una liana, 

se li assignarà un 0,5.  

o Si la forma vital de l’espècie correspon a un megafaneròfit, se li 

assignarà un 0.  
 

 

Criteris econòmics 

El valor econòmic d’una espècie silvestre candidata a esser cultivada es mesura en un 

rang entre 0 i 5. Puntuacions iguals a 0 indiquen un valor econòmic molt baix en el 

context en el qual es preveu cultivar-la, mentre que puntuacions iguals o properes a 5 

indiquen un valor econòmic molt elevat.  La puntuació final corresponent al valor 

econòmic és fruit, per a usos alimentaris i tisanes, de la combinació de les 

puntuacions obtingudes en catorze variables considerades, mentre que per a usos 
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medicinals, ornamentals, o altres usos no alimentaris, el valor econòmic final és fruit 

de la combinació de les puntuacions d’onze variables. Aquesta diferència, rau en el fet 

que tres de les catorze variables considerades per al càlcul del valor econòmic 

(dificultat de processament per part del consumidor, importància de l’aliment d’acord 

amb la piràmide alimentaria Mediterrània, i qualitat organolèptica) són només 

vàlides per a usos alimentaris i tisanes.  

A cadascuna de les variables se li ha assignat un pes particular a l’hora de determinar 

el valor econòmic del cultiu, a excepció de la variable productivitat que es té en 

consideració al final de tot el procés i serveix per ponderar el valor obtingut per la 

resta de variables. Considerant la resta de variables, per a usos alimentaris i tisanes 

cada espècie pot obtenir un valor econòmic màxim de 130 punts, mentre que per a 

usos medicinals, ornamentals, o altres usos no alimentaris, cada espècie pot obtenir 

un valor màxim de 95 punts. En algunes de les variables la puntuació obtinguda pot 

ser negativa, però aquest valor negatiu mai podrà excedir en valor absolut la màxima 

puntuació positiva que es pugui obtenir en la variable.  La puntuacions obtingudes pel 

conjunt de totes les variables se sumaran i s’estandarditzaran, tot presentant-les en 

relació a un valor màxim de 100 punts.  

La puntuació obtinguda serà ponderada en funció de la darrera variable considerada, 

la productivitat. Es tindrà en compte la productivitat de cada part d’interès, tot 

ponderant la puntuació obtinguda fins al moment per la productivitat potencial de la 

part útil de l’espècie que es consideri en cada cas.  

Per a les espècies en que hi hagi diferents usos principals, atribuïts a una o diverses 

parts vegetals, es calcularà el valor econòmic separadament per cadascun dels seus 

usos principals, això és l’alimentari, les tisanes, el medicinal i l’ornamental. Es a dir, si 

una espècie presenta diversos usos alimentaris, es calcularan tots ells de forma 

independent. Ara bé, per ponderar el valor econòmic de cadascuna de les parts 

vegetals d’interès per la productivitat, es considerarà només l’ús per al qual el valor 

econòmic obtingut hagi estat més elevat, i s’obviaran la resta de valors, entenent que 

si una part vegetal és destinada a un ús determinat, la mateixa part ja no podrà ser 

destinada a cap altre ús.  
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En els casos en que l’aprofitament d’una part vegetal d’interès no sigui compatible 

amb l’aprofitament de l’altra (o les altres) parts vegetals d’interès, i per tant es tracti 

d’aprofitaments excloents, s’assignarà com a valor econòmic definitiu de l’espècie el 

corresponent a la part d’interès que presenti un valor econòmic més elevat.  

En els casos en que l’aprofitament d’una part vegetal d’interès sigui compatible amb 

l’aprofitament de l’altra (o les altres) parts vegetals d’interès, s’assignarà a l’espècie el 

valor de mercat resultant de sumar els valors de mercat de les dues parts d’interès.  

Finalment, el valor econòmic obtingut després de la ponderació per la variable 

productivitat, serà transformat a l’escala establerta per mesurar el valor econòmic del 

cultiu, que preveu un valor mínim de 0 i un màxim de 5, per tal de fer possible la 

comparació d’aquest paràmetre amb el valor ambiental i la idoneïtat agronòmica, 

calculats també en un rang establert entre 0 i 5. 

A continuació s’exposen les catorze variables que conformen els criteris econòmics, i 

que en conjunt determinen la viabilitat econòmica del cultiu de l’espècie silvestre 

avaluada en cada cas:  

 Nombre de parts de l’espècie utilitzades. Es valoraran positivament aquelles 

espècies de les quals puguin ser emprades diferents parts, com a element que 

dona versatilitat al cultiu, però tanmateix no s’assignarà un valor econòmic en 

funció d’aquesta variable. En la immensa majoria de casos l’ús d’una part de 

l’espècie és incompatible amb la utilització, en el mateix cultiu i cicle anual, de 

la resta de parts útils. En conseqüència, no hi ha una relació directa entre el 

nombre de parts útils i el valor econòmic del cultiu. Sí que existeix una relació 

indirecta entre ambdues variables, ja que com major sigui la diversitat de 

parts vegetals que puguin ser utilitzades, major serà la versatilitat del cultiu i 

la seva resiliència en front de situacions en les quals el mercat no es mostri 

receptiu per una de les parts útils però si per les altres, o en que apareguin 

plagues o fenòmens meteorològics que malmetin una de les parts d’interès, 

entre d’altres. La metodologia té en consideració els beneficis que pot suposar 

instaurar un cultiu del qual poden ser emprades diferents parts vegetals. És 

així perquè el valor econòmic definitiu es determina a partir de la part vegetal 
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que presenta un valor econòmic més elevat un cop realitzada la ponderació en 

funció de la productivitat, i no com una mitjana entre el valor econòmic de 

totes les parts útils. Alhora, per als pocs casos en que es puguin aprofitar de 

forma simultània diferents parts d’interès, s’assignarà a l’espècie el valor 

econòmic resultat de sumar els valors econòmics de les dues parts d’interès, 

de tal forma que també en aquests casos la metodologia recull l’avantatge que 

suposa seleccionar espècies amb més d’una part vegetal útil.  

 

 Nombre d’usos principals de cadascuna de les parts. Es valoraran positivament 

aquelles espècies que puguin ser emprades per diferents usos, com a element 

que dona versatilitat al cultiu en front de les preferències dels consumidors, 

les exigències del mercat, i els possibles limitants existents en el processament 

i distribució dels productes obtinguts. El pes atorgat a aquesta variable és de 5 

punts, sense possibilitat de puntuacions negatives.  

o Si la part útil de l’espècie presenta un sol ús, s’assignaran 2,5 punts.  

o Si la part útil de l’espècie presenta dos o més usos, s’assignaran 5 punts.  

 

 Temps de processament necessari per part de l’agricultor. Com més elevat 

sigui el temps de processament necessari, menor serà el valor econòmic del 

cultiu, ja que requerirà una major inversió de recursos per part de l’agricultor 

en la fase corresponent al processament. Aquesta inversió fa referència 

principalment als recursos necessaris en termes d’infraestructura per a 

l’emmagatzematge dels productes recol·lectats, i sobretot al temps necessari 

per dur a terme el processament. El pes atorgat a aquesta variable és de 5 

punts, sense possibilitat de puntuacions negatives. En funció del temps de 

processament necessari, s’assignen les següents puntuacions:  

o Temps de processament nul. El producte comercialitzable s’obté 

directament en el moment de la collita; temps de processat inferior a 1 

hora. 5 punts.  

o Obtenció del producte comercialitzable el mateix dia de la collita; temps 

de processament entre 1 i 10 hores. 4 punts.  
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o Obtenció del producte comercialitzable entre 1 i 7 dies després de la 

collita. 3 punts.   

o Obtenció del producte comercialitzable entre 8 i 25 dies després de la 

collita. 2 punts.   

o Obtenció del producte comercialitzable al cap de més de 25 dies de la 

collita (usualment passats més de 40 dies). 2 punts.  

 

 Dificultats de processament per part de l’agricultor. Com majors siguin 

aquestes dificultats, majors hauran de ser la formació de l’agricultor i la 

capacitat logística (amb les inversions que aquesta comporta) per fer-hi front. 

Es tracta d’elements que poden frenar als agricultors a l’hora d’instaurar els 

cultius, i que en cas d’instaurar-los requeriran que aquests realitzin un procés 

de formació (o contractin una persona amb la formació adequada) i duguin a 

terme unes inversions econòmiques que caldrà amortitzar. El pes atorgat a 

aquesta variable és de 5 punts, sense possibilitat de puntuacions negatives. En 

funció de la dificultat de processament per part de l’agricultor, s’assignen les 

següents puntuacions: 

o No calen instal·lacions ni materials específics per al processament, ni 

formació específica per dur a terme les tasques de processament 

necessàries. 5 punts.  

o No calen instal·lacions ni materials específics per al processament, i 

només cal una formació específica bàsica per a tasques de 

processament que podria dur a terme un peó agrícola. 5 punts.   

o Calen instal·lacions específiques de poca complexitat, del tipus 

d’assecadors, cambres frigorífiques, o obradors. Cal una formació 

professional específica per dur a terme les tasques de processament 

necessàries, o bé experiència en el sector duent a terme tasques de 

característiques similars. 4 punts. 

o Calen instal·lacions específiques complexes. Cal una formació 

professional específica de caràcter superior per dur a terme les tasques 

de processament necessàries, o bé una dilatada experiència en el sector 

duent a terme tasques de característiques similars. 2 punts.  
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o Calen instal·lacions específiques de molta complexitat. Cal una formació 

superior específica, i experiència prèvia en el sector, per dur a terme les 

tasques de processament necessàries. 0 punts.  

 

 Dificultats de processament per part del consumidor. Variable corresponent 

només a usos alimentaris i tisanes. Com més esforç li calgui al consumidor per 

processar l’espècie abans de consumir-la o utilitzar-la, menor serà la 

predisposició que, en general, tindrà per adquirir-la,  partint de la base que el 

factor temps és un limitant important en la societat actual, també en l’àmbit 

culinari. Per les mateixes raons, com més complex sigui el processament que 

cal dur a terme abans de consumir o utilitzar l’espècie, menor serà també la 

predisposició general per adquirir-la. En conseqüència, a major dificultat i 

temps de processament, menor valor econòmic degut a que el nínxol potencial 

de mercat es veurà reduït. El pes atorgat a aquesta variable és de 15 punts, 

sense possibilitat de puntuacions negatives. En funció de la dificultat de 

processament per part del consumidor, s’assignen les següents puntuacions: 

o Utilització immediata, no cal realitzar cap tipus de preparació. Licors, 

condiments, conserves o melmelades en són alguns exemples. 15 punts. 

o Temps de preparació d’entre 5 i  10 minuts mitjançant procediments 

molt bàsics. S’inclouen en aquesta categoria els casos en que l’aliment 

es consumeix cru i només cal rentar-lo i amanir-lo. També s’inclouen en 

aquesta categoria les infusions. 13 punts. 

o Temps de preparació d’entre 10 i 30 minuts mitjançant procediments 

bàsics. Truites, verdures al vapor o saltejats en són alguns exemples. 11 

punts.   

o Temps de preparació d’entre 30 minuts i 1 hora mitjançant 

procediments de dificultat mitjana. Estofats, guisats o brioixeria en són 

algunes exemples. 7 punts.  

o Temps de preparació de més d’1 hora mitjançant procediments de 

dificultat mitjana-alta. 3 punts.  
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 Costos de collita. Tenint en compte la poca o nul·la especialització tecnològica 

existent per a la recol·lecció de la immensa majoria de les espècies que es 

plantegen cultivar, els costos de collita poden tenir un pes important en el 

conjunt de despeses associades al cultiu, i alhora poden requerir la realització 

d’inversions en termes d’adopció de nova tecnologia o d’adaptació de la 

tecnologia ja existent. Com major sigui el cost de collita, menor serà el valor 

econòmic de l’espècie. El pes atorgat a aquesta variable és de 20 punts, sense 

possibilitat de puntuacions negatives. En funció de les característiques de la 

collita en termes del procediment seguit per dur-la a terme, i del cost que se’n 

deriva, s’assignen les següents puntuacions: 

o Collita mecanitzable i duta a terme un sol cop en cada període de 

recol·lecció.  20 punts.   

o Collita manual duta a terme d’un sol cop en cada període de recol·lecció 

Utilització d’eines manuals. 14 punts.  

o Collita manual duta a terme en diferents moments al llarg del període 

de recol·lecció però que no presenta dificultats i que es pot realitzar 

amb rapidesa.  10 punts. 

o Collita manual duta a terme en diferents moments al llarg del període 

de recol·lecció i que presenta certes dificultats que en poden alentir el 

procés.  8 punts.  

o Collita manual duta a terme en diferents moments al llarg del període 

de recol·lecció i que presenta notables dificultats que n’alenteixen el 

procés. 6 punts.  

 

 Període de collita. Com més extens sigui el període temporal en que es pot dur 

a terme la recol·lecció, menor serà l’estacionalitat del producte i es podrà 

abastir el mercat amb major constància, contribuint a la fidelització dels 

consumidors. Alhora, el fet de no concentrar la collita en un període temporal 

breu, fa disminuir les possibilitats que questa es vegi delmada a causa de  

fenòmens meteorològics extrems. El pes atorgat a aquesta variable és de 5 

punts, sense possibilitat de puntuacions negatives. En funció de la durada del 

període de collita, s’assignen les següents puntuacions: 
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o El període de collita dura tot l’any. 5 punts.  

o El període de collita dura entre 7 i 10 mesos. 4 punts.  

o El període de collita dura entre 4 i 6 mesos. 3 punts.  

o El període de collita dura entre 2 i 3 mesos. 2 punts. 

o El període de collita dura un mes o menys. 1 punt.  

 

 Temps necessari des de la plantació a la primera collita.  Com major sigui 

aquest període, major serà el lapse temporal en el qual el cultiu serà 

monetàriament deficitari, degut a que la inversió realitzada per a la 

instauració i manteniment del cultiu no comença a ser recuperada fins al 

moment de la primera collita. En conseqüència, com major sigui el temps que 

ha de transcórrer des de la plantació a la collita, menor serà la viabilitat 

econòmica del cultiu, almenys fins que no es superi el període d’instauració, 

circumstància que es pot revertir en el moment en que s’assoleixi la plena 

producció. El pes atorgat a aquesta variable és de 5 punts, sense possibilitat de 

puntuacions negatives. En funció del temps necessari des de la plantació a la 

primera collita, s’assignen les següents puntuacions: 

o Dos mesos o menys. 5 punts.  

o Entre 3 i 4 mesos. 5 punts. 

o Entre 5 i 8 mesos. 5 punts. 

o Entre 9 i 12 mesos. 5 punts. 

o Més de 12 mesos i menys de 24. 3 punts. 

o Entre 24 i 36 mesos. 1 punt. 

 

 Vida útil del producte. Com major sigui la vida útil del producte més fàcil i 

possible serà el procés d’emmagatzematge, conservació i distribució, i major 

serà el seu valor en el mercat. Alhora, una vida útil considerable serà un 

atractiu per part dels consumidors, que no hauran de consumir els productes 

immediatament després d’haver-los adquirit. La durabilitat dels productes es 

pot avaluar a temperatura ambient o sota refrigeració. Per tal d’atorgar el 

valor econòmic associat a la vida útil es considerarà sempre la durabilitat més 

perllongada, independentment de si s’assoleix a temperatura ambient o sota 
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refrigeració. El pes atorgat a aquesta variable és de 10 punts, i contempla la 

possibilitat de puntuacions negatives. En funció de la vida útil del producte, 

s’assignen les puntuacions descrites a la taula 10.1.  

 

Taula 10.1. Vida útil del producte, i puntuació assignada per cada cas.  

Vida útil  Puntuació 

1 dia -5 

Entre 2 i 3 dies 0 

Entre 4 i 7 dies 2 

Entre 8 i 14 dies 4 

Entre 3 i 4 setmanes 6 

Entre 5 setmanes i  3 mesos 8 

Entre 3 i 6 mesos 10 

Entre 6 i 12 mesos 10 

Més de 12 mesos  10 

 

 

 Importància de l’aliment d’acord amb la piràmide alimentària Mediterrània. 

Variable corresponent només a usos alimentaris i tisanes. Com més 

preeminent sigui la seva posició en la piràmide alimentària, major serà el seu 

mercat potencial. D’acord amb aquestes premisses, a més importància en la 

piràmide alimentària, més valoració en termes econòmics. El pes atorgat a 

aquesta variable és de 10 punts, sense possibilitat de puntuacions negatives. 

En funció de la importància en la piràmide alimentària Mediterrània, 

s’assignen les següents puntuacions: 

o Fruita i verdura, o similars. 10 punts.  

o Fruits secs i llavors, o similars. 8 punts.  

o Sucres i greixos, o similars. 6 punts.  

o Vegetals com a condiments (espècies, flors, ....), o similars. 5 punts.  

o Infusions, o similars. 4 punts.  

o Licors amb base vegetal, o similars. 3 punts 

 

 Qualitat visual. L’aspecte d’un producte, i especialment si és desconegut pels 

consumidors, afecta clarament a la seva selecció o no selecció d’entre el ventall 
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de productes equivalents disponibles en el mercat. Com més atractiu sigui 

l’aspecte, major serà la possibilitat que el producte s’introdueixi amb èxit en el 

mercat, i per tant major serà la viabilitat econòmica del cultiu. El pes atorgat a 

aquesta variable és de 10 punts, i contempla la possibilitat de puntuacions 

negatives: 

o Aspecte molt atractiu, que estimula clarament la seva compra o consum 

en front de les alternatives disponibles de caràcter similar. 10 punts.  

o Aspecte atractiu, que fa altament plausible la seva compra o consum en 

front de les alternatives disponibles de caràcter similar. 8 punts.  

o Aspecte acceptable. Si fos necessari es compraria el producte i es 

consumiria, però possiblement s’optarà per alternatives de caràcter 

similar en cas que n’hi hagi de disponibles. 2 punts.   

o Aspecte poc atractiu. Només es compraria el producte i es consumiria 

en cas de no tenir alternativa i de tenir-ne la necessitat.-6 punts.  

o Aspecte molt poc atractiu. No es compraria el producte ni es consumiria 

en cap cas, encara que no es tingués cap alternativa disponible.-10 

punts.  

 

 Qualitat organolèptica. Variable corresponent només a usos alimentaris i 

tisanes. En termes generals, si un producte no és bo organolèpticament, 

difícilment s’introduirà i es mantindrà de forma sostinguda en el mercat, llevat 

que disposi d’altres caràcters més enllà del gust, que li confereixin un valor 

afegit. Com més bons siguin els productes alimentaris obtinguts a partir de els 

espècies silvestres cultivades, més viable serà en termes econòmics el seu 

cultiu. El pes atorgat a aquesta variable és de 10 punts, i contempla la 

possibilitat de puntuacions negatives:  

o Producte molt bo en termes organolèptics, que estimula clarament el 

seu consum en front de les alternatives disponibles de caràcter similar. 

10 punts.  

o Producte bo en termes organolèptics, que fa altament plausible el seu  

consum en front de les alternatives disponibles de caràcter similar. 8 

punts.  
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o Producte acceptable en termes organolèptics. Si fos necessari es 

consumiria, però possiblement s’optarà per alternatives de caràcter 

similar en cas que n’hi hagi de disponibles. 2 punts.   

o Producte dolent en termes organolèptics. Només es consumiria en cas 

de no tenir alternativa i de tenir-ne la necessitat.-6 punts.  

o Producte molt dolent en termes organolèptics. No es consumiria en cap 

cas, encara que no es tingués cap alternativa disponible.-10 punts.  

 

 Preu de venda. És l’estimació de l’import que els consumidors estarien 

disposats a pagar pels productes comercialitzats, i no el preu al qual s’haurien 

de vendre aquests productes per ser econòmicament rentables. Tanmateix, 

com major sigui el preu que estan disposats a pagar els consumidors, majors 

són les possibilitats que aquest preu assoleixi o superi el llindar a partir del 

qual el cultiu és viable en termes econòmics. És un factor crucial per tal de 

determinar si les entrades compensen les sortides. Degut a la seva gran 

importància, el pes atorgat a aquesta variable és de 30 punts, sense possibilitat 

de puntuacions negatives: 

o Molt alt. 30 punts.  

o Alt. 25 punts.  

o Mitjà. 15 punts. 

o Baix. 10 punts.  

o Molt baix. 5 punts.  

 

 Productivitat. Com major sigui la productivitat de la part o parts útils de 

l’espècie, major serà la valoració obtinguda per l’espècie en termes de 

productivitat. Tal i com ja s’ha exposat amb anterioritat, donada la rellevància 

de la productivitat a l’hora de determinar el valor econòmic del cultiu, aquesta 

variable s’empra per ponderar el valor econòmic obtingut fruit de la 

combinació de les variables restants. Un cop dutes a terme les ponderacions, 

s’obté el que serà el valor econòmic definitiu per a l’espècie (o la part de 

l’espècie) analitzada:  
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o Si la productivitat és molt alta, la puntuació obtinguda a partir de la 

resta de variables avaluades  serà multiplicada per 5.  

o Si la productivitat és alta, la puntuació obtinguda a partir de la resta de 

variables avaluades  serà multiplicada per 4.  

o Si la productivitat és mitjana, la puntuació obtinguda a partir de la resta 

de variables avaluades  serà multiplicada per 3.  

o Si la productivitat és baixa, la puntuació obtinguda a partir de la resta 

de variables avaluades  serà multiplicada per 2.  

o Si la productivitat és molt baixa, la puntuació obtinguda a partir de la 

resta de variables avaluades  serà multiplicada per 1.  
 

Selecció de les espècies d’acord amb els tres àmbits analitzats: ambiental, 

agronòmic, econòmic  

Un cop de establert el valor ambiental, la idoneïtat agronòmica, i el valor econòmic 

del cultiu de totes les espècies candidates avaluades, en un rang comprés entre el 0 i 

el 5 per a cada àmbit, es procedirà a seleccionar per al cultiu aquelles que hagin 

obtingut una puntuació igual o superior a 3 en els tres àmbits, o bé que en el conjunt 

dels tres àmbits hagin assolit una puntuació igual o  superior a 9 (sempre i quan el 

valor d’idoneïtat agronòmica no sigui inferior a 3, i els valors ambiental i econòmic no 

siguin inferiors a 2), essent aquests els llindars establerts per decidir si una espècie és 

o no seleccionada.  

 

 

DISCUSSIÓ 

 

Des de fa dècades s’han desenvolupat, i se segueixen desenvolupant, nombrosos 

projectes per tal de conèixer quina espècie o varietat és més adequada per al cultiu en 

un determinat indret, ja sigui en l’àmbit de la fructicultura (DARP, 2013), dels cereals 

(Gené-Albesa et al., 2009; Vila-Navarra et al., 2012), o vitivinícola (Puig-Rodríguez et 

al., 2006), per citar-ne alguns exemples. En tots els casos la productivitat i la 

rendibilitat econòmica són els criteris bàsics que es tenen en consideració a l’hora de 
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recomanar o descartar el cultiu. Tanmateix, generalment no es tenen en compte 

criteris de caire ambiental que permetin determinar quin seria en cada cas el tipus de 

cultiu i de maneig agronòmic més adequat per afavorir la sostenibilitat ambiental i la 

funcionalitat a escala de paisatge.  

La metodologia desenvolupada és l’embrió a partir del qual ha de ser possible 

incorporar les espècies silvestres en el sector agrícola. I alhora, ha de permetre 

desenvolupar un model agrícola que, sense renunciar a la viabilitat econòmica ni a la 

competitivitat, es fonamenti en una intervenció agronòmica mínima i en la 

incorporació de criteris ambientals que se situïn al mateix nivell d’importància que 

els agronòmics i econòmics. S’estableixen així les bases d’un model agrícola que no 

només es fixa en com es desenvoluparà el cultiu, sinó que també té en compte les 

implicacions que la selecció d’un o altre cultiu tindrà en termes ecològics a escala de 

paisatge. A nivell global són nombroses les iniciatives que pretenen, mitjançant el 

desenvolupament d’uns determinats tipus de cultius, afavorir la recuperació i 

conservació dels ecosistemes i la seva funcionalitat (Piotto et al., 2003; Garen et al., 

2009). La realitat de l’àmbit mediterrani és clarament diferent, però els grans canvis 

que han afectat, afecten, i afectaran els paisatges culturals mediterrànies i els 

ecosistemes que en formen part fan necessari el desenvolupament d’iniciatives que 

permetin mantenir-ne la biodiversitat, funcionalitat i serveis ecosistèmics en un 

context de canvi global i transformacions socioeconòmiques.   

Aquesta metodologia ha de permetre la recuperació del consum i del coneixement 

d’un bon nombre d’espècies silvestres que havien estat àmpliament utilitzades fins a 

mitjans de segle XX i que actualment ni són conegudes ni són utilitzades. Alhora, 

s’espera que aquest fet generi interès per part dels consumidors en el coneixement 

d’aquestes espècies, que s’incrementi el valor assignat als espais on es troben de 

forma espontània, i que es posin de nou en valor els coneixements tradicionals 

relatius a la biodiversitat. Però ni que aquests fets no s’esdevinguessin, la pròpia 

metodologia prevista en el cultiu farà que el simple cultiu d’aquestes espècies tingui 

un clar impacte positiu en termes de sostenibilitat i generi canvis patents en el 

paisatge. La metodologia ha estat plantejada per la selecció d’espècies silvestres, però 

seria recomanable que almenys els criteris ambientals fossin adoptats de forma 
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general pel sector agrícola, per tal de tenir en compte les implicacions del cultiu en 

termes ecològics a escala de paisatge. 

La immensa majoria d’espècies sobre les quals es preveu implementar la metodologia 

no han estat mai cultivades sota el maneig agronòmic previst, i moltes d’elles 

senzillament mai han esdevingut un cultiu. Aquest fet suposa un handicap molt 

important  per  la metodologia desenvolupada. La seva implementació haurà de dur-

se a terme sense disposar, per la major part d’espècies, de dades empíriques que 

confirmin o desmenteixin els valors atorgats a moltes de les variables, fet que resta 

solidesa als criteris de decisió obtinguts. Tanmateix, aquesta és l’única alternativa 

viable a hores d’ara per dur a terme una selecció de les espècies silvestres candidates 

a esser cultivades amb la màxima objectivitat possible, i atès l’incipient grau de 

desenvolupament del sector. A mesura que el cultiu d’espècies silvestres esdevingui 

una realitat, les dades empíriques obtingudes podran retroalimentar i adaptar la 

metodologia, per tal de conferir-li robustesa i adaptar-la al màxim a cadascuna de les 

espècies. En aquest sentit, el comportament de les espècies sota les condicions reals 

de cultiu serà un element clau a abordar abans del desenvolupament de cultius a 

escala comercial, preferentment mitjançant el desenvolupament de cultius 

experimentals a petita escala.  

També serà determinant la resposta del mercat de consumidors davant d’un 

determinat producte silvestre. Aquesta resposta està subjecta a un elevat nombre de 

variables, i difícilment es podrà  conèixer plenament fins que els productes no arribin 

al mercat, però si que és recomanable dur a terme, des de l’àmbit científic i en 

coordinació amb el sector productiu, estudis que permetin tenir una idea el màxim 

d’acurada possible i ben fonamentada de quina pot ser la resposta dels consumidors i 

quines són les estratègies més adequades per entrar en el mercat. Confeccionar 

algunes unitats de mostra del producte i avaluar-ne la qualitat visual que li atorguen 

els consumidors (Kelley et al., 2002), avaluar l’acceptació organolèptica dels 

productes elaborats amb espècies silvestres (Kelley et al., 2004), o estudiar el grau de 

coneixement per part dels potencials consumidors de les espècies que es preveuen 

comercialitzar (Rius-Agüera, 2017), són exemples d’algunes de les actuacions que es 

poden dur a terme.  
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Cal adoptar la metodologia essent conscients que es tracta de la millor eina disponible 

a hores d’ara, però també que són moltes les mancances que presenta i molt llarg el 

camí que ha de recórrer encara per assolir un elevat grau de robustesa i fiabilitat. 

Serà la mateixa implementació la que li anirà conferint solidesa i l’anirà adaptant a la 

realitat i a les necessitats de cada cas. Cal entendre aquesta metodologia com una eina 

flexible, modificable i adaptable a mesura que s’obtingui nova informació, tant en 

relació a la realitat de cada espècie i context. També han de ser flexibles els llindars de 

tolerància establerts per a la selecció de les espècies avaluades, podent esdevenir més 

restrictius o permissius d’acord amb els objectius prevists per als cultius, el context 

en el qual es desenvolupin, i les dades empíriques disponibles.  

 

CONCLUSIONS 

 

La metodologia desenvolupada permet la selecció de les espècies silvestres més 

susceptibles d’esdevenir nous cultius, en base a criteris ambientals, agronòmics, i 

econòmics, i constitueix un element fonamental per fer possible el cultiu i consum 

d’aquestes espècies.  

Per primer cop en l’àmbit mediterrani s’incorporen criteris ambientals que tenen en 

consideració el paper que desenvoluparà el cultiu en termes del manteniment de la 

biodiversitat i de la funcionalitat a escala de paisatge. En concret, se situen al mateix 

nivell d’importància el paper que desenvolupa en termes ecològics l’àrea destinada al 

cultiu, i el propi valor econòmic del cultiu.  

El maneig agronòmic basat en la mínima intervenció permet que els cultius es 

desenvolupin donant lloc a comunitats vegetals altament similars, en termes 

d’estructura i funcionalitat, a aquelles en les quals es troben de forma espontània les 

espècies cultivades. En aquest context, el terme cultiu fa referència a promoure el 

creixement i perpetuació d’una espècie d’interès en un indret determinat per tal de 

facilitar-ne l’aprofitament, però en cap cas es refereix al procés de selecció associat al 

concepte de domesticació.  
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L’absència d’experiències de cultiu i comercialització per la major part de les espècies 

silvestres candidates de ser avaluades mitjançant la metodologia, i encara menys sota 

el maneig agronòmic previst, suposa una mancança molt important per a la 

metodologia desenvolupada, restant-li solidesa i fiabilitat, especialment en l’àmbit 

econòmic.  

Dotar d’aquesta metodologia al sector agrari suposa un primer pas per impulsar els 

cultius basats en espècies silvestres i per vetllar que aquests es desenvolupin amb els 

màxims criteris de sostenibilitat. Cal però acumular evidències científiques, 

principalment en el camp agronòmic i en tot allò relatiu a la comercialització,  que 

contribueixin a millorar la metodologia i que permetin vèncer les reticències dels 

agricultors per introduir-se en el sector de les espècies silvestres útils.   
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Barcelona: Pòrtic. 1310 pp.  

Calbó, J., Gonçalves, M., Barrera, A., García-Serrano, J., Doblas-Reyes, F., Guemas, 

V., Cunillera, J., Altava, V., 2016. Projeccions climàtiques i escenaris de futur. 5è 

capítol del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya. Institut d’Estudis 

Catalans i Generalitat de Catalunya, Barcelona, 113-133.  

Casado, S., Gonzalez, JM., Varela, F., Roselló, J., Carrascosa, M., Soriano, JJ., Camarillo, 

JM., 2009. Estudio-diagnóstico sobre la biodiversidad cultivada y la agricultura 

cultivada. Red de Semillas & Sociedad Española de Agricultura Ecológica,  

Sevilla, 397 pp. 

Cirujeda, A., Aibar, J., Zaragoza, C., 2011. Remarkable changes of weed species in 

Spanish cereal fields from 1976 to 2007. Agronomy for Sustainable 

Development, 31 (4), 675-688. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-1027-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-1027-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-1027-6
http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2017/01/30132529/3-TICCC-Cap_5-Projeccions-climatiques-i-escenaris-de-futur.pdf


Capítol  10  
 

72  

DARP, 2013.  Jornada tècnica de presentació de projecte FruitMap. Mapa d’aptitud per 

a la producció de fruita dolça a Catalunya. Dossier de premsa. Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural, Generalitat de 

Catalunya. 3 pp.  

Duguy B., 2003. Interacción de la historia de usos del suelo y el fuego en condiciones 

Mediterráneas. Respuesta de los ecosistemas y estructura del paisaje. PhD 

Thesis. Universidad de Alicante, Alicante.  

Egea-Gilabert, C., Niñirola, D., Conesa, E., Candela, M., Fernández, J., 2013. 

Agronomical use as baby leaf salad of Silene vulgaris based on morphological, 

biochemical and molecular traits. Scientia Horticulturae, 152: 35-43. 

Elmi, A., Mebrahtu, T., Omara-Alwala, T., Ezekwe, M., 1997. Environmental effects on 

yield and agronòmic traïts of purslane (Portulaca spp.) Virginia Journal of 

Science, 48 (3): 203-210. 

Fanlo, M., Melero, R., Moré, E., Cristóbal, R., 2009. Cultivo de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarias en Cataluña. 6 años de campos de demostración. 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Àrea de Productes Secundaris del 

Bosc. Solsona, Catalunya. 80 pp.  

Font, X. (20 juliol del 2017). Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat 

de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona. 

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html 

Fukuoka, M., 1985. natural way of farming: The theory and practice of green 

philosophy. Paperback, 284 pp.  

Garen, E., Saltonstall, K., Slusser, J., Mathias, S., Ashton, M., Hall, J., 2009. An evaluation 

of farmers’ experiences planting native trees in rural Panama: implications for 

reforestation with native species in agricultural landscapes. Agroforestry 

Systems, 76(1): 219-236. 

Gené-Albesa, J., Lletjós-Castells, R., Porcar-Coderch, J., Sió-Torres, J., Cardoner-Martí, 

E., Barniol-Garriga, J., Fonts-Cavestany, A., Riera-Lloveras, S., Minguet-Pla, J., 

Masses-Tarragó, J.M., 2009. Noves varietats de cereals d’hivern. Resultats 

2008-2009 i recomanacions 2009 - 2010. Dossier tècnic nº 37. Departament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de Catalunya. 36 pp.  



                                                                                                                                                                  Capítol 10 
 

73 

Gil-Pacheco, E., Laredo-Álvarez, M., 2011. Búsqueda de cultivos alternatives en el 

Valle de Alagón (Cáceres, España). Studia Botanica, 29: 39-103 

Gonçalves, M., Barrera-Escoda, A., Guerreiro, D., Baldasano, J.M., Cunillera, 

J., 2014. Seasonal to yearly assessment of temperature and precipitation 

trends in the North Western Mediterranean Basin by dynamical dowscaling of 

climate scenarios at high resolution (1971-2050). Climate Change, 122, 243-

256.  

Hazell, P., 2009. The Asian Green Revolution. International Food Policy Research 

Institute, 31.  

Hernándo-Bermejo, J.E., León, J., 1994. Neglected Crops: 1492 from a Different 

Perspective. Plant Production and Protection Series Nº. 26. FAO, Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. pp. 303-332 

Ibañez, J.J., Burriel, J.A., 2010. Mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: características 

de la tercera edición y relación con SIOSE. En: Ojeda, J., Pita, M.F., Vallejo, I. 

Tecnologías de la información geográfica: la información geográfica al servicio 

de los ciudadanos. (eds)  Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla, Sevilla, 179-198.  

Insitut d’Estadísitca de Catalunya, IDESCAT. Barcelona. (www.idescat.cat)  

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups 

I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, 

Geneva, Switzerland, 151 pp. 

Kelley, K, M., Behe, B.K., Biernbaum, J.A., Poff, K.L., 2002. Combinations of colors and 

species of containerized edible flowers: effect on consumer preferences. 

Horticultural Science, 37 (1): 218-221.  

Kelley, K., Behe, B., Biernbaum, J., Poff, K., 2004. Consumer and professional chef 

perceptions and acceptanceof edible flowers. Acta Horticulturae, 633: 475-

482. 

Krauss, J., Bommarco, R., Guardiola, M., Heikkinen, R., Helm, A., Kuussaari, M., 

Lindborg, R., Öckinger, E., Pärtel, M., Pino, J., Pöyry, J., Raatikainen, K., Sang, A., 

Stefanescu, C., Teder, T., Zobel, M., Steffan-Dewenter, I., 2010. Habitat 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-013-0994-y
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-013-0994-y
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-013-0994-y
http://books.google.com/books?id=frNfVx-KZOcC&pg=PA1


Capítol  10  
 

74  

fragmentation causes immediate and time-delayed biodiversity loss at 

different trophic levels. Ecology Letters, 13 (5), 597-605. 

Ministerio de Agricultura, 1974. Inventario Forestal Nacional Region Nordeste. 

Ministerio de Agricultura, Subdirección General de Protección de la 

Naturaleza. Instituto Nacional Para la Conservación de la Naturaleza, Madrid, 

184 pp. 

Molina, M., Tardío, J., Aceituno-Mata, L., Morales, R., Reyes-García, V., Pardo-de-

Santayana, M., 2014. Weeds and Food Diversity: Natural Yield Assessment and 

Future Alternatives for Traditionally Consumed Wild Vegetables. Journal of 

Ethnobiology, 34(1): 44-67. 

Monllor, N., 2011. Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc 

d’un nou paradigma agrosocial. Ph Tesis. Universitat de Girona, Girona. 

Piotto, D., Montagnini, F., Ugalde, L., Kanninen, M., 2003. Performance of forest 

plantations in small and medium-sized farms in the Atlantic lowlands of Costa 

Rica. Forest Ecology and Management, 175(1-3): 195-204. 

Poyatos R, Latron J, Llorens P., 2003. Land use and land cover change after 

agricultural abandonment: the case of a Mediterranean Mountain area 

(Catalan Pre-Pyrenees). Mountain Research and Development 23, 362 - 368.  

Puig-Rodríguez, S., Lletjós-Castells, R., Jové-Miró, R.,  Planas de Martí, S., Peña de las 

Heras, E., Reguant-Fosas, F., Franch-Gallés, M., Fonts-Cavestany, A., Riera-

Lloveras, S., Minguet-Pla, J., 2006. Nous avenços en viticultura. Dossier tècnic 

nº 9. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Generalitat de Catalunya. 

28 pp.  

Red Calea. 2008. Plantas aromaticas y medicinales como potencial cultivo en el 

municipio de Talavernuela. Ayuntamiento de Talavernuela de la Vera, Cáceres. 

113 pp. 

Rius-Agüera, J., 2017. Estudio del grado de conocimiento sobre nueve especies 

silvestres comestibles en el area metropolitana de barcelona. TFM. Universitat 

de Barcelona. Barcelona.  

Servei meteorològic de Catalunya, METEOCAT. Generalitat de Catalunya. 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona. (www.meteocat.com)  



                                                                                                                                                                  Capítol 10 
 

75 

Vila-Navarra, D., Sió-Torres, J., Gòdia-Tresanchez, J., Clopès-Alemany, X., Marchante-

Leganés, C., Segarra-Tomàs-Riverola, E.,  Xifra-Triadú, J., Fonts-Cavestany, A., 

Alomà-Masana, M., Riera-Lloveras, S., Minguet-Pla, J., Masses-Tarragó, J.M., 

2012. Producció de cereals d’hivern. Nou material vegetal, desherbat mecànic i 

racionalització de l’abonat nitrogenat. Dossier tècnic nº 58. Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural, Generalitat de 

Catalunya. 36 pp.  

 

ANNEXOS 

Taula 10.2. Anàlisis de sòl duts a terme a la zona de la Conca d’Òdena en la qual es preveu 

implementar-hi cultius d’espècies silvestres basats en la mínima intervenció agronòmica. Les 

mostres de sòl van ser obtingudes de 8 punts distribuïts de forma equidistant en l’indret 

previst per al desenvolupament dels cultius. Corresponen al perfil de sòl de 0 a 20 cm, i es van 

obtenir mitjançant una barrina de prospecció de sòls de mitja canya. Les anàlisis van iniciar-

se el 30 de juny del 2015 i van ser realitzades per l’empresa Eurofins Agroambiental, S.A.  

Anàlisi realitzada 

Resultats 

Interpretació  
Mitjana  

Desviació 
estàndard  

pH (ext. 1:2,5 H2O) 8,23 0,03 
Moderadament 
bàsic 

Conductivitat elèctrica (a 25ºC) 
(ext. 1:2,5 H2O) 

0,164 dS/m 0,004 No limitant  

Matèria orgànica  1,01 % s.m.s. 0,17 Baix 

Carbonat càlcic Equivalent 20,4 % s.m.s. 6,4 Calcari 

Nitrogen-Nítric (N-NO3) 7, 8 mg/kg s.m.s. 2,4 Normal 

Fòsfor (P) (Olsen) 6,3 mg/kg s.m.s. 1,5 Baix 

Potassi (K) (ext. acetat amònic) 143,5 mg/kg s.m.s. 43,5 Normal 

Calci (Ca) (ext. acetat amònic) 7595,9 mg/kg s.m.s. 192,9 Alt 

Magnesi (Mg) (ext. acetat amònic) 200,5 mg/kg s.m.s. 33, 3 Normal 

Sodi (Na) (ext. acetat amònic) 23 mg/kg s.m.s. 3,2 Normal 

Arena total (0,05 < D < 2 mm) 34,9 % 2,1 - 

Llim gros (0,02 < D < 0,05 mm) 20,7 % 2,1 - 

Llim fi (0,002 < D < 0,02 mm) 27 % 2,2 - 

Argila (D < 0002 mm) 17,4 % 1,6 - 

Classe Textural USDA - - Franca 
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Capítol 11 

Selecció d’espècies silvestres per cultivar amb 

mínima intervenció a la Conca d’Òdena  

 

INTRODUCCIÓ  

D’acord amb les característiques paisatgístiques, climàtiques, edàfiques, 

socioeconòmiques, i agronòmiques de la Catalunya Central i la Conca d’Òdena, i amb 

els canvis ocorreguts en aquests àmbits al llarg de la segona meitat del segle XX i fins 

a l’actualitat, és pertinent plantejar el desenvolupament de cultius de mínima 

intervenció agronòmica basats en espècies silvestres. El desenvolupament d’aquest 

nou sector agrícola ha de propiciar l’increment de la sostenibilitat ambiental dels 

cultius, i que aquests contribueixin de forma cabdal al manteniment de la 

biodiversitat i funcionalitat del paisatge. També ha de contribuir a la dinamització 

econòmica i al rejoveniment del sector agrari, i al desenvolupament d’un model 

agroalimentari més sostenible en termes ambientals, més just en l’àmbit social, i que 

garanteixi l’aprovisionament d’aliments de qualitat per a la població. Per últim, amb 

el cultiu d’espècies silvestres, que havien estat àmpliament utilitzades 

tradicionalment, es promou la recuperació dels coneixements tradicionals relatius a 

la biodiversitat, i es posen en valor les comunitats vegetals on de forma espontània 

creixen les espècies útils cultivades.  Aquest marc teòric ja ha estat desenvolupat en el 

capítol 10 de la present tesi doctoral i en els apartats introductoris, capítols als quals 

em remeto.    

A la Catalunya Central en general i a la Conca d’Òdena en particular, resulta essencial 

des del punt de vista ambiental promoure l’establiment de cultius de mínima 

intervenció que generin comunitats obertes, tals com herbassars, fenassars, o 

matollars dominats per camèfits. Aquestes són les comunitats més mal representades 

en el mosaic agroforestal, i les que han patit una major regressió des de mitjans del 

segle XX fins a l’actualitat. Tanmateix constitueixen un element clau per al 

manteniment de la biodiversitat funcional del mosaic agroforestal mediterrani.  
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Per definir quines són les espècies silvestres que cal considerar com a candidates a 

ser seleccionades per al cultiu, resulta lògic començar per aquelles que eren 

emprades tradicionalment en el territori d’acord amb les prospeccions 

etnobotàniques realitzades. Tanmateix, també cal prendre en consideració aquelles 

que han estat documentades en les prospeccions etnobotàniques dutes a terme en 

territoris veïns, les que han estat emprades tradicionalment per altres cultures, o les 

que han començat a ser utilitzades en les darreres dècades. A partir de l’ampli conjunt 

d’espècies candidates, obtingut en base a diferents fonts d’informació, caldrà 

discernir quines són les més indicades per esdevenir nous cultius sota les condicions 

previstes en cada cas i per donar lloc a usos d’interès en el context socioeconòmic 

actual.   

La metodologia desenvolupada en el capítol 10 permetrà dur a terme tal selecció, 

escollint aquelles espècies silvestres que siguin més adequades per esdevenir nous 

cultius, basats en la mínima intervenció agronòmica, a la Conca d’Òdena. La selecció 

es durà a terme en base a criteris agronòmics, ambientals i econòmics.  

L’objectiu principal del capítol és seleccionar les espècies silvestres més adequades 

per desenvolupar cultius de mínima intervenció a la Conca d’Òdena, Catalunya 

Central, en base a criteris ambientals, agronòmics i econòmics.  

D’aquest objectiu principal en deriven els següents objectius específics: 

1. Caracteritzar, des d’una perspectiva ecològica, agronòmica, i funcional, i també 

en relació als usos que potencialment poden tenir en l’actualitat, les espècies 

seleccionades.  

2. Avaluar l’adequació de les prospeccions etnobotàniques locals com a font 

d’informació per determinar el conjunt d’espècies candidates a esdevenir nous 

cultius, i sobre les quals es durà a terme el procés de selecció.  

3. Per a les espècies seleccionades que eren emprades tradicionalment al 

territori, determinar quina era la seva importància per a la comunitat local, i 

quina és la prevalença que presenten en l’actualitat els usos tradicionals 

documentats.   
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4. Establir mecanismes que permetin la comprovació de l’eficiència de la 

metodologia a l’hora d’escollir aquelles espècies més idònies en termes 

agronòmics.  

 

 

MATERIAL I MÈTODES 

La metodologia emprada per discernir quines són les espècies silvestres més 

adequades per ser incorporades en cultius de mínima intervenció agronòmica, és la 

desenvolupada en el capítol 10. Aquesta metodologia ha d’estar degudament 

contextualitzada al territori per al qual es preveu utilitzar. En el cas de la Conca 

d’Òdena, la contextualització ja s’ha dut a terme en el capítol 10 per tal d’exemplificar 

el funcionament de la metodologia.  

Les espècies silvestres que són considerades candidates per als cultius han estat 

documentades a partir de diferents fonts, que es presenten a continuació per ordre de 

rellevància:  

 La prospecció etnobotànica realitzada a la comarca de l’Anoia (àrees 

geogràfiques de la Conca d’Òdena i de l’Alta Segarra) entre els anys 2014 i 

2017, els resultats de la qual es presenten en la primera part de la present tesi 

doctoral (capítols 1 a 9).  

 Les prospeccions etnobotàniques dutes a terme en territoris veïns, en concret 

a la comarca de la Segarra (Batle, 1993; Raja, 1995; Raja et al., 1997) 

 Les prospeccions etnobotàniques dutes a terme en altres indrets del territori 

català, que comparteixen parcialment el fons florístic amb la zona de la Conca 

d’Òdena. Concretament a l’Alta Vall del Ter (Rigat et al., 2007; Rigat et al., 

2009), a l’Alt Empordà (Parada, 2008), al Capcir, Conflent i Cerdanya (Muntané 

, 2005), a la Cerdanya (Muntané, 1991), a les Guilleries (Bonet et al., 1999), al 

Montseny (Bonet, 2001), al Pallars (Agelet, 1999; Agelet & Vallès, 2001), i a la 

Vall del Tenes (Bonet et al., 1992).  

 A partir de testimonis orals recollits arreu del territori català i que no estan 

inclosos en cap prospecció etnobotànica, sinó que han sorgit en el marc de 



Capítol  11  
 

82  

xerrades, cursos, sobretaules o trobades informals. Alguns d’aquests usos són 

tradicionals, d’altres contemporanis, i d’altres són tradicionals per a la 

comunitat d’origen del testimoni que els comparteix, però contemporanis per 

a la societat catalana.  

 La base de dades de l’organització Plants For a Future (PFAF, 2014), que inclou 

informació sobre més de 7.000 espècies vegetals útils, especialment del 

continent Europeu. Moltes d’aquestes espècies formen part de la flora de 

Catalunya i de la Conca d’Òdena.  

 

Un cop determinades les espècies silvestres candidates per als cultius, s’ha aplicat el 

filtre preliminar per tal de descartar aquelles que resulta evident que no són 

adequades per al cultiu sota les condicions previstes.  En el cas de la Conca d’Òdena, 

s’han descartat els hidròfits i els helòfits, les espècies pròpies de boscos de ribera i 

roquissars, les espècies de caràcter gipsícola o acidòfil, les espècies de caràcter 

mesòfil, i d’altres que pels seus requeriments ecològics sigui manifest que no es 

podran desenvolupar adequadament en l’espai previst per als cultius. Aquest primer 

filtre evita haver d’aplicar tota la metodologia de selecció a espècies que en cap cas 

complirien els requisits necessaris per esser seleccionades.  

A l’hora de seleccionar les espècies per cultius de mínima intervenció cal tenir també 

en compte el moment en que es planteja dur a terme la instauració dels cultius. En el 

cas de la Conca d’Òdena la instauració es preveu entre la tardor i el final de l’hivern. 

En conseqüència s’han seleccionat espècies que germinen i s’estableixen en aquests 

períodes en les comunitats on es desenvolupen de forma espontània, i hem descartat 

aquelles espècies per a les quals la germinació i establiment requereix condicions 

ambientals pròpies de la primavera avançada o de l’estiu.  

Per últim, entre les espècies silvestres seleccionades, n’hi ha algunes que clarament 

no compleixen els criteris d’idoneïtat agronòmica fixats per la metodologia, i que per 

tant no haurien d’haver estat escollides atenent als llindars de selecció establerts en 

el capítol 10. Aquestes espècies s’han afegit per tal que exerceixin com a control 

negatiu dels criteris de selecció establerts en l’àmbit agronòmic.  Això permetrà 

comprovar si el desenvolupament agronòmic de les espècies que complien els 
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requisits establerts és més favorable que el de les espècies control (amb una idoneïtat 

agronòmica menor). 

 

RESULTATS 

A partir de les diferents fonts d’informació, i després d’eliminar aquelles espècies que 

resulta evident que no es desenvoluparien favorablement sota les condicions de 

cultiu previstes, s’han considerat 187 espècies silvestres com a possibles candidates 

per als cultius de mínima intervenció agronòmica prevists a la Conca d’Òdena, 

atenent als usos que se’n podrien desenvolupar en l’actualitat (taula 11.1). 

Taula 11.1  

Espècies silvestres candidates per al seu cultiu a la Conca d’Òdena havent eliminat ja les que 

clarament no es desenvoluparien de forma favorable sota les condicions de cultiu previstes.  

Nom científic   

Achillea millefolium  
Chrysanthemum 

segetum 
Lactuca serriola 

Agrimonia eupatoria Cichorium intybus Lamium amplexicaule 

Allium ampeloprasum    Cistus clusii Lapsana communis  

Allium paniculatum Coris monspeliensis Lathyrus tuberosus 

Allium roseum Crataegus monogyna 
Lavandula 

angustifolia  

Allium vineale Crithmum maritimum Lavandula latifolia  

Aloysia citrodora Cynara cardunculus Lavandula stoechas 

Althaea officinalis Cynoglossum creticum Lavatera arborea 

Amaranthus gracizans Diplotaxis erucoides Leontodon tuberosus 

Amaranthus 

retroflexus 
Diplotaxis muralis Lepidium draba 

Amelanchier ovalis Diplotaxis tenuifolia Lepidium latifolium  

Aphyllanthes 

monspeliensis 
Dorycnium hirsutum Leuzea conifera 

Arbutus unedo 
Dorycnium 

pentaphyllum 
Linum usitatissimum 

Arctium lapa  Emex spinosa 
Lithospermum 

fruticosum 

Artemisia absinthium Erica multiflora 
Lithospermum 

officiniale  
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Taula 11.1 (Continuació)  

Nom científic   

Artemisia dracunulus  Eruca vesicaria Malva sylvestris 

Asparagus acutifolius Eryngium campestre Mantisalca salmantica 

Asperula cynanchica 

subsp. brachysiphon 
Euphorbia lathyris Marrubium vulgare 

Asphodelus albus Foeniculum vulgare Matricaria recutita 

Asphodelus fistulosus Fragaria vesca Melilotus officinalis 

Atriplex halimus Fumaria officinalis Melissa officinalis 

Berberis vulgaris 
Galium (grup 

pumilum) 
Muscari comosum 

Borago officinalis Genista scorpius Muscari neglectum 

Buxus sempervirens Globularia alypum Origanum vulgare 

Calendula  officinalis Glycyrrhiza glabra Oxalis pes-caprae 

Calendula arvensis  Helichrysum stoechas Papaver dubium 

Campanula 

rapunculus 
Herniaria hirsuta  Papaver rhoeas 

Capparis spinosa Humulus lupulus Parietaria officinalis 

Capsella bursa-

pastoris 
Salicornia europaea 

Stellaria media 

Celtis australis Hyosciamus niger  Paronychia argentea 

Centaurium 

quadrifolium 
Hyoseris radiata Phagnalon sordidum 

Ceterach officinarum 
Hypericum 

perforatum 
Phallenis spinosa 

Chelidonium majus Inula helenoides Pinus halepensis 

Chenopodium album Inula montana 
Pinus nigra subsp. 

salzmani 

Chenopodium 

ambrosioides 
Jasonia glutinosa Pinus pinea 

Chondrilla juncea Jasonia saxatilis Pistacia lentiscus 

Chrysanthemum 

coronarium 
Juniperus communis Plantago afra  

Plantago lanceolata Juniperus oxycedrus Plantago coronopus 

Plantago major Sambucus nigra Syderitis hirsuta 

Plantago maritima Samolus valerandi Tanacetum vulgare 

Plantago media Sanguisorba minor  Taraxacum officinale 

Polygonum aviculare  Santolina 

chamaecyparissus 

Teucrium polium 
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Taula 11.1 (Continuació)  

Nom científic   

Portulaca oleracea Satureja calamintha Thapsia villosa 

Prunus spinosa Satureja fruticosa Thymeleaea tinctoria 

Quercus faginea Satureja montana Thymus vulgaris  

Quercus ilex Saxifraga longifolia Tragopogon 

porrifolius  

Quercus pubescens Scabiosa saxatilis Tussilago farfara 

Ramonda myconi Scandix pecten-veneris Umbilicus ruperstris 

Reichardia picroides Scolymus hispanicus Urospermum 

dalechampi 

Rhamnus alaternus Scorzonera hispanica Urtica dioica 

Ricinnus communis  Sedum sediforme Valeriana officinalis  

Rosa agrestis  Sedum album  Valerianella locusta 

Rosa canina Silene saxifraga Velerianella eriocarpa 

Rosa canina  Silene vulgaris  Verbascum sinuatum  

Rosa micrantha  Silybum marianum Verbascum thapsus  

Rosa pouzinii  Sinapis alba Verbena officinalis 

Rosmarinus officinalis Smyrnium olusatrum Vicia ervilia 

Rubus ulmifolius Sonchus oleraceus Viola alba 

Rumex acetosa Sonchus tenerrimus Viola rupestris 

Rumex crispus Sorbus domestica Viola sylvestris 

Rumex pulcher Spartium junceum Viola willkommi 

Ruta chalepensis Staehelina dubia  Vitex agnus-castus 

 

De les 187 espècies silvestres candidates s’han seleccionat les 38 que han obtingut 

una puntuació global més elevada i que alhora compleixen la resta de criteris de 

selecció establerts. S’han seleccionat també set espècies que no compleixen els 

criteris de selecció, ja que presenten valors d’idoneïtat agronòmica per sota de tres, 

però que  
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Taula 11.2  

Espècies silvestres seleccionades per a l’establiment de cultius de mínima intervenció a la Conca 

d’Òdena. Es mostren en primer lloc les 39 espècies que han obtingut una puntuació més elevada 

d’acord amb la metodologia de selecció emprada, i a continuació les 7 espècies seleccionades com a 

control negatiu en l’àmbit agronòmic. Per cadascuna de les espècies es mostra la forma vital (Th, 

teròfit; G, geòfit; Ch, camèfit; H, hemicriptòfit; NP, nanofaneròfit), les parts útils (R, rels, rizomes o 

bulbs; L, fulles; Sp, brots; Fl, flors o inflorescències; Fr, fruits; Sd, llavors), i les grans categories d’ús (Af, 

alimentari fresc; Ap, alimentari processat; C, condiment; Q, quall; I, infusions, de caràcter medicinal o 

com a beguda social; Oe, obtenció d’olis essencials; M, maceracions per a l’extracció dels principis 

actius; AUM, altres usos medicinals; O, ornamental). També s’indica el valor ambiental, la idoneïtat 

agronòmica, i el valor econòmic obtinguts en una escala entre 0 i 5; i la puntuació total assolida tenint 

en compte les tres categories, amb una escala entre 0 i 15.  
 

Nom científic 
Forma 

vital 
Parts 
útils 

Usos 
principals 

Valor 
amb. 

Idoneïtat 
agr. 

Valor 
econòmic 

Total  

Agrimonia eupatoria H Fl I 5 4,2 2 11,2 

Asparagus acutifolius Ch Sp Af 5 5 3,2 13,2 

Atriplex halimus NP L, Sp Af 2,5 3,8 3,8 10,1 

Borago officinalis Th 

L Af 

5 4,2 

4,4 

13,5 L I 4,1 

Fl Af 2 

Calendula  officinalis Th 

Fl Af 

5 5 

2,1 

12,2 
Fl M 2,1 

Fl I 2,2 

Fl Oe 2,1 

Chondrilla juncea H L Af 5 5 3 13 

Chrysanthemum coronarium Th L, Sp Af 5 3,8 3,6 12,3 

Cichorium intybus a H 

L Af 

5 5 

2,7 

14,1 Fl Af 3,2 a 

R I 0,9 a 

Cynara cardunculus H Fl Q 5 5 2 12 

Diplotaxis muralis Th L Af 5 5 3 13 

Diplotaxis tenuifolia Ch L Af 5 3,3 3 11,4 

Foeniculum vulgare H 

L, Sp Af 

5 5 

3 

13 

Sd C 2,5 

Sd I 2,4 

Sd Oe 2,4 
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Taula 11.2 (Continuació) 

Nom científic 
Forma 

vital 
Parts 
útils 

Usos 
principals 

Valor 
amb. 

Idoneïtat 
agr. 

Valor 
econòmic 

Total  

Hypericum perforatum H 

Fl M 

5 5 

2,4 

12,4 Fl I 2,4 

Fl Oe 2,4 

Inula helenoides H Fl M 5 4,6 2,2 11,8 

Lactuca serriola Th L Af 5 5 2,5 12,5 

Malva sylvestris H 

Fl  Af 

5 5 

2,1 

13,5 Fl  I 2,2 

L Af 3,5 

Matricaria recutita Th 

Fl I 

5 5 

2,2 

12,2 

Fl Oe 2,2 

Muscari comosum  G R Ap 5 5 2,2 12,2 

Origanum vulgare Ch 
Fl C 

5 4,2 
3,7 

12,8 

Fl Oe 3,6 

Papaver rhoeas Th 

L Af 

5 5 

1,8 

12,5 

Fl Af 2,1 

Fl I 2,1 

Sd Af 2,5 

Sd I 2,4 

Plantago coronopus subsp. 
coronopus 

H 
L Af 

5 5 
3,1 

13,3 
L I 3,3 

Plantago lanceolata H 
L Af 

5 5 
2,7 

13,3 
L I 3,3 

Portulaca oleracea b Th L Af 5 4,6 5 14,6 

Reichardia picroides subsp. 
picroides  

H L Af 5 5 3 13 

Rosa canina subsp. canina NP 

Fr I 

2,5 3,8 

2,4 

9,5 

Fr Ap 3,2 

Fl I 1,9 

Fl Ap 2 

Rosmarinus officinalis Ch 

Fl, L C 

5 5 

4,8 

14,8 
Fl, L I 4,7 

Fl, L Oe 4,8 
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Taula 11.2 (Continuació)        

Nom científic 
Forma 

vital 
Parts 
útils 

Usos 
principals 

Valor 
amb. 

Idoneïtat 
agr. 

Valor 
econòmic 

Total  

Rubus ulmifolius NP Fr Ap 2,5 3,8 3,3 9,5 

Sanguisorba minor subsp. 
minor 

H L Af 5 5 3 13 

Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 

Ch 
Fl I 

5 5 
3,5 

13,5 
Fl O 3,5 

Satureja montana Ch 

Fl, L C 

5 5 

3,4 

13,4 Fl, L I 3,3 

Fl, L Oe 3,3 

Scolymus hispanicus H L Af 5 5 2,7 12,7 

Silene vulgaris subsp. vulgaris H L, Sp Af 5 5 3 13 

Silybum marianum H 
Sd I 

5 4,6 
2,4 

12 
Sd AUM c 2,4 

Sonchus oleraceus Th L Af 5 5 3 13 

Sonchus tenerrimus Th L Af 5 5 3 13 

Taraxacum officinale H 

L Af 

5 4,6 

2,8 

12,4 
L I 2,8 

Fl Ap 2,2 

Fl I 2,1 

Thymus vulgaris subsp. 
vulgaris 

Ch 

Fl, L C 

5 5 

3,4 

13,4 Fl, L I 3,3 

Fl, L Oe 3,3 

Tragopogon porrifolius subsp. 
sativus 

H R Af 5 5 2,8 12,8 

Verbascum thapsus H Fl I 5 5 2 12 

Achillea millefolium  H Fl I 5 2,9 2,3 10,2 

Emex spinosa Th L Af 5 2,1 3,8 10,9 

Humulus lupulus H Sp Af 2,5 2,9 2,9 8,3 

Hyoseris radiata H L Af 5 2,5 2,9 10,4 

Jasonia saxatilis Ch Fl I 0 2.5 2,2 4,7 
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Taula 11.2 (Continuació)        

Nom científic 
Forma 

vital 
Parts 
útils 

Usos 
principals 

Valor 
amb. 

Idoneïtat 
agr. 

Valor 
econòmic 

Total  

Lathyrus tuberosus H R Af 5 2,5 2,1 9,6 

Leontodon tuberosus H R Af 5 2,5 2,1 9,6 

a En el cas de Cichorium intybus el valor econòmic global del cultiu és fruit de la suma del valor 
econòmic derivat de la utilització de les flors i també de les rels, ja que l’aprofitament d’ambdues 
parts vegetals en el mateix cultiu és perfectament compatible. En conseqüència, el valor econòmic 
del cultiu de l’espècie és de 4,1.  

b L’espècie Portulaca oleracea ha estat seleccionada com a control positiu en termes econòmics pel fet 
de ser comercialitzada habitualment en diferents països d’arreu del món. De no ser per aquest 
paper la seva selecció s’hauria d’haver descartat ja que entra en contradicció amb l’època de l’any 
prevista per a la instauració dels cultius i amb les condicions ambientals previstes. La verdolaga 
germina entre mitjans i finals de primavera, i es desenvolupa favorablement en sòls rics en 
nutrients i sense limitacions hídriques, requeriments que la fan molt habitual als horts al llarg de 
l’estiu però que difícilment permetran el seu correcte desenvolupament en un sòl pobre en matèria 
orgànica i sense rec addicional a la Conca d’Òdena. Tanmateix, el seu cultiu seria molt adequat en 
horts.  

c AUM: fa referència, en aquest cas, a l’obtenció de Silibinina, molècula emprada en farmacologia.  

 
han estat seleccionades com a control negatiu. Per últim, l’espècie Portulaca oleracea 

ha estat seleccionada com a control positiu en termes de valor econòmic, i tot i assolir 

una puntuació global molt elevada no es preveu que es desenvolupi favorablement 

sota les condicions ambientals previstes per als cultius, amb la qual cosa també 

exercirà de control negatiu en el camp agronòmic.  En conjunt s’han seleccionat 46 

espècies per als cultius prevists a la Conca d’Òdena. Aquestes espècies i els valors que 

han obtingut en cadascuna de les tres grans categories que considera la metodologia 

(ambiental, agronòmica, econòmica), juntament amb la puntuació global assolida, es 

mostren a la taula 11.2. Per cadascuna de les espècies es mostra també la forma vital, 

les diferents parts útils i les grans categories a les quals es corresponen els usos que 

potencialment es podrien desenvolupar en l’actualitat. La idoneïtat agronòmica i el 

valor ambiental es representen mitjançant un únic valor per cada espècie. En el cas 

del valor econòmic s’assigna una puntuació per cadascun dels grans usos prevists en 

l’actualitat, si bé a l’hora de decidir si una espècie és o no seleccionada es té en 

compte només l’ús que ha obtingut una puntuació més elevada. 

De les 38 espècies escollides per haver obtingut les millors puntuacions globals, 

pràcticament la meitat són hemicriptòfits. Els teròfits i els camèfits també estan ben 

representats, tal i com es mostra a la figura 11.1 
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Figura 11.1 Distribució en formes vitals de les 38 espècies silvestres escollides per desenvolupar 

cultius de mínima intervenció agronòmica a la Conca d’Òdena.  

 

Una mica més de la meitat de les 38 espècies seleccionades presenten un sol ús 

principal, per bé que algunes d’elles poden presentar fins a quatre o cinc usos 

d’interès en l’actualitat (Figura 11.2). Els usos que potencialment es podrien 

desenvolupar en l’actualitat a partir de les 38 espècies seleccionades es representen a 

la figura 11.3, i estan clarament dominats pels usos alimentaris i per les infusions (les 

quals poden tenir tant un caràcter medicinal com un caràcter de beguda social). En 

relació a les parts vegetals emprades, a la figura 11.4 s’observa que és molt majoritari 

l’ús de fulles i flors, per bé que per alguns usos també s’utilitzen fruits, llavors, òrgans 

subterranis, o brots.  

Les vuit espècies que han estat seleccionades com a controls negatius en termes 

agronòmics presenten un sol ús principal, que en sis ocasions és un ús alimentari 

fresc i en dues és un ús en forma d’infusió. Majoritàriament es tracta d’hemicriptòfits, 

i les parts útils són principalment flors o inflorescències i fulles o brots, tot i que en 

dues ocasions s’utilitzen òrgans subterranis.  

Figura 11.2 Distribució de les 38 espècies seleccionades segons el nombre  d’usos principals.  
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Figura 11.3 Distribució de les 38 espècies seleccionades en àmbits generals. Nombre d’usos 

corresponents a cada àmbit general.  

Figura 11.4.  Considerant les 38 espècies seleccionades, nombre d’usos per als quals s’utilitza cada 

estructura vegetal.  

Les 38 espècies seleccionades presenten de mitjana un valor ambiental de 4,8 (en una 

escala de 0 a 5), una idoneïtat agronòmica de 4,7 (en una escala de 0 a 5), i un valor 

econòmic, considerant per cada espècie l’ús pel qual s’ha obtingut un valor econòmic 

més elevat, de 3 (en una escala de 0 a 5). Les set espècies seleccionades com a 

controls negatius en termes d’idoneïtat agronòmica presenten de mitjana un valor 

ambiental de 3,9, una idoneïtat agronòmica de 2,6, i un valor econòmic de 2,6.  

De les 38 espècies seleccionades, 35 assoleixen el valor màxim en termes ambientals, 

mentre que les tres espècies restants obtenen un 2,5 sobre 5. En termes d’idoneïtat 

agronòmica, 27 de les 38 espècies assoleixen el valor màxim, un 5; sis se situen per 

sobre del 4, i cinc obtenen un valor situat entre el 3 i el 4. En el camp del valor 
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econòmic la dispersió en els resultats és més elevada, tal i com es reflecteix a la figura 

11.5. Si bé són majoritàries les espècies amb un valor econòmic comprès entre el 3 i el 

3,5, les quals representen un 42,1% de les seleccionades. Les espècies amb un valor 

econòmic per sota de 3 representen el 36,8%, mentre que només el 21,1% obtenen 

un valor econòmic igual o superior a 3,5.  

Figura 11.5 Percentatges d’espècies (n = 38) que assoleixen un determinat rang de valor econòmic 

(VE).  

Per a 32 de les 38 espècies seleccionades s’han documentat usos tradicionals al llarg 

de la prospecció etnobotànica duta a terme a la comarca de l’Anoia, tractant-se per 

tant d’espècies emprades tradicionalment a la zona en la qual es preveu desenvolupar 

els cultius. Cal tenir en compte que en el cas de Scolymus hispanicus només s’han 

documentat usos referents al seu caràcter punxant i cap dels informants s’hi ha referit 

com a espècie comestible, tot i que és pel seu interès alimentari que ha estat 

seleccionada.  

Per a les sis espècies restants no s’han documentat usos tradicionals a la zona, i per 

tant no han estat incorporades al procés de selecció a partir de la informació 

obtinguda en la prospecció etnobotànica duta a terme a la comarca de l’Anoia sinó a 

partir d’altres fonts d’informació. Quatre d’aquestes sis espècies es troben ben 

distribuïdes a la zona, i en conseqüència el fet que no hagin estat documentades en la 

prospecció etnobotànica duta a terme es pot atribuir senzillament al fet que es tracta 

d’espècies per les quals no hi ha una tradició d’ús en el territori. Es tracta d’Atriplex 

halimus, Chrysanthemum coronarium, Plantago coronopus, i Silybum marianum. Les 
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dues espècies restants, Diplotaxis muralis i Diplotaxis tenuifolia, són presents a la zona 

de forma molt escassa, formant poblacions molt petites i aïllades. Per això, el fet que 

no se n’hagin documentat coneixements tradicionals en la prospecció duta a terme a 

la comarca de l’Anoia és atribuïble al fet que els informants  desconeixen l’existència 

d’aquestes dues espècies.  

En el cas de les set espècies seleccionades com a control negatiu en termes 

agronòmics, només per a Achillea millefolium i Jasonia saxatilis s’han documentat a la 

comarca usos tradicionals coincidents amb els que han estat considerats en el procés 

de selecció com a usos d’interès en l’actualitat. De les cinc espècies restants tant sols 

Humulus lupulus es troba present a la zona, fet que justifica que per les altres quatre 

no s’hagin documentat usos tradicionals. En el cas de la verdolaga, Portulaca oleracea, 

que exerceix com a control positiu en termes econòmics i negatiu en el camp 

agronòmic, sí que se n’han documentat usos tradicionals a la comarca.   

Els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat documentats a la zona de 

l’Anoia per a les 32 espècies seleccionades que eren emprades tradicionalment en 

aquest territori, es poden consultar en els capítols 3 a 7 de la present tesis doctoral i a 

la “Base de dades dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat de la 

comarca de l’Anoia, Catalunya”. El nombre de cites d’ús documentades per cada 

espècie en cadascuna de les cinc grans categories d’ús (alimentació humana, 

medicinal, alimentació animal, veterinària, altres usos) i en global es mostra a la Taula 

11.3, juntament amb la prevalença d’aquestes cites d’ús en l’actualitat. En la 

prospecció etnobotànica realitzada a la comarca de l’Anoia s’han documentat 3168 

cites d’ús corresponents a 182 espècies silvestres diferents, amb una mitjana de 17,4 

per espècie i una desviació estàndard de 19,7; mentre que si es consideren tant sols 

les 32 espècies seleccionades el nombre total de cites d’ús documentades és de 1154, 

obtenint una mitjana de 36,1 per espècie i una desviació estàndard de 37,7. Les 

espècies seleccionades representen el 17,6% de les documentades en la prospecció 

etnobotànica, però acumulen el 36,4% del total de cites d’ús recollides. Es tracta de 

cites d’ús que corresponen principalment als àmbits de l’alimentació humana (455) i 

la medicina (488), tot i que també se n’ha documentat en el camp de l’alimentació 

animal (121), la veterinària (19), i els altres usos (71). Les cites d’ús documentades 
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per les 32 espècies seleccionades presenten en conjunt una prevalença del 43,4%, 

mentre que considerant totes les cites d’ús documentades en la prospecció 

etnobotànica de la comarca de l’Anoia la prevalença és de tant sols el 25,9%. 

Taula 11.3 

Nombre de cites d’ús (UR) documentades a la comarca de l’Anoia, en global i per cadascuna de les 

grans categories d’ús, i prevalença (PV) que presenten, per a les 32 espècies seleccionades per al 

desenvolupament de cultius de mínima intervenció agronòmica que eren emprades tradicionalment a 

la comarca.  

 Espècie 

  

Global A. Humana  Medicinals A. Animal Veterinaris Altres usos 

UR PV UR PV UR PV UR PV UR PV UR PV 

Agrimonia 
eupatoria 

21 0 0  - 16 0 0  - 0  - 5 0 

Asparagus 
acutifolius 

28 82,1 23 85,7 1 0 0  - 0  - 4 75 

Borago officinalis 19 31,6 17 35,3 2 0 0  - 0  - 0  - 

Calendula  
officinalis 

10 50 1 100 7 28,6 0  - 0  - 2 100 

Chondrilla juncea 39 17,9 36 14,7 0  - 3 66,7 0  - 0  - 

Cichorium intybus 3 0 3 0 0  - 0  - 0  - 0  - 

Cynara 
cardunculus 

26 50 26 50 0  - 0  - 0  - 0  - 

Foeniculum 
vulgare 

60 36,7 49 38,8 6 16,7 5 40 0  - 0  - 

Hypericum 
perforatum 

41 48,8 2 0 39 51,3 0  - 0  - 0  - 

Inula helenoides 44 47,7 0  - 42 50 0  - 0  - 2 0 

Lactuca serriola 3 0 1 0 0  - 2 0 0  - 0  - 

Malva sylvestris 65 35,4 2 50 47 46,8 0  - 16 0 0  - 

Matricaria recutita 80 68,8 6 0 65 84,6 0  - 0  - 9 0 

Muscari comosum  4 0 1 0 3 0 0  - 0  - 0  - 

Origanum vulgare 17 76,5 15 73,3 2 100 0  - 0  - 0  - 

Papaver rhoeas 54 14,8 34 14,7 0  - 17 17,6 0  - 3 0 

Plantago 
lanceolata 

10 10 0  - 10 10 0  - 0  - 0  - 

Reichardia 
picroides  

46 13 43 14,3 0  - 3 0 0  - 0  - 

Rosa canina  10 20 2 100 5 0 0  - 0  - 3 0 

Rosmarinus 
officinalis 

109 45,9 11 81,8 60 48,3 23 26,1 0  - 15 40 
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Taula 11.3 (Continuació) 

 Espècie 

  

Global A. Humana  Medicinals A. Animal Veterinaris Altres usos 

UR PV UR PV UR PV UR PV UR PV UR PV 

Rubus ulmifolius 49 67,3 37 87,5 3 33,3 0  - 0  - 9 0 

Sanguisorba minor  2 0 0  - 0  - 2 0 0  - 0 -  

Santolina 
chamaecyparissus  

20 55 0  - 13 84,6 0 -  1 0 6 0 

Satureja montana 25 76 24 79,2 1 0 0  - 0  - 0  - 

Scolymus 
hispanicus 

1 0 0  - 0  - 0  - 0  - 1 0 

Silene vulgaris  35 20 29 25 0  - 0  - 0  - 6 0 

Sonchus oleraceus 66 15,2 35 14,7 0  - 31 16,1 0  - 0  - 

Sonchus 
tenerrimus 

64 14,1 33 12,5 0  - 31 16,1 0  - 0  - 

Taraxacum 
officinale 

7 85,7 5 80 2 100 0  - 0  - 0  - 

Thymus vulgaris  182 70,3 19 57,9 154 71,4 4 100 2 0 3 100 

Tragopogon 
porrifolius  

1 0 1 0 0 -  0  - 0  - 0  - 

Verbascum thapsus 13 23,1 0  - 10 30 0  - 0 -  3 0 
 

 

 

DISCUSSIÓ 

Diversitat d’espècies adequades per al desenvolupament de cultius de mínima 

intervenció  

El fet d’haver documentat l’existència de 187 espècies silvestres que han estat 

considerades candidates per al desenvolupament de cultius a la Conca d’Òdena posa 

de relleu el gran potencial de la vegetació silvestre com a element per diversificar, 

dinamitzar i transformar l’agricultura del futur, tal i com ja ha estat constatat també 

en altres estudis (IPGRI, 2000; Aceituno-Mata, 2010; Molina et al 2014). D’aquestes 

espècies s’han seleccionat les 38 que, tenint en compte les condicions sota les quals es 

preveu desenvolupar els cultius, i havent superat els criteris establerts per la 

metodologia, han obtingut la millor puntuació. Però són moltes més les que han 
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superat els llindars de selecció establerts i no han estat escollides per la incapacitat 

de materialitzar el cultiu d’un nombre tant elevat d’espècies. Alhora, moltes de les 

espècies que en aquest cas han estat descartades, tenint en compte la 

contextualització de l’àrea en la qual es preveu instaurar els cultius, el maneig 

agronòmic plantejat, i l’època d’instauració, podrien ser clarament seleccionades si 

alguna d’aquestes variables canviés, incrementant encara més el ventall d’espècies 

silvestres amb potencial d’esdevenir nous cultius. Per exemple, si la instauració del 

cultiu es prevegés en un indret de regadiu, tal com un hort, espècies com Urtica 

dioica, Chenopodium album o Amarnthus retroflexus, serien clarament seleccionades. 

En canvi, si el que canviés fos la ubicació dels cultius, i es traslladessin a una zona a 

cavall entre l’Urgell i la Segarra, les recomanacions ambientals consistirien a afavorir 

comunitats vegetals de caire arbori o arbustiu, ja que són les més mal representades 

en el mosaic agroforestal d’aquests territoris i les que han sofert una major regressió 

en les darreres dècades. En conseqüència, els megafaneròfits i nanofaneròfits serien 

les formes vitals que caldria afavorir, criteri totalment diferent del que s’ha establert 

a la Conca d’Òdena, i que comportaria la selecció d’unes espècies que també serien 

totalment diferents.  

 

Ingredients nous per a usos ja quotidians 

Les 38 espècies seleccionades i les 8 que s’hi afegeixen amb un rol de control es 

caracteritzen majoritàriament pel fet de ser totalment desconegudes per la immensa 

majoria de consumidors. Aquesta afirmació es veu confirmada pels resultats d’un 

estudi recent desenvolupat a l’àrea metropolitana de Barcelona (Rius-Agüera, 2017) 

amb l’objectiu de determinar el grau de coneixement dels habitants metropolitans de 

nou espècies silvestres comestibles i els seus usos. En conseqüència, la major part 

dels productes comercialitzables obtinguts a partir d’aquestes espècies silvestres 

seran totalment nous per als consumidors, i difícilment seran etiquetats amb el 

concepte de males herbes o d’aliments de misèria, a diferència del que hauria passat 

unes dècades enrere quan el record de la postguerra encara era ben present. Ben al 

contrari, és possible que si es duen a terme les estratègies de comercialització i 

introducció en el mercat adequades el seu consum es pugui generalitzar precisament 
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pel seu caràcter innovador, d’acord amb les tendències gastronòmiques del moment 

(Łuczaj et al., 2012; Sanchez-Bel et al., 2015). En tots els casos la introducció en el 

mercat ha de basar-se en un creixement progressiu i sostingut, i en la consolidació del 

nínxol de mercat assolit, per tal d’evitar que quests productes siguin tant sols una 

moda passatgera.  

A banda del seu component innovador, la major part dels productes que es poden 

obtenir a partir de les espècies silvestres seleccionades tenen la virtut de ser 

productes nous però alhora pertànyer a una categoria de producte que ja és 

consumida de forma habitual. Són productes que donen resposta a una necessitat ja 

existent. En conseqüència, per tal que siguin adquirits caldrà que els consumidors els 

tinguin en compte com un dels productes susceptibles a utilitzar per cobrir una  

necessitat ja quotidiana, però no caldrà generar una nova necessitat de consum. 

Aquest és, juntament amb el caràcter innovador, un element important per fer 

possible l’entrada en el mercat d’aquests productes, tal i com ja ha passat en els 

darrers anys amb les llavors de rosella, que s’han popularitzat en rebosteria (Rius-

Agüera, 2017), o amb les infusions elaborades amb espècies autòctones com a 

alternativa al te (ACN Girona, 19 de setembre del 2016).  

 

Prospeccions etnobotàniques locals com font d’informació per seleccionar les 

espècies silvestres més adequades per al cultiu 

És cabdal partir dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat que atresora 

la comunitat local per tal de seleccionar de forma eficaç les espècies silvestres més 

adequades per al cultiu. Encara que en molts casos els testimonis orals facin 

referència a uns usos pretèrits, o si més no poc generalitzats en la societat d’avui en 

dia, i encara que les necessitats actuals no siguin comparables amb les de fa mig segle, 

el que no ha canviat són les característiques intrínseques de les espècies. Les espècies 

silvestres comestibles, medicinals, o amb d’altres usos que es troben en el territori 

segueixen sent, en la immensa majoria, les mateixes. És precisament a partir de les 

prospeccions etnobotàniques que és possible determinar quines són les espècies útils 

d’un territori, on creixen, com s’aprofiten, i quins usos tradicionals els han estat 
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atorgats; informacions fonamentals per poder determinar com es poden aprofitar i 

quins usos se’n poden derivar en l’actualitat.  

El fet que 32 de les 38 espècies seleccionades hagin estat citades pels informants de la 

zona mostra la importància inequívoca de la informació etnobotànica local per dur a 

terme una bona selecció de les espècies. La informació aportada pels informants és 

útil fins i tot en els casos on les espècies són citades tant sols per la molèstia que 

causaven a l’agricultura, sense que se n’aporti cap més ús. És el cas de l’espècie 

Scolymus hispanicus, a la qual un informant s’hi referia amb el nom de sotacristos per 

explicar que eren les pitjors herbes que hi havia, que sortien al camp i que punxaven 

molt. Tot i que aquesta font no aporta cap informació sobre els usos comestibles de 

l’espècie, sí que permet confirmar que es tracta d’una espècie present de forma 

habitual als camps de conreu de la zona. És a partir d’aquesta informació que es té en 

compte com una possible espècie candidata i que es cerquen quins poden ser els seus 

usos, més enllà de les característiques punxant. En aquest cas es tracta d’una de les 

espècies més consumides i apreciades com a verdura silvestre en nombroses zones 

de la península Ibèrica, especialment a la Meseta, on el seu consum i comercialització 

era molt habitual i forma part fins i tot de la cultura popular i d’obres literàries 

cèlebres com “El Quijote” (Tardio et al., 2004). Gràcies a aquesta doble font 

d’informació, l’espècie ha estat finalment seleccionada per al cultiu, fet que no hauria 

estat possible sense la prospecció etnobotànica local, i tampoc sense la consulta 

d’altres fonts d’informació.  

Per a moltes de les altres espècies seleccionades, la informació aportada pels 

informants ha estat suficient per determinar quins podrien ser-ne els usos d’interès 

en l’actualitat, ja que els  usos tradicionals de l’espècie han estat àmpliament 

documentats a partir de les fonts orals locals i coincideixen amb els usos previstos en 

l’actualitat. És el cas per exemple de Silene vulgaris, tradicionalment recollida com a 

verdura silvestre i molt apreciada per fer truites, i que actualment també es preveu 

cultivar i comercialitzar amb la mateixa finalitat.  

 

Si s’observa la importància que tenien per la comunitat local les espècies 

seleccionades que han estat documentades en la prospecció etnobotànica duta a 
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terme a la comarca de l’Anoia, es constata que les espècies seleccionades presenten 

de mitjana el doble de cites d’ús i prop del doble de prevalença per als seus usos que 

el conjunt de totes les espècies documentades en la prospecció. Tant sols per 7 

d’aquestes 32 espècies s’han documentat menys de 10 cites d’ús, mentre que són 12 

les espècies per les quals s’han documentat més de 40 cites d’ús. Aquestes dades 

demostren que, si bé no és possible descartar les espècies que han estat poc citades, 

en termes generals es compleix que com major era la utilització tradicional d’una 

espècie majors són les probabilitats que, si s’adiu a les condicions sota les quals es 

preveu desenvolupar el cultiu, sigui una de les espècies seleccionades. Aquest fet 

reflecteix que moltes de les espècies que tradicionalment han estat altament útils per 

la comunitat local també poden ser altament útils en el context ambiental, agronòmic, 

i socioceonòmic actual. Una espècie àmpliament utilitzada tradicionalment es 

caracteritza per presentar un gran nombre d’usos diferents i una elevada eficàcia (per 

exemple Thymus vulgaris), per respondre a necessitats altament quotidianes (per 

exemple Matricaria recutita com a digestiva i Inula helenioides contra els cops), o per 

ser molt freqüent en el territori i presentar una gran qualitat organolèptica (per 

exemple Silene vulgaris o Reichardia picroides). Es fa palès que els caràcters que 

conferien a una espècie la popularització del seus usos tradicionals tendeixen a 

coincidir amb aquells que avui en dia faran que el cultiu de l’espècie sigui 

agronòmicament possible i econòmicament viable; raonament, però, que no és vàlid 

en sentit invers.  

 

En consonància amb les darreres paraules de l’anterior paràgraf, és important no 

descartar d’entrada les espècies que tradicionalment eren poc emprades per la 

comunitat local, ni tampoc és recomanable restringir el procés de selecció només a les 

espècies útils documentades mitjançant la prospecció etnobotànica del territori. 

Degut a fenòmens socioculturals diversos no totes les espècies útils del territori han 

estat emprades tradicionalment per la comunitat local. Un exemple paradigmàtic és el 

cas dels espàrrecs (Asparagus acutifolius), l’ús dels quals no es va generalitzar en 

territori català fins a l’arribada de la població immigrada del llevant, centre i sud 

peninsular, territoris on el consum d’aquesta espècie sí que era molt habitual. 

Tanmateix, l’espàrrec és avui en dia l’única espècie silvestre comestible àmpliament 
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coneguda per la població metropolitana (Rius-Agüera, 2017), i la seva recol·lecció ha 

esdevingut un fenomen social, fet determinant per mantenir vigent la recol·lecció de 

productes silvestres en l’actualitat (Reyes-García et al., 2015).  D’acord amb aquest 

exemple és plausible que existeixin en la flora local espècies útils que actualment no 

són aprofitades però que poden esdevenir d’interès per la comunitat si es donen a 

conèixer els seus usos. És a partir de la documentació procedent de diferents fonts 

d’informació (veure material i mètodes) que s’han tingut en consideració sis de les 

espècies que finalment han estat seleccionades per als cultius. Per quatre d’aquestes 

espècies (Atriplex halimus, Chrysanthemum coronarium, Plantago coronopus, i Silybum 

marianum) s’han documentat usos tradicionals en altres indrets del territori català, 

però per les dues restants (Diplotaxis muralis i Diplotaxis tenuifolia) no es té 

constància de cap registre d’ús tradicional en tot el país, malgrat ser espècies presents 

en el territori. Tanmateix, les seves fulles tenen un gust similar a la rúcula (Eruca 

vesicaria), però encara més intens, característica que les fa molt interessants en un 

moment en què el consum d’aquesta espècie s’ha popularitzat i generalitzat per 

influència de la cultura gastronòmica italiana.  

  

 

Usos contemporanis i usos provinents d’altres cultures o territoris  

Tal i com ja s’ha esmentat, les prospeccions etnobotàniques són claus per determinar 

quines són les espècies útils del territori i quins són els usos que els hi eren atorgats 

tradicionalment, però són molts els casos en que aquestes espècies presenten altres 

usos potencials més enllà dels duts a terme per la comunitat local. Pot tractar-se 

d’usos de caràcter contemporani, o bé d’usos tradicionals corresponents a d’altres 

territoris i cultures. Si bé la major part de les espècies seleccionades per al cultiu han 

estat emprades tradicionalment per la comunitat local, molts dels usos gràcies als 

quals han estat seleccionades no es coneixien localment. Aquesta realitat es pot 

resumir afirmant que la major part de les espècies escollides per al cultiu eren 

emprades tradicionalment, però que els usos que es preveu que se’n derivin són nous 

per la comunitat en la qual es desenvolupen els cultius i per als consumidors 

potencials. Gràcies a la incorporació d’aquests nous usos es pot treure el màxim 
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potencial a les espècies cultivades, afavorir la viabilitat econòmica dels cultius, i 

adaptar-se a les necessitats i demandes de la societat actual. Aquesta capacitat 

d’innovació, evolució i adaptació reflecteix a la perfecció allò que ha succeït durant 

segles amb els coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat, que s’han forjat i 

han arribat fins als nostres dies gràcies al flux constant generat en el si de les 

comunitats i també entre comunitats. La diferència entre el que succeïa al segle XVIII 

o a principis del segle XX, i el que succeeix a l’actualitat, és que antigament la 

comunitat amb la qual es podien intercanviar coneixements tradicionals estava 

situada a uns pocs quilòmetres i el procés d’intercanvi era lent i forçosament es duia a 

terme mitjançant el contacte personal. Actualment en canvi es pot obtenir informació 

d’usos, tradicionals o no, relatius a la biodiversitat, de comunitats i cultures situades a 

milers de quilòmetres; i per fer-ho tant sols és necessari tenir accés a internet i 

disposar d’un ordinador, mòbil o tauleta. El fenomen de la globalització, considerat 

com un element empobridor i homogeneïtzador del patrimoni etnobotànic i que 

comporta la pèrdua de sobirania alimentària (IPGRI, 2000), ha de ser també 

considerat com una oportunitat per descobrir els usos que altres cultures i 

comunitats han atorgat a espècies que són presents a casa nostra però que, o bé no 

hem utilitzat tradicionalment, o bé hem utilitzat de forma diferent. El coneixement 

holístic dels usos que a nivell global s’han desenvolupat a partir d’una espècie és un 

complement irrefutable als usos que ha assignat la comunitat local a aquella espècie. 

Pot contribuir clarament a dictaminar amb major certesa quins usos són 

potencialment interessants en l’actualitat, i per tant quin pot ser l’interès i la viabilitat 

econòmica actual del cultiu i processament d’una determinada espècie. Algunes de les 

espècies seleccionades per als cultius ho han estat precisament perquè s’han tingut en 

compte usos tradicionals propis d’altres cultures que podrien ser ben valorats i 

acceptats per la comunitat local. És el cas de Muscari comosum, el bulb del qual és 

molt apreciat i consumit en algunes regions d’Itàlia i Grècia. Es processa per tal 

d’eliminar-ne la toxicitat i es conserva en oli per a consumir-lo com a aperitiu, però la 

seva presència en la gastronomia és molt més àmplia (Renna et al., 2015). Un altre 

exemple es troba en  Chrysanthemum coronarium, espècie per la qual no ha estat 

documentat el seu ús en alimentació humana a Catalunya, però que és molt utilitzada 

i apreciada en la gastronomia asiàtica, on es coneix amb el nom de Shungiku i es 
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consumeix com a verdura (Follet, 1990). Un cas similar és el de Diplotaxis tenuifolia, 

consumida i cultivada com a rúcula a Itàlia (Garibaldi et al., 2012) però el consum de 

la qual encara no ha arribat al territori català, on fins al moment l’única espècie que es 

consumeix com a rúcula és Eruca vesicaria. Per últim, com a ús de caràcter 

contemporani cal fer referència al consum i comercialització de flors comestibles 

utilitzades per condimentar plats diversos en la gastronomia d’avantguarda (Kelley et 

al., 2002), ús inimaginable fa tant sols unes dècades, quan les flors (i tant sols 

algunes) només se les menjaven els nens per jugar.  

 

Eficàcia de la metodologia de selecció de les espècies  

En una metodologia de selecció de recent creació, i que no ha estat utilitzada encara 

en cap ocasió, l’establiment de mecanismes de control que permetin determinar-ne 

l’eficàcia i millorar-la resulta cabdal. L’àmbit agronòmic és el que permet establir més 

mesures de control, mitjançant la selecció per al cultiu d’espècies que es troben just 

per sota del llindar de selecció establert en termes agronòmics. Aquestes espècies han 

de permetre determinar si el llindar de selecció establert és adequat, ja que en cas 

afirmatiu es detectaran diferències en el desenvolupament real dels cultius entre les 

espècies que el superen i les que es queden just per sota. Si per contra aquestes 

diferències no són evidents, significarà que el llindar establert no és l’adequat o que 

les variables seleccionades per determinar la idoneïtat agronòmica no són del tot 

vàlides.  

En el cas del valor econòmic, l’establiment de mecanismes de control resulta molt 

més complex, en ser molts els factors, més enllà de l’espècie, que condicionaran l’èxit 

o el fracàs en termes comercials dels productes obtinguts a partir dels cultius. Sí que 

s’ha establert un control positiu per tal de poder expressar el valor de mercat de les 

espècies candidates en el rang de 0 a 5, prenent com a referència del valor de mercat 

obtingut per l’espècie escollida com a control positiu. El valor de mercat de totes les 

espècies serà calculat en relació a l’obtingut per a l’espècie control positiu, 

consideració que caldrà tenir en compte a l’hora de comparar el valor de mercat 

assolit per les espècies de dos o més processos de selecció en que el control positiu 

sigui diferent. L’elecció de Portulaca oleracea com a control positiu en l’àmbit 
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econòmic per al present estudi, es deu al fet que es tracta d’una espècie altament 

productiva i que, si bé es comercialitza només de forma incipient en territori català, és 

un producte habitual en els comerços de diferents països del món (Elmi et al., 1997; 

Egea-Gilabert et al., 2014). Alhora, es pot consumir sota diferents formats i també és 

emprada en l’àmbit medicinal (Siriamornpun & Suttajit, 2010; Conforti et al., 2011; 

Alam et al., 2014; Uddin et al., 2014; ), característiques que constaten el seu potencial 

en termes comercials i econòmics.  

 

CONCLUSIONS 

Existeix un ampli ventall d’espècies silvestres adequades per instaurar cultius basats 

en la mínima intervenció agronòmica que siguin ambientalment sostenibles, que 

afavoreixin la biodiversitat i funcionalitat a escala de paisatge, que es desenvolupin 

adequadament en termes agronòmics, que resultin econòmicament  viables, i que 

possibilitin l’aprovisionament de productes de qualitat.  

Les espècies silvestres seleccionades són desconegudes per la major part dels 

consumidors potencials, i per tant els seu cultiu i comercialització comportarà 

l’entrada en el mercat d’una gran diversitat de productes nous, però que tanmateix 

aniran dirigits a cobrir necessitats ja existents, factors que poden contribuir al seu 

èxit comercial.  

Les prospeccions etnobotàniques locals són la font d’informació bàsica a partir de la 

qual establir quines són les espècies silvestres més adequades per al cultiu en un 

determinat territori. Però cal considerar també la resta de fonts d’informació a l’abast 

per poder incloure en el procés de selecció espècies útils presents en el territori però 

que no són emprades ni ho han estat tradicionalment per la comunitat local, i també 

per conèixer tots els usos que es poden desenvolupar a partir de les espècies 

candidates.  

La major part de les espècies seleccionades han estat utilitzades tradicionalment per 

la comunitat local, i en molts casos de forma majoritària. Però els usos que es 

preveuen desenvolupar a partir d’aquestes espècies en força ocasions difereixen dels 
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que tradicionalment els atorgava la comunitat local, ja que es tracta de modificacions 

d’aquests usos tradicionals locals, d’usos tradicionals propis d’altres comunitats o 

cultures, i fins i tot d’usos de caràcter totalment contemporani.  

És necessari l’establiment de mecanismes de control que permetin determinar 

l’eficàcia real de la metodologia de selecció de les espècies implementada, 

especialment en l’àmbit agronòmic, com a eina per millorar-ne l’eficàcia i la utilitat 

futura.  
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Capítol 12  

Resposta d’espècies silvestres al cultiu de mínima 

intervenció en condicions de sequera extrema. 

Dinàmica poblacional, dominància, i capacitat de 

disseminació 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Absència de selecció artificial, productivitat i viabilitat econòmica 

La posada en cultiu d’espècies que fins ara tant sols havien estat recol·lectades de 

les poblacions silvestres implica desenvolupar la capacitat de fer-les créixer en un 

indret i en un moment preestablerts. Les societats neolítiques amb les quals va 

iniciar-se l’agricultura van dur a terme un procés de domesticació segons el qual 

seleccionaven uns determinats trets de l’espècie cultivada amb la finalitat de 

potenciar-los (Purugganan & Fuller, 2009). Aquest procés de selecció artificial, 

inherent a la domesticació i que s’ha produït lentament al llarg dels temps (Tanno, 

2006), no es dona en els cultius d’espècies silvestres aquí plantejats, els quals 

precisament per aquest fet reben el nom de “cultius no domesticats”.  

En no existir el procés de selecció, per aconseguir cultivar amb èxit les espècies 

silvestres tant sols cal escollir un indret adequat per al desenvolupament de 

l’espècie i dur a terme un maneig agronòmic òptim per al seu desenvolupament. Si 

es compleixen les dues premisses, s’aconseguirà que les poblacions de l’espècie es 

perpetuïn tal i com passa en les comunitats en les quals creixen de forma 

espontània.  

Tanmateix, és necessari no perdre de vista que es tracta d’un cultiu. En 

conseqüència, encara que no hi entri en joc el procés de selecció artificial i que es 
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basi en la mínima intervenció agronòmica, per tal que esdevingui una alternativa 

real per als agricultors aquest ha de ser econòmicament rendible. La revolució 

verda va basar-se en l’increment de la productivitat gràcies a la mecanització i 

intensificació de l’agricultura, amb un gran consum d’energia de caràcter fòssil i 

l’ús de productes fitosanitaris i herbicides (Hazel, 2009). Alhora, l’increment de la 

productivitat va anar lligat a una disminució del preu de venda dels productes 

agraris, de la seva qualitat, i de la biodiversitat cultivda; tal i com s’ha constatat a la 

comarca de l’Anoia amb la substitució de varietats tradicionals altament 

valoradres per d’altres de més productives però de menys qualitat, tal com ja 

s’advertia a nivell europeu als anys 90 (Wood & Lenne, 1997). En el model agrícola 

plantejat, plasmat en els cultius de mínima intervenció agronòmica, es cerca 

obtenir una productivitat moderada que juntament amb unes cadenes comercials 

curtes permetin a l’agricultor obtenir un preu just pel producte comercialitzat, en 

la línia del model agrosocial plantejat per Monllor (2011). Així serà possible assolir 

la sostenibilitat econòmica de l’explotació sense que es produeixi un increment 

substancial del preu de venda al públic dels productes comercialitzats, a diferència 

del que passa actualment amb la major part de productes ecològics, on el preu és el 

factor que més en limita el consum (Gleim et al., 2013; Marian et al., 2014).  

D’acord amb l’esmentat fins ara, el model agronòmic plantejat ha de permetre, 

sense caure en la intensificació ni renunciant a la sostenibilitat ambiental, assolir 

un determinat llindar de productivitat que en garanteixi la viabilitat en termes 

econòmics. Si el maneig agronòmic dut a terme és l’adequat i tanmateix no 

s’assoleix aquest llindar, caldrà canviar l’espècie cultivada o bé cercar un indret en 

el qual les condicions ambientals siguin més idònies per al seu desenvolupament. 

Aquesta realitat fa que sigui clau dur a terme un procés de selecció de les espècies 

que permeti cultivar només aquelles que agronòmicament siguin plenament 

adequades a les condicions ambientals previstes per al cultiu.  En conseqüència, 

només cultivant espècies que de forma espontània puguin establir-se i perpetuar-

se en l’indret previst per al cultiu serà possible compatibilitzar una intervenció 

agronòmica mínima amb una productivitat que faci econòmicament viable el 

cultiu.  
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Perpetuació al llarg dels cicles de cultiu i dinàmica de pertorbacions 

La definició d’un cultiu basat en especies anuals o paucienials duu implícita que 

aquest és sembrat de forma periòdica per part de l’agricultor, concretament a 

l’inici de cada cicle de cultiu. Així es garanteix que l’espècie cultivada domini la 

comunitat. En cap cas es planteja que l’espècie es perpetuï al llarg dels cicles de 

cultiu sense necessitat de dur a terme l’acció de sembra. En les espècies i varietats 

cultivades no s’ha buscat la capacitat de perpetuar-se en el temps de forma 

espontània, i per això mateix generalment només es troben en el si dels cultius i no 

formen poblacions estables en d’altres comunitats (Milla et al., 2015). Per contra, 

les espècies silvestres mantenen intacta aquesta capacitat, formant poblacions 

estables en els ambients que els són favorables. Resulta evident que els agricultors 

no sembren les roselles (Papaver rhoeas) que apareixen als camps de cereals, així 

com que els responsables de manteniment de les carreteres tampoc sembren les 

malves (Malva sylvestris) que apareixen als vorals. Tanmateix aquestes espècies 

apareixen any rere any als mateixos indrets. Són només dos dels molts exemples 

que es podrien esmentar i palesen que les espècies silvestres amb interès 

agronòmic presenten unes diàspores, o un sistema de propagació vegetativa, que 

són capaços de perpetuar la població any rere any si les condicions ambientals i la 

dinàmica de pertorbacions són favorables. En conseqüència, els cultius 

desenvolupats amb espècies silvestres donaran lloc a poblacions que sí que seran 

capaces de perpetuar-se en el temps sense que sigui necessària l’acció de sembra a 

l’inici de cada cicle de cultiu, essent aquest un tret diferencial cabdal que ha de 

permetre la reducció de la intervenció agronòmica, tal i com ja proposava Fukuoka 

fa dècades (Fukuoka, 1985).  

Les espècies silvestres donen lloc a poblacions estables sempre que les condicions 

ambientals i la dinàmica de pertorbacions els permetin completar el cicle biològic i 

siguin favorables per a l’establiment de nous individus. I en parlar de dinàmica de 

pertorbacions cal referir-se explícitament a l’activitat humana. Des dels inicis de la 

humanitat, però especialment des del neolític, les comunitats vegetals han estat 

modificades de resultes de l’activitat humana, com a conseqüència de la capacitat 

transformadora de l’habitat que ens caracteritza (Fuller & Lucas, 2017). L’acció 

transformadora exercida al llarg de mil·lennis ha conformat unes comunitats 



Capítol  12    
 

114  

vegetals que permeten satisfer les necessitats de la població local però que 

difereixen molt de les potencials. Alhora, les espècies també s’han adaptat a les 

transformacions dutes a terme per part dels humans i als règims de pertorbació 

establerts, de tal forma que s’ha produït un procés de coevolució entre les espècies 

i l’activitat humana. En conseqüència, les espècies s’han adaptat i seleccionat 

d’acord amb les característiques dels ecosistemes conformats fruit de l’activitat 

humana (Barthel et al., 2013; Egea-Fernández & Egea Sánchez, 2013).  

 

D’acord amb aquesta realitat, és adequat afirmar que no totes les espècies 

silvestres poden desenvolupar-se al marge de l’activitat humana. És cert que per 

aquelles que formen part de la vegetació potencial d’un territori l’activitat humana 

és totalment innecessària per al manteniment de les seves poblacions, i en general 

va en detriment de la seva àrea de  distribució, essent-ne el teix (Taxus baccata) un 

bon exemple (Dubreuil et al., 2010). Però en canvi, les moltes espècies que es 

desenvolupen en comunitats amb una clara incidència de l’activitat humana, 

necessiten el manteniment de les pertorbacions que en deriven per tal de fer 

possible la perpetuació de les seves poblacions. Si l’activitat humana canvia o 

desapareix, el règim de pertorbacions es veurà alterat i la viabilitat de les 

poblacions quedarà en entredit, podent comportar una clara reducció en l’àrea de 

distribució de les espècies o fins i tot la seva desaparició (Moreira & Russo, 2007; 

Krauss et al., 2010). Queda palès que per al cultiu de la gran majoria d’espècies 

silvestres, encara que aquest es basi en una mínima intervenció agronòmica, serà 

necessari reproduir mitjançant el maneig agronòmic el règim de pertorbacions que 

es dona en les comunitats on l’espècie creix de forma espontània.  

 

Cultiu s’associa directament amb collita, i al seu torn la collita es considera 

incompatible amb la regeneració i perpetuació del cultiu, particularment per a 

espècies anuals. Si es desitja compatibilitzar ambdós conceptes serà necessari 

replantejar el significat atorgat al mot collita, incorporant en la definició que 

l’obtenció de les parts útils de l’espècie cultivada ha de permetre que la població es 

regeneri de forma espontània, sense necessitat de dur a terme l’acció de sembra. 

Aquesta idea ja es troba present en els manuals de recol·lecció silvestre sostenible 

i, atès que es pretén que l’espècie culivada un cop instaurada adopti una dinàmica 
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equivalent a la de les poblacions silvestres, seria adequat que les recomanacions de 

recol·lecció silvestre sostenible fossin adoptades i adaptades per als cultius 

d’espècies silvestres basats en la mínima intervenció agronòmica (Melero & 

Cristóbal, 2006; Recasens et al., 2008; Guarino et al., 2011; Molina et al., 2014) 

 

Història d’usos i banc de llavors del sòl 

El banc de llavors del sòl acumula al llarg dels anys un gran nombre de diàspores 

que romanen latents, en ocasions durant dècades, fins que es donen les condicions 

favorables per al seu desenvolupament (Benech-Arnold et al., 200). Són 

precisament els usos del sòl de les darreres dècades, tant en l’àrea a cultivar com 

en les zones adjacents, els factors que determinaran la composició del banc de 

llavors del sòl (Luzuriaga et al., 2005; Buisson et al., 2006). En conseqüència, la 

història d’usos del sòl pot ser, per al bon desenvolupament del cultiu, un factor tant 

important com les condicions ambientals o l’espècie escollida. És així perquè la 

instauració dels cultius amb espècies silvestres comportarà un canvi en el maneig 

agronòmic, el qual propiciarà que es generin les condicions favorables per a la 

germinació i establiment d’unes determinades espècies presents en el banc de 

llavors del sòl. De resultes d’aquest fet, en cada cultiu la flora adventícia tindrà una 

composició específica i una estructura particulars, donant lloc a una comunitat que 

pot ser molt diferent de la que havia aparegut en els anys immediatament 

anteriors a l’establiment del cultiu (Luzuriaga et al., 2005). Aquest factor és 

altament rellevant per al desenvolupament de l’espècie cultivada, ja que no només 

ha de ser capaç d’adaptar-se favorablement a les condicions ambientals i al maneig 

agronòmic implementat, sinó que també ha de ser capaç de competir amb les 

espècies adventícies que apareguin en el cultiu. Dos cultius desenvolupats sota les 

mateixes condicions ambientals poden diferir en la seva viabilitat a conseqüència 

de les diferències en la flora adventícia amb la qual han de competir pels recursos, 

realitat que cal tenir també present en els cultius amb espècies silvestres i a la qual 

serà necessari adaptar el maneig agronòmic, mantenint sempre els preceptes de la 

mínima  intervenció.  
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Àrea d’estudi 

La Conca d’Òdena (comarca de l’Anoia, Catalunya Central), àrea prevista per 

analitzar la resposta de les espècies silvestres seleccionades a la seva incorporació 

en un sistema de cultiu basat en la mínima intervenció agronòmica, ja ha estat 

caracteritzada en capítols anteriors, especialment en el capítol 10. Presenta un 

clima mediterrani subhumit amb tendència continental, essent el dèficit hídric 

estival el principal limitant per al desenvolupament vegetal. La variabilitat 

interanual pot ser molt important, amb una elevada incidència de fenòmens 

meteorològics extrems tals com onades de calor o sequeres perllongades, els quals 

es veuran incrementats en intensitat i recurrència d’acord amb les previsions del 

canvi climàtic (Calbó et al., 2016; Barrera-Escoda et al., 2014; Gonçalves et al., 

2014; IPCC, 2014). Aquestes condicions ambientals són i seran un limitant cada 

cop més important per al desenvolupament de certs cultius actualment molt 

estesos a la zona, reduint-ne la productivitat i la viabilitat econòmica en els anys 

climatològicament menys favorables, essent-ne el sector dels cereals un bon 

exemple. Aquest escenari posa de relleu la necessitat de cercar espècies i varietats 

agronòmicament interessants i altament adaptades a les condicions climàtiques 

presents i futures. En aquest sentit el cultiu d’espècies silvestres pot suposar una 

alternativa clau per al sector agrícola, contribuint a mitigar els efectes del canvi 

climàtic sobre el sector i a incrementar la resiliència dels agroecosistemes.  

L’objectiu principal d'aquest capítol és determinar la resposta agronòmica de les 

espècies silvestres cultivades i conèixer quines són les condicions ambientals més 

limitants per al seu correcte desenvolupament.  

D’aquest objectiu principal en deriven els següents objectius específics:  

1. Conèixer quines són les condicions ambientals adequades per a la 

instauració, desenvolupament i perpetuació de les espècies silvestres 

cultivades, i quin és el grau de tolerància que presenten en front de 

fenòmens meteorològics extrems.  

2. Determinar la capacitat de les espècies cultivades per esdevenir dominants 

i competir favorablement amb les espècies adventícies al llarg del cicle de 

cultiu.  
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3. Conèixer la capacitat de les espècies cultivades per generar poblacions 

estables que es perpetuïn en el temps i es disseminin en l’espai.  

4. Determinar la fenologia de les espècies silvestres cultivades, establir-ne els 

cicles agronòmics, i plantejar la metodologia més adequada per al seu cultiu 

sota el principi de la mínima intervenció agronòmica.  

5. Determinar si la metodologia desenvolupada en el capítol 10 per a la 

selecció de les espècies silvestres més adequades és eficaç en l’àmbit 

agronòmic. 

 

MATERIAL I MÈTODES 

Recol·lecció i processament de les llavors de les espècies silvestres 

seleccionades  

D’acord amb el capítol 11, són 46 les espècies silvestres seleccionades per a 

l’establiment de cultius de mínima intervenció a la Conca d’Òdena. Per totes elles la 

recol·lecció de les llavors necessàries per a la instauració dels cultius s’ha dut a 

terme a partir de poblacions silvestres. El criteri principal seguit a l’hora d’escollir 

la població a partir de la qual es recollien les llavors ha estat la proximitat a l’indret 

previst per a la instauració dels cultius. Alhora, també s’han propiciat aquelles 

poblacions que formen part d’una comunitat similar a la que s’espera que s’acabi 

desenvolupant en els cultius.  

Amb aquests dos criteris s’espera, no només cultivar espècies plenament 

adaptades a les condicions ambientals previstes, sinó escollir per a cada espècie 

material de propagació provinent de les poblacions genèticament més adaptades a 

aquestes condicions ambientals. És ben coneguda l’elevada diversitat genètica que 

presenten les espècies silvestres en funció de l’ambient en el qual es desenvolupen, 

amb notables diferències fins i tot en poblacions geogràficament molt properes. En 

conseqüència, la utilització de material de propagació corresponent a les 

poblacions pròpies de l’àrea en la qual es desenvolupin els cultius no només 

incrementa les possibilitat d’èxit dels cultius en termes agronòmics, sinó que 

també permet mantenir els trets adaptatius de les poblacions espontànies 

properes als cultius, en no produir-se la contaminació genètica amb individus 
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provinents de poblacions llunyanes sotmeses a pressions de selecció natural 

diferents (Ehlers et al., 2016).  

Taula 12.1. Model de fitxa emprat per anotar la informació referent al procés de recol·lecció de les 

llavors, corresponent en aquest cas a l’espècie Inula helenioides.  

Fitxa de recol·lecció Tàxon: Inula helenioides 

Codi intern: Inula1 Recol·lector: Marc Talavera Roma Data: 03/08/2014 

Localitat: Al camí que va cap a Cal Albareda (a St. Pere d’es Vim), abans d’arribar a la casa, fins i tot abans 
de creuar el torrent, en un tros erm que queda a ma dreta, al costat d’un cobert.   

Coordenades UTM: ED50 31T, 377990, 4616523 Altitud: 582 m 

Recobriment de l’espècie: 20 % Pendent: 0-5 º Orientació: N - NE 

Ecologia, ambient: Herbassar, prat, marge de conreu.  

Composició específica de la comunitat, espècies més rellevants: 
Inula helenioides, Daucus carota, Avena sp., Scabiosa sp., Lamium sp., Chicorium intybus, Anacyclus clavatus, 
Cynodon dactylon, Eryngium campestris, Dactylis glomerata, Malva sylvestris, Potentilla neumaniana, 
Torilis arvensis, Plantago lanceolata, Centaurea sp., Scolymus hispanicus, Tragopogon dubius, Hypericum 
perforatum 
 
Nº individus recol·lectats: 60 Nº individus de la població: + 250 

Observacions: 
Floració al 50% i el 30% de les llavors madures.  
No tots els individus s’han reproduït, només ho han fet aproximadament el 50%.  
L’indret on hi ha la població  s’observa que és segat, desbrossat de forma periòdica, cada un o dos anys a 
tot estirar.  
L’alçada màxima de la vegetació és de 60 cm.  
Recol·lecció senzilla, 30 minuts de durada.  
 

 

Per tal de mantenir intacta la diversitat genètica de les poblacions que es 

desenvolupin en els cultius, cal que els individus fundadors en siguin una mostra 

prou representativa. D’acord amb Gold et al., 2004 i Guraino et al., 2011, per tal de 

recollir tots els al·lels presents en la població mare amb una freqüència superior a 

0,05, evitant així que es produeixi una pèrdua significativa de diversitat genètica, 

cal recollir llavors d’almenys 30 individus en el cas d’espècies al·lògames, i de 60 

en el cas d’espècies autògames. Aquests han estat els criteris seguits a l’hora de 

d’obtenir les llavors emprades per a la instauració dels cultius. En els casos en que 

el nombre d’individus reproductors de la població mare ha estat inferior al nombre 

recomanat, s’ha procedit a recollir llavors de tots els individus reproductors de la 

població. Per últim, per aquelles espècies on no s’ha pogut determinar amb 

exactitud el seu comportament al·lògam o autògam, s’han recollit llavors de 60 

individus per tal de garantir el manteniment de la diversitat genètica.   
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Per cadascuna de les espècies s’ha elaborat una fitxa de recol·lecció en la qual 

s’anota la data de recol·lecció, la localització, l’altitud sobre el nivell del mar, 

l’orientació, el pendent, l’ambient en el qual es troba la població, la composició 

específica de la comunitat, el recobriment de l’espècie, el nombre d’individus de la 

població, el nombre d’individus recol·lectats, i aquelles observacions que es 

considerin rellevants (vegeu-ne un exemple a la taula 12.1). De forma sintètica, la 

informació més destacable continguda en les fitxes de recol·lecció de totes les 

espècies es mostra a la taula 12.2. Alhora, la informació de les fitxes s’ha 

complementat amb l’obtenció de material gràfic de les comunitats de procedència 

(figura 12.1).  

  

Figura 12.1. Procés de recol·lecció de les llavors de fonoll (Foeniculum vulgare) 

La recol·lecció de les llavors s’ha dut a terme entre la primavera i la tardor del 

2014, i un cop realitzada les llavors obtingudes han estat processades per tal 

d’eliminar-ne les impureses (figura 12.2). Aquelles llavors amb signes aparents de 

depredació, de manca de maduresa, o d’altres evidències que puguin 

comprometre’n la  viabilitat, han estat descartades. Completat aquest procés, s’han 

deixat assecar a temperatura ambient (20 ºC) durant una setmana, i s’han 

conservat a 4 ºC  per tal de garantir-ne la viabilitat i per simular la vernalització 

que es donaria en condicions naturals al llarg de l’hivern. En algunes espècies, 

abans de la sembra s’han dut a terme tractaments per tal d’estimular la 

germinació, tal i com es detalla a la taula 12.4. Finalment, per totes les espècies s’ha 

obtingut el diàmetre major i el diàmetre menor de 10 llavors escollides a l’atzar 

amb l’objectiu de caracteritzar-les, dades que es mostren a la taula 12.3.  
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Taula 12.2. Característiques relatives a la recol·lecció de llavors de les 46 espècies seleccionades. Es mostren en primer lloc les 39 espècies seleccionades d’acord amb 

la metodologia desenvolupada al capítol 10, i a continuació les 7 espècies seleccionades com a control negatiu en l’àmbit agronòmic. 

Noma Datab XYc Dist.d Alt.e O.f P.g Hab.h Rec.i NIj NIRk 

Agrimonia eupatoria 01/09/2014 379722, 4619225 10 617 - 0 Vegetació ruderal, fenassar 40 + 150 60 

Asparagus acutifolius 02/12/2014 390123, 4602584 9,8 375 S - SW 5 Fenassar, brolla 5 + 200 3l 

Atriplex halimus 02/12/2014 384617, 4605747 4,1 370 S 20 Matollar en sòl guixenc 90 150 60 

Borago officinalis 12/06/2014 382111, 4604982 1,54 343 W 3 Vegetació ruderal 40 70 60 

Calendula  officinalis 19/06/2014 379461, 4608990 4,4 439 SE 25 Vegetació ruderal 98 80 60 

Chondrilla juncea 03/08/2014 390133, 4602325 9,8 353 S 3 Prat xeròfil, vegetació ruderal 80 + 300 80 

Chrysanthemum coronarium 11/06/2014 429190, 4588303 51,3 190 S 10 Herbassar xerofític mediterrani 10 + 300 60 

Cichorium intybus  19/08/2014  370893, 4604223 1 346 NW 5 Vegetació ruderal 90 + 300 60 

Cynara cardunculus 19/08/2014 380249, 4604053 0,9 380 W 5 Herbassar, vegetació ruderal 15 6 6 

Diplotaxis muralis 30/10/2014 426586, 4622543 49,2 726 S 30 Herbassar, vegetació ruderal 10 20 20 

Diplotaxis tenuifolia 08/06/2014 509624, 4665348 142,5 2 - 0 Vegetació ruderal, bardissa 35 30 15m 

Foeniculum vulgare 16/10/2014 382160, 4604986 1,6 343 NW 3 Vegetació ruderal 25 + 300 60 

Hypericum perforatum 03/08/2014 390133, 4602325 9,8 353 S 3 Prat xeròfil, brolla 15 + 300 65 

Inula helenoides 03/08/2014 377990, 4616523 12 582 N - NE 3 Herbassar, prat meso-xeròfil 20 + 250 60 

Lactuca serriola 14/07/2014 380389, 4604771 0,1 351 - 0 Vegetació ruderal 80 + 300 60 

Malva sylvestris 07/07/2014 381769, 4622358 17,6 555 W 8 Vegetació ruderal 80 90 60 

Matricaria recutita 23/06/2014 386079, 4603445 5,6 286 - 0 
Vegetació ruderal de sols 
trepitjats 

10 + 300 60 

Muscari comosum  27/06/2014 381250, 4604507 0,7 330 NW 12 Fenassar 1 4 4 

Origanum vulgare 03/08/2014 390103, 4602166 9,8 338 S-SW 3 Brolla, herbassar mesoxeròfl 55 + 300 80 

Papaver rhoeas 12/06/2014 380607, 4604823 0,1 351 - 0 Herbassar, vegetació ruderal 65 + 300 60 

Plantago coronopus subsp. coronopus 04/06/2014 382611, 4604700 2 331 N 3 
Vegetació ruderal de sols 
trepitjats 

75 + 300 65 

Plantago lanceolata 23/06/2014 382676, 4604694 2 332 S 3 
Vegetació ruderal de sols 
trepitjats 

45 + 300 60 
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Taula 12.2. (Continuació)           

Noma Datab XYc Dist.d Alt.e O.f P.g Hab.h Rec.i NIj NIRk 

Portulaca oleracea  15/09/2014 380571, 4604794 0,1 352 - 0 Vegetació ruderal, hort 95 + 300 60 

Reichardia picroides subsp. picroides  16/05/2104 385069, 4603552 4,8 324 W - SW 25 Brolla, prat xeròfil  10 180 64 

Rosa canina subsp. canina 17/10/2014 378595, 4618216 13,6 602 - 0 Bardissa, herbassar mesoxeròfil 10 10 10 

Rosmarinus officinalis 03/06/2014 375314, 4604783 5,3 535 
Variabl
e 

10 Brolla, màquia, pineda 25 + 300 60 

Rubus ulmifolius 01/09/2014 380303, 4604766 0,4 365 E 25 Bardissa 95 + 150 60 

Sanguisorba minor subsp minor 03/06/2014 372042, 4605310 8,6 525 W 20 Vegetació ruderal 5 + 300 60 

Santolina chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 

21/07/2014 390145, 4602477 9,8 370 SE 3 Brolla 35 200 60 

Satureja montana 05/11/2014 386235, 4601803 6,3 407 N 15 Brolla 20 + 200 60 

Scolymus hispanicus 19/08/2014 409908, 4577095 40,3 385 5 SW Vegetació ruderal 50 + 300 60 

Silene vulgaris subsp. vulgaris 12/06/2014 380519, 4604798 0,1 352 
Variabl
e 

10 
Vegetació ruderal,  
prat xeròfil 

70 20 20 

Silybum marianum 06/06/2014 382160, 4604986 1,6 343 NW 3 Vegetació ruderal 60 + 300 60 

Sonchus oleraceus 16/05/2104 384691, 4603826 4,3 293 
Variabl
e 

10 Vegetació ruderal 15 260 61 

Sonchus tenerrimus 03/06/2014 372070,  4605313 8,6 525 W 20 Vegetació ruderal 15 40 40 

Taraxacum officinale 12/05/2104 381565, 4604772 0,9 315 N 5 
Vegetació ruderal,  
prat mesòfil 

5 120 60 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris 03/06/2014 381381, 4604979 5,3 330 W 3 Brolla, Màquia 50 + 300 60 

Tragopogon porrifolius subsp. sativusn 2014 Maresme  + 100 < 50 - - - - - - 

Verbascum thapsus 01/09/2014 380294, 4619463 14,6 630 - 0 Fenassar, vegetació ruderal 5 25 25 

Achillea millefolium  19/08/2014 383912, 4614390 10 682 - 0 Bardissa, herbassar mesòfil 40 30 30 

Emex spinosa 17/06/2014 306725, 4517797 114,2 1 S 5 
Rereduna, vegetació ruderal i 
subnitròfila de sòls sorrencs 

5 40 40 

Humulus lupulus 17/10/2014 386137, 4602947 5,8 289 - 0 Bardissa, bosc de ribera 25 8 8 
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Taula 12.2. (Continuació)           

Noma Datab XYc Dist.d Alt.e O.f P.g Hab.h Rec.i NIj NIRk 

Hyoseris radiata 10/06/2014 482755, 4613438 102,5 4 W 25 
Vegetació ruderal d’influència 
marítima 

15 + 250 60 

Jasonia saxatilis 01/09/2014 390070, 4603002 9,6 525 
Variabl
e 

75 Vegetació rupícola calcària 5 + 300 100 

Lathyrus tuberosus 30/06/2014 409783, 4577122 40,2 383 - 0 Vegetació ruderal, arvense 20 125 65 

Leontodon tuberosus 27/10/2014 478519, 4613404 98,2 40 N 3 
Fenassar, prat meso-xeròfil, 
herbassar ruderalitzat 

40 + 300 105 

a Nom científic de l’espècie.  b Data en que s’ha dut a terme la recol·lecció (dd/mm/any). c Coordenades en què es troba la població (ED50, 31T). d Distància de la població 

a l’indret previst per als cultius (km). e Altitud sobre el nivell del mar a la que es troba la població. f Orientació. g Pendent mitjà (en percentatge). h Ambient en el qual es 

troba l’espècie, hàbitat. i Recobriment de l’espècie en relació a la superfície total que ocupa la comunitat. j Nombre d’individus de la població. k Nombre d’individus dels 

quals s’han recol·lectat llavors. l Dels més de 200 individus presents a la població només tres eren reproductors. m Dels 30 individus de la població només 15 eren 

reproductors, ja que la resta havien estat segats a mitjans de primavera en una tasca de desbrossat de la vegetació situada sota les línies elèctriques.  n L’espècie no va 

ser recollida per nosaltres, sinó que ens van proveir de les llavors. Es tracta de llavors recollides l’any 2014 prop del municipi de Palafolls. 
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Figura 12.2. Processament del material obtingut de Cichorium intybus per tal de separar la llavor de la 

resta d’estructures (esquerra). Llavors de diferents espècies un cop finalitzat el seu processament 

(dreta).   

S’observa com de les 46 espècies seleccionades, 14 han estat recollides a menys de 2 

quilòmetres de l’indret previst per als cultius, 19 entre 2 i 10 km, 4 entre 10 i 20 km, 4 

entre 20 i 50 km, i les 5 restants a més de 100 km de distància. Pel que fa referència a 

l’altitud, l’indret previst per a la instauració dels cultius es troba a 351m sobre el 

nivell del mar; 29 de les 46 espècies han estat recollides en altituds compreses entre 

els 250 i els 450 m a.s.l. Quatre de les espècies restants han estat recollides per sota 

dels 50 m. a.s.l, una entre els 100 i 200 m a.sl., i 12 entre els 500 i els 750 m. a.s.l.  

Taula 12.3. Diàmetres major (D1) i menor (D2) de les llavors de les espècies seleccionades. 

Per cada espècie es presenten la mitjana i la desviació estàndard (σ) obtingudes a partir de la 

mesura de 10 llavors escollides a l’atzar. Les dades s’expressen en mil·límetres.  

Nom científic D1 (mitjana) D1 (σ) D2 (mitjana) D2 (σ) 

Achillea millefolium  1,48 0,08 0,40 0,04 

Agrimonia eupatoria 7,49 0,65 4,71 0,56 

Asparagus acutifolius 3,95 0,31 3,78 0,32 

Atriplex halimus 1,36 0,15 1,21 0,12 

Borago officinalis 4,98 0,48 2,57 0,14 

Calendula  officinalis 7,68 1,56 6,24 1,42 

Chondrilla juncea 3,17 0,17 0,54 0,07 

Chrysanthemum coronarium 2,61 0,18 1,51 0,39 

Cichorium intybus  2,46 0,16 0,94 0,12 

Cynara cardunculus 7,80 0,40 3,63 0,34 

Diplotaxis muralis 1,05 0,05 0,66 0,04 

Diplotaxis tenuifolia 1,18 0,05 0,76 0,07 

Emex spinosa 5,27 0,66 4,51 0,78 

Foeniculum vulgare 2,02 0,31 0,82 0,15 
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Taula 12.3. (Continuació)     

Nom científic D1 (mitjana) D1 (σ) D2 (mitjana) D2 (σ) 

Humulus lupulus 2,52 0,26 2,42 0,27 

Hyoseris radiata 6,14 1,58 2,16 2,13 

Hypericum perforatum 0,93 0,03 0,45 0,03 

Inula helenoides 2,08 0,17 0,35 0,11 

Jasonia saxatilis 2,75 0,21 0,64 0,07 

Lactuca serriola 3,88 0,35 1,05 0,09 

Lathyrus tuberosus 4,41 0,25 3,27 0,35 

Leontodon tuberosus 6,65 0,83 0,64 0,05 

Malva sylvestris 1,81 0,10 1,71 0,11 

Matricaria recutita 0,96 0,08 0,36 0,05 

Muscari comosum  2,47 0,13 2,17 0,26 

Origanum vulgare 0,72 0,10 0,52 0,05 

Papaver rhoeas 0,74 0,07 0,54 0,06 

Plantago coronopus subsp. coronopus 0,94 0,09 0,53 0,05 

Plantago lanceolata 2,14 0,21 0,91 0,07 

Portulaca oleracea  0,82 0,06 0,74 0,06 

Reichardia picroides subsp. picroides  2,64 0,28 0,73 0,09 

Rosa canina subsp. canina 4,92 0,62 3,09 0,46 

Rosmarinus officinalis 2,43 0,28 1,29 0,11 

Rubus ulmifolius 3,04 0,22 2,06 0,24 

Sanguisorba minor subsp minor 2,21 0,24 1,34 0,25 

Santolina chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 

1,96 0,25 0,68 0,03 

Satureja montana 1,33 0,13 0,92 0,15 

Scolymus hispanicus 4,99 0,46 3,24 0,42 

Silene vulgaris subsp. vulgaris 1,78 0,10 1,43 0,09 

Silybum marianum 6,60 0,37 3,11 0,14 

Sonchus oleraceus 3,10 0,18 0,88 0,08 

Sonchus tenerrimus 2,76 0,18 0,73 0,11 

Taraxacum officinale 3,44 0,35 0,88 0,13 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris 0,77 0,06 0,69 0,09 

Tragopogon porrifolius subsp. sativus 13,17 0,95 1,76 0,27 

Verbascum thapsus 0,93 0,07 0,57 0,08 
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Taula 12.4. Espècies per a les quals s’han dut a terme pretractaments de la llavor per tal 

d’afavorir-ne la germinació (diferents de la conservació refrigerada a 4 ºC des de la 

recol·lecció a la sembra). S’indica la naturalesa del tractament aplicat juntament amb la 

referència bibliogràfica.  

Nom científic Pretractament realitzat Referència 

Agrimonia 
eupatoria 

Estratificació en fred i, just abans de la sembra, 
llavors posades en aigua a temperatura ambient 
durant 24 hores.  

(Póvoa & 
Monteiro, 2009) 

Asparagus 
acutifolius 

Desinfecció de les llavors submergint-les en una 
solució d'hipoclorit sòdic al 2% durant 10 minuts, 
que després cal rentar amb aigua destil·lada i deixar 
assecar. Tot seguit es realitza una estratificació 
humida a temperatura ambient, situant les llavors 
dins un recipient amb sorra a capacitat de camp 
durant 30 dies i en un indret fosc. A continuació les 
llavors es col·loquen durant 12 hores submergides 
en aigua a 35 ºC. Finalment es renten amb aigua 
destil·lada, es deixen assecar, i es sembren.  

(Conversa & Elia, 
2009) 

Atriplex halimus 
Abans de la sembra es submergeixen les llavors 
durant 24 hores en aigua corrent i a continuació es 
deixen assecar a l'ombra.  

(Bouzid & 
Papanastasis, 
1996) 

Cynara cardunculus 

L'escarificació en fred fa baixar la germinació. En 
conseqüència, l’emmagatzematge en fred s’atura 
dues setmanes abans de la sembra,  temps durant el 
qual les llavors es situen a temperatura ambient.  

(Lekié et al., 2011) 

Emex spinosa 

L’emmagatzematge a temperatures contrastades 
contribueix a trencar la dormició. Al llarg de tot el 
procés d’emmagatzematge s’han situat 
alternativament una setmana a temperatura 
ambient i la següent en refrigeració a 4ºC. .   

(Shoab et al., 
2012) 

Rosa canina subsp. 
canina 

Inicialment s’aplica un tractament d’estratificació 
freda mantenint les llavors a 4ºC durant 
l’emmagatzematge, però abans de la sembra 
l’estratificació freda es converteix en estratificació 
calenta. Es col·loquen les llavors en sorra humida i 
es mantenen entre 27 i 32ºC durant les dues 
setmanes prèvies a la sembra.   

(Werlemark, 
2009) 

Verbascum thapsus 

Cal aturar l’estratificació en fred una setmana abans 
de la sembra, per tal d’evitar la dormició per fred. 
La setmana prèvia a la sembra les llavors es situen a 
temperatura ambient.  

(Vanlerberghe & 
Van Assche, 1986) 
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Localització dels cultius experimentals  

L’indret escollit per al desenvolupament dels cultius experimentals es troba al 

municipi de Santa Margarida de Montbui, a la Comarca de l’Anoia, Catalunya Central. 

Es situa a la zona occidental de Conca d’Òdena, a tant sols tres quilòmetres en línia 

recta de la ciutat d’Igualada, que resta a l’est. Forma part de la finca de Can 

Mercaderet, dedicada des dels anys 60 fins al 2014 al cultiu de cereals. L’any 2015 

s’atura el cultiu convencional de cereal, cessa l’ús d’herbicides, fitosanitaris i adobs 

químics, i la finca és dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat cultivada, 

amb el naixement de l’Associació Agroecològica de Can Mercaderet i la col·laboració 

del Col·lectiu Eixarcolant. En aquest context, una hectàrea de la finca és cedida per tal 

d’estudiar la resposta de les 46 espècies silvestres seleccionades a la seva 

incorporació en un sistema de cultiu basat en la mínima intervenció agronòmica 

(figura 12.3). Concretament el vèrtex NW dels cultius correspon a  les coordenades 

(ETRS89) 31T 380533, 4604627, situat a 351 m sobre el nivell del mar.  

 

Figura 12.3. El requadre groc indica l’àrea en la qual s’instauraran els cultius, i al centre de la 

fotografia s’observa la masia de Can Mercaderet. Imatge aèria recuperada de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, corresponent al març del 2015 (ICC, 2015) 

100m 
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L’espai concret en el qual s’ubiquen els cultius és totalment pla i fins l’any 2014 havia 

estat emprat per al cultiu convencional de cereals, principalment ordi. Alguns anys el 

terreny es deixava en guaret, però era herbicidat o llaurat regularment per evitar 

l’aparició de flora adventícia. En les darreres dècades la fertilització emprada era de 

caràcter químic, sense addició de matèria orgànica de cap tipus.  

Es tracta d’un sòl de caràcter calcàri amb certa presènica de còdols. D’acord amb els 

anàlisis duts a terme (taula 12.5), presenta una textura franca, i el  pH és 

moderadament bàsic, al voltant de 8,2, degut a la presència de carbonat càlcic. El 

contingut de matèria orgànica és baix o molt baix, situant-se al voltant de l’1%, essent 

també baix el contingut en fòsfor que es situa entre els 5 i els 9 mg/kg. La resta 

d’elements analitzats N-NO3, K, Ca, Mg, i Na, no suposen a priori una limitació per al 

correcte desenvolupament dels vegetals ja que es situen dins els rangs de normalitat, 

a excepció del Ca que presenta uns valors elevats.  

Taula 12.5. Anàlisis de sòl de l’indret en el qual es desenvolupen els cultius d’espècies silvestres. Les 

mostres de sòl van ser obtingudes de 8 punts distribuïts de forma equidistant en l’indret previst per al 

desenvolupament dels cultius. Corresponen al nivell de sòl de 0 a -20 cm, i es van obtenir mitjançant 

una sonda de prospecció de sòls de mitja canya. Les anàlisis van iniciar-se el 30 de juny del 2015 i van 

ser realitzades per l’empresa Eurofins Agroambiental, S.A.  

Anàlisi realitzat 
Resultats 

Interpretació  
Mitjana  Desvest.  

pH (ext. 1:2,5 H2O) 8,23 0,03 Moderadament bàsic 

Conductivitat elèctrica (a 25 ºC) (ext. 
1:2,5 H2O) 

0,164 dS/m 0,004 No limitant  

Matèria orgànica (W & B)  1,01% s.m.s. 0,17 Baix 

Carbonat Càlcic Equivalent 20,4% s.m.s. 6,4 Calcari 

Nitrogen-Nítric (N-NO3) 7, 8 mg/kg s.m.s. 2,4 Normal 

Fòsfor (P) (Olsen) 6,3 mg/kg s.m.s. 1,5 Baix 

Potassi (K) (ext. acetat amònic) 143,5 mg/kg s.m.s. 43,5 Normal 

Calci (Ca) (ext. acetat amònic) 7595,9 mg/kg s.m.s. 192,9 Alt 

Magnesi (Mg) (ext. acetat amònic) 200,5 mg/kg s.m.s. 33, 3 Normal 

Sodi (Na) (ext. acetat amònic) 23 mg/kg s.m.s. 3,2 Normal 

Arena total (0,05 < D < 2 mm) 34,9 % 2,1 - 

Llim gros (0,02 < D < 0,05 mm) 20,7 % 2,1 - 

Llim fi (0,002 < D < 0,02 mm) 27 % 2,2 - 

Argila (D < 0002 mm) 17,4 % 1,6 - 

Classe Textural USDA - - Franca 
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Estructura dels cultius  

Per cadascuna de les 46 espècies seleccionades s’han establert 8 plots, que 

considerant totes les espècies en conjunt corresponen a 368 plots. Cal sumar-hi els 8 

plots en els quals no s’ha plantat cap espècie i que exerceixen de controls, amb la qual 

cosa la xifra total de plots dels cultius experimentals ascendeix a 376. En termes 

espacials, els plots es distribueixen en una quadrícula formada per 22 files (situades 

en l’eix E-W) i 18 columnes (situades en l’eix N-S). Les files s’identifiquen de forma 

numèrica, essent la número 1 la situada més al nord, mentre que les columnes 

s’identifiquen mitjançant lletres, essent la columna A la situada més a l’oest (figura 

12.4). Aquest codi alfanumèric permet identificar els plots de forma lògica, facilitant 

els mostrejos i el processament de les dades.  

 

Figura 12.4. Distribució espacial dels 376 plots prevists.  

Per tal d’identificar els plots sobre el terreny amb claredat, s’ha situat a l’exterior del 

marge sud de cada plot una porció de ceràmica de 20 x 30 cm on s’ha anotat el codi 

alfanumèric corresponent en cada cas (figura 12.5). La separació entre files, i també 
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entre columnes, s’ha fixat en 1,5 metres. Aquesta separació tenia l’objectiu de facilitar 

el trànsit entre plots i la recollida de dades, i sobretot de minimitzar la influència d’un 

plot sobre els adjacents. L’espai situat entre plots actuarà com a buffer, i es segarà 

regularment amb una desbrossadora manual per tal d’evitar que la vegetació 

espontània que hi aparegui competeixi amb la que es desenvolupi en els plots, i també 

per evitar que esdevingui una font de propàguls que condicioni la composició i 

estructura de la comunitat dels plots.   

 

Figura 12.5. Esquema d’un plot on s’observa la zona de marge i la zona efectiva, les quals es delimiten 

mitjançant varilles de color vermell. S’observa també la peça ceràmica on s’anota el codi alfanumèric 

que permet identificar el plot.  

La zona efectiva dels plots, es a dir, l’àrea en la qual es recolliran les dades, s’ha fixat 

per a totes les espècies en 1,6 x 1,6 m, corresponent a una superfície de 2,56 m2. 

Alhora, s’ha definit una zona de marge en la qual es realitzarà la sembra igual que en 

la zona efectiva, però o no s’hi prendran dades per tal de minimitzar l’efecte marge 

sobre els resultats obtinguts. En funció del les espècies, l’amplada de la zona de marge 

s’ha fixat en 10 o 20 cm al voltant de la zona efectiva del plot. En conseqüència, 

considerant la zona efectiva i la zona de marge els plots tenen una mida total de 1,8 x 

1,8 m (3,24 m2) o bé de 2 x 2 m (4 m2). Per les espècies amb un marc de plantació dels 

ZONA DE MARGE 

ZONA EFECTIVA 
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individus de 18 x 18 cm o superior la zona de marge té una amplada de 20 cm, mentre 

que per les espècies amb un marc de plantació inferior l’amplada és de 10 cm (Taula 

12.6). Per tal de delimitar els plots s’han utilitzat varilles de ferro de 3 mm de 

diàmetre i 30 cm de llargada situades a cadascun dels vèrtex, tant de la zona efectiva 

(delimitació interior) com de la zona de marge (delimitació exterior), tal i com 

s’il·lustra a la figura 12.5.  

L’assignació de les espècies als plots s’ha realitzat de forma aleatòria mitjançant la 

funció aleatorizar del paquet Office. S’han dut a terme 20 aleatoritzacions i s’ha 

escollit aquella en la qual les espècies quedaven més ben distribuïdes en el conjunt de 

tots els cultius. A la figura 12.6 es pot consultar l’espècie assignada a cadascun dels 

plots.  

 

Plantació de les espècies 

Abans d’iniciar els cultius, a principis de gener del 2015, es van dur a terme les 

tasques de preparació del sòl necessàries per realitzar la sembra en unes condicions 

òptimes, i per uniformitzar les condicions de partida per a tots els plots. En primer 

lloc es va cultivar el sòl a una profunditat de 60 cm, amb l’objectiu de trencar la capa 

de compactació en profunditat que s’hagués pogut originar en els darrers anys. A 

continuació es va realitzar una passada superficial de fresa, fins a 20 cm de 

profunditat, per tal d’uniformitzar la capa superficial del sòl.  

La major part d’espècies (32) han estat sembrades directament en els plots, d’acord 

amb el marc de plantació i la profunditat de sembra establerts (taula 12.6). Per a les 

14 espècies restants s’ha considerat més adequat realitzar-ne planter, i posteriorment 

trasplantar els individus en els plots. Aquest segon grup està format principalment 

per espècies de caràcter perenne, sobretot camèfits, nanofaneròfits, i en menor 

mesura hemicriptòfits (taula 12.6). Mitjançant la realització de planter, i gràcies al 

reg, és possible controlar de forma més acurada la germinació d’aquestes espècies, i 

donat el seu caràcter perenne, són capaces de suportar l’estrès de plantació a un 

cultiu de secà, sempre i quant siguin trasplantades en un moment en que les 

condicions ambientals els siguin favorables. Així es pretén controlar que la densitat i 
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distribució dels individus en els plots s’adigui al marc de plantació previst. En el cas 

de Matricaria recutita, tot i que agronòmicament el més adequat és instaurar el cultiu 

mitjançant la sembra directa de les llavors, s’ha optat per la realització de planter 

degut a la impossibilitat de sembrar les llavors una a una a causa de la seva reduïda 

mida (0,96 x 0,36 mm de mitjana). En la taula 12.6 s’indica per a cadascuna de les 

espècies quina és la modalitat de sembra escollida, la data en que s’ha realitzat la 

sembra, la profunditat de sembra, el nombre de llavors plantades, i d’altres variables 

relatives a l’establiment dels cultius, així com les referències bibliogràfiques 

consultades.  

La sembra de les espècies en els plots s’ha iniciat a principis de febrer del 2015, i 

s’han pres dades fins al juliol del 2016, moment en que l’experiència s’ha donat per 

finalitzada. Pel que fa referència a les espècies plantades en files, els individus van ser 

trasplantats entre finals d’abril i principis de maig del 2015, i se n’ha pres dades fins 

al novembre del 2017.  

El marc de plantació per cadascuna de les espècies s’ha establert en base a la mida 

dels individus, a la densitat observada en les poblacions espontànies de la zona, i a 

partir de la bibliografia existent, i es pot consultar a la taula 12.6. Tanmateix, per un 

bon nombre de les espècies no existeixen experiències prèvies de cultiu que permetin 

determinar quin seria el marc de plantació idoni per al seu cultiu sota les condicions 

ambientals i agronòmiques previstes. En aquests casos el marc de plantació s’ha 

definit només a partir de les característiques dels individus i de l’estructura de les 

poblacions espontànies de la zona, i prenent com a referència el marc de plantació 

emprat per al cultiu d’espècies de característiques similars.  

Per a les espècies que han estat sembrades directament en els cultius el nombre de 

llavors que cal sembrar en els plots s’ha definit tenint en compte el marc de plantació 

i la taxa de germinació prevista, tal i com es mostra a la taula 12.6. La sembra de les 

llavors s’ha realitzat de forma manual i una a una, amb l’ajuda d’unes pinces. Les 

llavors s’han distribuït de forma homogènia en el plot gràcies a l’ajuda d’una malla on 

s’indiquen els punts de plantació, tal i com es mostra a la figura 12.7.  
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 A  B C D E F G H I J K L  M N O P Q R 

1 Calendula 
officinalis 

Sanguisorba 
minor 

Sanguisorba 
minor 

Satureja 
montana 

Plantago 
lanceolata 

Matricaria 
recutita 

Humulus 
lupulus 

Satureja 
montana 

Silybum 
marianum 

Rosa canina 
Rosmarinus 
officinalis 

Satureja 
montana 

Control 
Diplotaxis 
tenuifolia 

Plantago 
lanceolata 

SCH 
Muscari 

comosum 
Cynara 

cardunculus 

2 Cynara 
cardunculus 

Chondrilla 
juncea 

Achillea 
millefolium 

Muscari 
comosum 

Thymus 
vulgaris 

Tragopogon 
porrifolius 

Rosmarinus 
officinalis 

Borago 
officinalis 

Leontodon 
tuberosus 

Calendula 
officinalis 

Cichorium 
intybus 

Rubus 
ulmifolius 

Reichardia 
picroides 

Borago 
officinalis 

Cynara 
cardunculus 

Atriplex 
halimus 

CC Lathyrus 
tuberosus 

3 Lactuca 
serriola 

Diplotaxis 
muralis 

Malva 
sylvestris 

Diplotaxis 
muralis 

Hypericum 
perforatum 

Emex 
spinosa 

Diplotaxis 
tenuifolia 

Reichardia 
picroides 

Thymus 
vulgaris 

Silene 
vulgaris 

Verbascum 
thapsus 

Leontodon 
tuberosus 

Portulaca 
oleracea 

Taraxacum 
officinale 

Cynara 
cardunculus 

Thymus 
vulgaris 

Papaver 
rhoeas 

4 Calendula 
officinalis 

Rubus 
ulmifolius 

Control 
Matricaria 

recutita 
Verbascum 

thapsus 
Lactuca 
serriola 

Plantago 
lanceolata 

Taraxacum 
officinale 

Atriplex 
halimus 

Hypericum 
perforatum 

Lactuca 
serriola 

Atriplex 
halimus 

Rubus 
ulmifolius 

Muscari 
comosum 

Malva 
sylvestris 

Asparagus 
acutifolius 

CC 

5 SCH Jasonia 
saxatilis 

Verbascum 
thapsus 

SCH Plantago 
coronopus 

Emex 
spinosa 

Silene 
vulgaris 

Rosa 
canina 

Hypericum 
perforatum 

Agrimonia 
eupatoria 

Jasonia 
saxatilis 

Cynara 
cardunculus 

Achillea 
millefolium 

Humulus 
lupulus 

Jasonia 
saxatilis 

Plantago 
coronopus 

Hypericum 
perforatum 

6 Papaver 
rhoeas 

Sonchus 
tenerrimus 

Malva 
sylvestris 

Silene 
vulgaris 

Agrimonia 
eupatoria 

Agrimonia 
eupatoria 

Asparagus 
acutifolius 

Silene 
vulgaris 

Chondrilla 
juncea 

Sonchus 
tenerrimus 

Sonchus 
oleraceus 

Leontodon 
tuberosus 

Inula 
helenioides 

Plantago 
coronopus 

Matricaria 
recutita 

Achillea 
millefolium 

Emex 
spinosa 

7 Satureja 
montana 

Foeniculum 
vulgare 

Portulaca 
oleracea 

Diplotaxis 
tenuifolia 

Tragopogon 
porrifolius 

Borago 
officinalis 

Sonchus 
oleraceus 

Rubus 
ulmifolius 

Silybum 
marianum 

Malva 
sylvestris 

Jasonia 
saxatilis 

Plantago 
lanceolata 

Sonchus 
oleraceus 

Satureja 
montana 

Cichorium 
intybus 

Tragopogon 
porrifolius 

Hyoseris 
radiata 

8 Borago 
officinalis 

Humulus 
lupulus 

Hyoseris 
radiata 

CC Silene 
vulgaris 

Cichorium 
intybus 

Diplotaxis 
muralis 

Thymus 
vulgaris 

Hyoseris 
radiata 

Diplotaxis 
muralis 

Sanguisorba 
minor 

Silybum 
marianum 

Rosa canina Jasonia 
saxatilis 

Rosmarinus 
officinalis 

Diplotaxis 
muralis 

Taraxacum 
officinale 

9 Leontodon 
tuberosus 

Origanum 
vulgare 

Plantago 
lanceolata 

Origanum 
vulgare 

Silybum 
marianum 

Emex 
spinosa 

Scolymus 
hispanicus SCH 

Scolymus 
hispanicus Control 

Calendula 
officinalis CC 

Thymus 
vulgaris 

Origanum 
vulgare 

Lactuca 
serriola 

Asparagus 
acutifolius 

Tragopogon 
porrifolius 

10 Papaver 
rhoeas 

Sonchus 
tenerrimus 

Reichardia 
picroides 

Taraxacum 
officinale 

Jasonia 
saxatilis 

Leontodon 
tuberosus 

Hypericum 
perforatum 

Rosa 
canina 

Humulus 
lupulus 

Inula 
helenioides 

Scolymus 
hispanicus 

Reichardia 
picroides 

Leontodon 
tuberosus 

Malva 
sylvestris 

Control 
Portulaca 
oleracea 

Asparagus 
acutifolius 

11 Lactuca 
serriola 

Sonchus 
oleraceus 

Tragopogon 
porrifolius 

Muscari 
comosum 

Cichorium 
intybus 

CC Lathyrus 
tuberosus 

CC Matricaria 
recutita 

Diplotaxis 
tenuifolia 

Origanum 
vulgare 

Achillea 
millefolium 

Plantago 
lanceolata 

CC Foeniculum 
vulgare 

Chondrilla 
juncea 

Control 

12 Inula 
helenioides 

Scolymus 
hispanicus Rosa canina Diplotaxis 

muralis 
Lactuca 
serriola 

Calendula 
officinalis 

Tragopogon 
porrifolius 

Emex 
spinosa 

Reichardia 
picroides SCH Control Humulus 

lupulus 
Inula 

helenioides 
Asparagus 
acutifolius 

Cichorium 
intybus 

Lathyrus 
tuberosus 

Humulus 
lupulus 

13 Matricaria 
recutita 

Hyoseris 
radiata Rosa canina Achillea 

millefolium 
Atriplex 
halimus 

Emex 
spinosa 

Inula 
helenioides 

Rosmarinu
s officinalis 

Plantago 
coronopus 

Scolymus 
hispanicus 

Silybum 
marianum 

Reichardia 
picroides 

Papaver 
rhoeas 

Verbascum 
thapsus 

Cichorium 
intybus 

Atriplex 
halimus Rosa canina 

14 Asparagus 
acutifolius 

Achillea 
millefolium 

Lathyrus 
tuberosus 

Foeniculum 
vulgare 

Muscari 
comosum 

Malva 
sylvestris 

Chondrilla 
juncea 

Leontodon 
tuberosus 

Muscari 
comosum 

Lathyrus 
tuberosus 

Jasonia 
saxatilis 

Verbascum 
thapsus 

Origanum 
vulgare 

Chondrilla 
juncea 

Sonchus 
oleraceus 

Borago 
officinalis 

Scolymus 
hispanicus 

15 Borago 
officinalis 

Agrimonia 
eupatoria 

Rosmarinus 
officinalis SCH 

Lactuca 
serriola 

Humulus 
lupulus 

Malva 
sylvestris 

Muscari 
comosum 

Papaver 
rhoeas 

Sonchus 
tenerrimus CC 

Agrimonia 
eupatoria 

Calendula 
officinalis 

Silybum 
marianum 

Jasonia 
saxatilis 

Matricaria 
recutita 

Matricaria 
recutita 

16 Hypericum 
perforatum 

Sonchus 
oleraceus 

Portulaca 
oleracea 

Plantago 
coronopus 

Sanguisorba 
minor 

Diplotaxis 
muralis 

Diplotaxis 
tenuifolia 

Silybum 
marianum 

Chondrilla 
juncea 

Lathyrus 
tuberosus 

Papaver 
rhoeas 

Foeniculum 
vulgare 

Agrimonia 
eupatoria 

Sonchus 
tenerrimus 

Atriplex 
halimus 

Inula 
helenioides 

Diplotaxis 
muralis 

17 Origanum 
vulgare Control Origanum 

vulgare 
Silene 

vulgaris 
Asparagus 
acutifolius 

Atriplex 
halimus 

Scolymus 
hispanicus 

Satureja 
montana 

Verbascum 
thapsus 

Hypericum 
perforatum 

Plantago 
coronopus 

Plantago 
coronopus 

Chondrilla 
juncea SCH Sonchus 

tenerrimus 
Taraxacum 

officinale 
Plantago 

lanceolata 

18 Rubus 
ulmifolius 

Asparagus 
acutifolius 

Borago 
officinalis 

Verbascum 
thapsus 

Lactuca 
serriola 

Silybum 
marianum 

Hyoseris 
radiata 

Agrimonia 
eupatoria 

Cichorium 
intybus Rosa canina Rubus 

ulmifolius 
Taraxacum 

officinale 
Plantago 

lanceolata 
Rosmarinus 
officinalis 

Sanguisorba 
minor 

Foeniculum 
vulgare 

Cynara 
cardunculus 

19 Inula 
helenioides 

Foeniculum 
vulgare 

Cynara 
cardunculus 

Thymus 
vulgaris 

Origanum 
vulgare 

Agrimonia 
eupatoria 

Foeniculum 
vulgare 

Humulus 
lupulus 

Rosmarinus 
officinalis 

Cynara 
cardunculus 

Thymus 
vulgaris 

Hyoseris 
radiata 

Diplotaxis 
tenuifolia 

Malva 
sylvestris 

Plantago 
coronopus 

Lathyrus 
tuberosus 

Leontodon 
tuberosus 

20 Muscari 
comosum 

Diplotaxis 
tenuifolia 

Taraxacum 
officinale 

Papaver 
rhoeas 

Portulaca 
oleracea 

Calendula 
officinalis 

Papaver 
rhoeas 

Sonchus 
oleraceus 

Emex 
spinosa 

Reichardia 
picroides 

Sanguisorba 
minor 

Borago 
officinalis 

Portulaca 
oleracea 

Tragopogon 
porrifolius 

Portulaca 
oleracea 

Rubus 
ulmifolius 

Inula 
helenioides 

21 Sonchus 
tenerrimus 

Scolymus 
hispanicus 

Lathyrus 
tuberosus 

Sonchus 
tenerrimus 

Atriplex 
halimus 

Rubus 
ulmifolius 

Hyoseris 
radiata 

Achillea 
millefolium 

Tragopogon 
porrifolius 

Rosmarinus 
officinalis 

Satureja 
montana SCH 

Hypericum 
perforatum 

Silene 
vulgaris 

Sonchus 
oleraceus 

Calendula 
officinalis Control 

22 Chondrilla 
juncea 

Sanguisorba 
minor 

Cichorium 
intybus 

Matricaria 
recutita 

Taraxacum 
officinale 

Satureja 
montana 

Verbascum 
thapsus 

Hyoseris 
radiata 

Reichardia 
picroides 

Thymus 
vulgaris 

Achillea 
millefolium 

Sanguisorba 
minor 

Silene 
vulgaris 

Diplotaxis 
tenuifolia 

Portulaca 
oleracea 

Emex 
spinosa 

Foeniculum 
vulgare 

 

Figura 12.6. Espècie assignada en cadascun dels plots. Els plots de color vermell corresponen a espècies per les quals es preveia instaurar el cultiu mitjançant 

planter i no a partir de la sembra directa de les llavors. L’extrema sequera de la primavera del 2015 ha fet impossible el transplantament als plots d’aquestes 

espècies, que han estat plantades en files amb reg de suport per garantir-ne la instauració. En conseqüència, els plots on es preveia plantar-les han restat buits al 

llarg de tot l’estudi, actuant com a plots control. CC: Chrysanthemum coronarium, SCH: Santolina chamaecyparissus. 
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Figura 12.7. Malles emprades per la sembra dels plots, en les quals els punts vermells indiquen 

l’indret on s’han de col·locar les llavors d’acord amb el marc de plantació establert. Per cada marc de 

plantació s’ha emprat una malla específica. La sembra de les llavors s’ha realitzat manualment amb 

l’ajuda d’unes pinces.  

En el cas de les espècies per les quals s’ha realitzat planter, han estat sembrades en 

safates de porexpan de 216 alvèols (3 x 3 x  7 cm per alvèol) o de 104 alvèols (4,5 x 

4,5 x 7 cm per alvèol), tal i com s’observa a la figura 12.8. Com a substrat s’ha utilitzat 

torba, i s’ha dut a terme un reg cada dos dies. A la taula 12.6 es pot consultar el tipus 

d’alvèol en el qual ha estat plantada cada espècie i la data de plantació. En el cas de 

l’espècie Achillea millefolium, degut a la impossibilitat de separar les llavors de la 

resta d’estructures florals recollides, s’ha dut a terme la sembra en un banc de 

plantació d’1,5 x 1,5 m, en qual s’ha incorporat torba en els 5 cm superficials i s’hi ha 

sembrat les llavors. La freqüència de reg ha estat la mateixa que per a les espècies 

sembrades en alvèols.  

                    
Figura 12.8. Procés de sembra i germinació de les espècies per a les quals s’ha realitzat planter. La 

sembra s’ha realitzat manualment amb l’ajuda d’unes pinces.  
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Tot seguit cal fer esment dels canvis metodològics provocats per les condicions 

meteorològiques extremadament anòmales de l’hivern i primavera del 2015. L’hivern 

i la primavera del 2015 han estat extremadament secs a la zona. Entre el gener i el 

maig només ha plogut 92 l/m2, quan la mitjana dels anys 2005-2015 va ser de 252 

l/m2 (METEOCAT); i entre l’abril i el maig la pluja ha estat de només 26 l/m2, quan la 

mitjana dels anys 2005-2015  va ser de 146 l/m2 (METEOCAT). Aquestes condicions 

ambientals tant desfavorables, més enllà de tenir clares conseqüències en el 

desenvolupament de les espècies sembrades en els plots, tal i com es mostra a 

l’apartat de resultats, han fet impossible el transplantament als plots de les espècies 

per a les quals s’havia realitzat planter. Les possibilitats de supervivència, en cas 

d’haver realitzat el trasplantament, haurien estat nul·les. De resultes d’aquestes 

circumstàncies s’ha optat per canviar la metodologia prevista per al cultiu d’aquestes 

espècies. No han estat trasplantades als plots, de tal forma que els plots en els quals 

es preveia plantar-les restaran buits (tal i com s’indica a la figura 12.6), i s’ha procedit 

a plantar-les en files amb reg de suport en format gota a gota. La distància de 

plantació entre els individus d’una mateixa fila s’ha correspost al marc de plantació 

previst inicialment per als plots de l’espècie, mentre que la distància entre files s’ha 

fixat en 40 cm. La data en què es s’ha produït la plantació s’indica a la taula 12.6. 

Durant la primavera, estiu i tardor del 2015 s’aporta a aquestes espècies un reg 

suplementari equivalent al dèficit pluviomètric registrat per tal de garantir la 

instauració dels individus plantats. A partir del novembre del 2015 el reg 

suplementari es retira per complet. Al llarg del període d’instauració, fins la tardor 

del 2015 s’han dut a terme tres desherbats manuals tal d’eliminar la competència, i a 

patir d’aleshores només s’ha dut a terme un desherbat anual, a la primavera. Aquest 

canvi metodològic es resultat de l’estocasticitat a la qual estan subjectes els 

experiments desenvolupats sota condicions ambientals no controlades. Per una 

banda comporta la impossibilitat d’obtenir per les espècies afectades bona part de les 

dades previstes, però alhora ofereix la oportunitat de conèixer com responen quan en 

el període d’instauració es duu a terme un reg de suport que garanteix l’aportació 

hídrica esperable d’acord amb la mitjana climàtica. En conseqüència, un cop 

consumat el canvi respecte les previsions inicials, s’ha prosseguit a realitzar el 

seguiment previst en plots en els quals s’han  
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Taula 12.6. Variables relatives a les característiques de cultiu establertes per a les 46 espècies seleccionades, i referències bibliogràfiques consultades en cada cas.  Les 

espècies es presenten separades entre les que han estat sembrades directament als plots, i aquelles per les quals s’ha fet planter i posteriorment s’han trasplantat en files.  

Noma Ins.b Z.E.c Z.M.d Plote Al.f Datag Data T.h M. P.i Prof.j G.k LL.P.l T.G.m Referènciesn 

Agrimonia eupatoria S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 22/02/2015 - 20 x 20 1,5 75 133 S 
(Najafpour et al, 2008; 
Póvoa & Monteiro, 2009) 

Atriplex halimus S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 12/03/2015 - 20 x 20 0,3 75 133 S 
(Bouzid & Papanastasis, 
1996; Correal et al., 
2008) 

Calendula  officinalis S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 16/02/2015 - 20 x 20 1,5 75 133 S (Matin & Deo, 2000; 
Ganjali, 2012) 

Chondrilla juncea S 1,6 x 1,6 5 o 1,7 x 1,7 - 27/02/2015 - 12 x 12 0, 4 90 220 N* 
(Cuthbertson, 1970; 
Molina et al., 2014) 

Chrysanthemum coronarium S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 20/03/2015 - 12 x 12 0,4 75 300 S 
Bastida & Menéndez, 
2004; Bastida et al., 
2010) 

Cichorium intybus S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 05/03/2015 - 13 x 13 0,5 75 256 S 
(Bais & Ravishankar, 
2001; Taheri-Asghari et 
al., 2009) 

Diplotaxis muralis S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 13/03/2015 - 14 x 14 0,2 75 220 S 
(Padulosi & Pignone, 
1997; Bianco et al., 1998; 
Barbir et al., 2014) 

Emex spinosa S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 17/03/2015 - 15 x 15 1 80 180 S 
(Hagon & Simmons 
1978; Shoab et al., 2012) 

Foeniculum vulgare S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 03/03/2015 - 20 x 20 0, 4 66 150 S 
(Ahmad et al., 2004; 
Ghanbari-Odivi, 2013) 

Humulus lupulus S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 12/03/2015 - 15 x 15 0,5 75 192 S 
(Bavec & Breznik, 2003; 
Kořen, 2007) 
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Taula 12.6. (Continuació)              

Noma Ins.b Z.E.c Z.M.d Plote Al.f Datag Data T.h M. P.i Prof.j G.k LL.P.l T.G.m Referènciesn 

Hyoseris radiata S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 19/03/2015 - 14 x 14 0,4 75 220 S (Carpino et al., 2003; 
Lentini & Venza, 2007) 

Hypericum perforatum S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 27/03/2015 - 18 x 18 0,1 75 165 S 
(Pérez-García et al., 
2006; Butola et al., 2007; 
Kizil et al., 2013) 

Jasonia saxatilis S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 19/03/2015 - 15 x 15 0,4 75 192 S - 

Lactuca serriola S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 24/02/2015 - 12 x 12 0,1 75 300 S 
(Mikulka & Chodová, 
2003; Kapeluszny et al., 
2012) 

Lathyrus tuberosus S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 19/02/2015 - 30 x 30 0,8 75 59 N* (Dénes et al., 2012) 

Leontodon tuberosus S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 26/02/2015 - 15 x 15 0,3 75 192 S 
(Jman-Redzic, 2006; 
Tardio et al., 2006) 

Malva sylvestris S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 24/02/2015 - 30 x 30 0,3 62 70 S (Roberts & Boddrell 
1984) 

Muscari comosum S 0,93 x 0,93 10 1,03 x 1,03p - 17/02/2015 - 15 x 15 0,5 75 63 N* (Mateo, 2009; 
Lampascione.it., 2017) 

Papaver rhoeas S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 21/02/2015 - 10 x 10 0,2 90 360 S 
(Karlsson & Milberg, 
2007; Torra & Recasens, 
2008) 

Plantago coronopus subsp. 

coronopus 
S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 06/03/2015 - 13 x 13 0,2 75 256 S 

(Waite & Hutchings, 
1978; Braza & García, 
2010; Villellas et al., 
2012) 

Plantago lanceolata S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 06/03/2015 - 13 x 13 0,5 82 234 N* 

(Pons & van der Toorn, 
1988; 
van Groenendael &  Slim, 
1988; Hanley, 2012) 
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Taula 12.6. (Continuació)              

Noma Ins.b Z.E.c Z.M.d Plote Al.f Datag Data T.h M. P.i Prof.j G.k LL.P.l T.G.m Referènciesn 

Portulaca oleracea S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 30/03/2015 - 14 x 14 0,2 75 220 S (Miyajima, 2006; Cros, 
2007) 

Sanguisorba minor subsp. 

minor 
S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 27/02/2015 - 12 x 12 0,3 75 300 S (Practical plants, 2017) 

Scolymus hispanicus S 1,6 x 1,6 10 o 1,7 x 1,7 - 05/03/2015 - 15 x 15 0,3 79 163 N* (Douglas et al., 1990; 
USDA, 2013) 

Silene vulgaris subsp. vulgaris S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 16/02/2015 - 25 x 25 0,3 50 128 S (Sari & Tutar, 2010; 
Molina et al., 2014) 

 S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 20/02/2015 - 15 x 15 0,4 75 192 S 

(López-Donate & 
Fernández-García, 2005; 
García-Gonzalo & 
Alarcón-Villora, 2007; 
Molina et al., 2014) 

Silybum marianum S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 03/03/2015 - 30 x 30 1,5 75 59 S 
(Andrzejewska et al., 
2011; Karkanis et al., 
2011) 

Sonchus oleraceus S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 20/02/2015 - 10 x 10 0,2 75 432 S 

(Chauhan et al., 2006; 
Widderick et al., 2010; 
Andrzejewska et al., 
2011; Karkanis et al., 
2011) 

Sonchus tenerrimus S 1,25 x 1,25 5 1,3 x 1,3p - 20/02/2015 - 10 x 10 0,2 85 199 N* 
(Steinmaus et al., 2000; 
Neckář et al., 2008) 

Taraxacum officinale S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 26/02/2015 - 14 x 14 0,2 75 220 S 

(Porter & Brenzil, 2003; 
Martinkova et al., 2009; 
Hale et al., 2010; Castro-
Restrepo et al., 2013 
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Taula 12.6. (Continuació)              

Noma Ins.b Z.E.c Z.M.d Plote Al.f Datag Data T.h M. P.i Prof.j G.k LL.P.l T.G.m Referènciesn 

Tragopogon porrifolius 

subsp. sativus 
S 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 - 17/03/2015 - 15 x 15 1,7 80 180 N* (Konopiński, 2009) 

Verbascum thapsus S 1,6 x 1,6 20 2 x 2 - 12/03/2015 - 30 x 30 0,1 75 59 S 
(Vanlerberghe & Van 
Assche, 1986) 

Achillea millefolium subsp. 

millefolium 
P 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 BP 03/03/2015 NG 14 x 14 0,3 75 220 N (Higgins & Mack, 1987; 

Giorgi et al., 2005) 

Asparagus acutifolius P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 G 09/03/2015 NG 50 x 50 1 50 32 S 
(Benincasa & Tei, 2007; 
Conversa & Elia, 2009) 

Borago officinalis P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 M 19/02/2015 26/04/2015 25 x 25 0,8 75 21 N (Gálvez & Haro, 2002; 
Gilbertson et al., 2014) 

Cynara cardunculus P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 G 19/02/2015 26/04/2015 50 x 50 1,5 75 21 N (Raccuia & Melilli, 2007; 
Lekié et al., 2011) 

Diplotaxis tenuifolia P 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 M 10/03/2015 20/04/2015 14 x 14 0,2 75 220 N 
(Padulosi & Pignone, 
1997; Bianco et al., 1998; 
Barbir et al., 2014) 

Inula helenoides P 1,6 x 1,6 10 1,8 x 1,8 M 22/03/2015 02/05/2015 15 x 15 0,3 75 192 S - 

Matricaria recutita P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 M 10/03/2015 20/04/2015 18 x 18 0,1 75 165 N 
(Gasic et al., 1991; 
Surmacz-Magdziak 
2012) 

Origanum vulgare P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 M 10/03/2015 26/04/2015 20 x 20 0,1 66 150 S (Red Calea, 2008; Fanlo 
et al., 2009) 

Rosa canina subsp. canina P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 G 03/03/2015 NG 50 x 50 0,6 20 80 S (Werlemark, 2009) 

Rosmarinus officinalis P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 G 09/03/2015 NG 40 x 40 0,5 75 33 S 
(Red Calea, 2008; 
Castro-Restrepo et al., 
2013) 

Rubus ulmifolius P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 G 19/02/2015 NG 50 x 50 0,6 30 53 S (Jordano, 1984) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        Capítol  12 
 

139 

Taula 12.6. (Continuació)              

Noma Ins.b Z.E.c Z.M.d Plote Al.f Datag Data T.h M. P.i Prof.j G.k LL.P.l T.G.m Referènciesn 

Santolina chamaecyparissus 

subsp. squarrosa 
P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 M 10/03/2015 26/04/2015 30 x 30 0,6 75 59 S - 

Satureja montana P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 M 02/03/2015 02/05/2015 25 x 25 0,2 70 91 S 
(Boscagli & Sette, 2001; 
Fanlo et al., 2009) 

Thymus vulgaris subsp. 

vulgaris 
P 1,6 x 1,6 20 2 x 2 M 03/03/2015 26/04/2015 18 x 18 0,1 68 180 S 

Khazaie  et al., 2008; Red 
Calea, 2008; Fanlo et al., 
2009; Castro-Restrepo et 
al., 2013) 

a Nom científic de l’espècie. 
b Instauració mitjançant sembra als pots (S) o mitjançant planter (P)  
c Mesures de la zona efectiva del plot (metres) 
d Mesures de la zona de marge del plot. Amplada del perímetre establert al voltant 

de la zona efectiva del plot (cm) 
e Mesures totals del plot (metres) 
f Tipus d’alvèol. Mitjà (3 x 3 cm): M. Gran (4,5 x 4,5 cm): G. Banc de plantació en el 

cas d’Achillea millefolium: BP.  
g Data en què s’ha dut a terme la sembra de l’espècie, ja sigui al plot o en alvèol per 

a l’obtenció de planter (dd/mm/any). 
hData en què les espècies per les quals s’ha realitzat planter són trasplantades en 

files (dd/mm/any). Pels casos en que la germinabilitat ha estat nul·la i per tant no 

s’ha dut a terme el trasplantament, s’indica amb les sigles N.G. (no germinada). 
i Marc de plantació definit per l’espècie, i d’acord amb el qual s’ha realitzat la 

sembra (cm). En les espècies per les quals s’ha realitzat planter i després s’han 

trasplantat, el marc de plantació previst s’ha mantingut pel que fa a la separació 

entre els individus d’una mateixa fila, mentre que la separació entre files s’ha fixat 

en 40 cm.  
j Profunditat de sembra (cm). 
k Germinabilitat estimada si les condicions ambientals són favorables (%). 

l Nombre de llavors plantades per plot. Valor definit a partir del marc de plantació 

previst i la germinabiltiat esperada. Dada vàlida tant per les espècies que es 

sembren directament als plots com per les espècies amb les quals es fa planter. 

Per les espècies amb les quals es fa planter es refereix al nombre de llavors que cal 

plantar per obtenir el planter corresponent a un plot.  
m Avaluació de la taxa de germinació. S: s’estudia la taxa de germinació mitjançant 

la sembra de 50 llavors al costat dels plots. N*: no s’ha dut a terme la sembra de 

llavors per estudiar la taxa de germinació, però es pot calcular mitjançant l’estudi 

de tot el plot. N: no es pot conèixer la taxa de germinació, ja que no s’ha dut a 

terme la sembra de llavors per estudiar-la i a més a més l’espècie no s’ha sembrat 

directament als plots (se n’ha fet planter).  
n Referències bibliogràfiques consultades i a partir de les quals s’ha obtingut 

informació per definir alguna de les variables de cultiu mostrades. 
o El marge del plot és menor del que correspondria degut a la limitació en el 

nombre de llavors morfològicament viables disponibles.  
p La superfície del plot en conjunt és menor del que correspondria, comportant 

una reducció tant en la superfície de la zona efectiva com en la superfície de la 

zona de marge. Aquesta reducció és conseqüència de la limitació en el nombre de 

llavors morfològicament viables disponibles.  
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sembrat directament les espècies, i a prendre dades també de les espècies que han 

hagut de ser trasplantades en files i amb reg de suport. 

Per 34 de les 46 espècies estudiades s’han sembrat 50 llavors en un espai situat al 

costat dels plots, amb l’objectiu d’estudiar de forma precisa la taxa de germinació 

en el primer cicle de cultiu. Per tal de poder dur a terme el seguiment de forma 

acurada, la sembra s’ha dut a terme seguint el patró establert a partir d’una malla 

plàstica amb quadrats rectangulars de 2 x 2 cm i una mida total de 42 x 22 cm que 

s’ha instal·lat permanentment en aquests punts. Les llavors han estat sembrades 

deixant un quadrat de marge en totes les direccions en relació al quadrat més 

proper en el qual també s’hi ha sembrat una llavor, tal i com es mostra a la figura 

12.9.  

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Figura 12.9. Distribució de les llavors en les malles destinades a avaluar la taxa de germinació de 

les espècies. Els quadrats verds representen aquells en els quals s’hi ha sembrat una llavor, les 

quals han estat repartides en 5 files amb 10 llavors cadascuna.  

L’estudi de la taxa de germinació s’ha dut a terme en 4 dels 8 plots destinats al 

cultiu de cada espècie. Per 12 de les 46 espècies estudiades no s’ha pogut establir 

aquest espai destinat a l’estudi de la taxa de germinació degut a la manca de llavors 

morfològicament viables, les quals han estat emprades per complert en la sembra 

dels plots on en la realització de planter. Per les espècies sembrades als plots en les 

quals no s’ha pogut avaluar la germinació, la taxa de germinació ha estat avaluada 

directament a partir de les germinacions observades en els plots. En canvi, per les 

cinc espècies de les quals s’ha fet planter i, degut a la falta de llavors no se n’ha 

pogut reservar per a l’estudi de la taxa de germinació, aquesta variable no ha pogut 

ser avaluada. A la taula 12.6 s’indica a quin cas correspon cadascuna de les 

espècies, i a la figura 12.10 s’observa l’aspecte de les estrucutres destinades a 

avaluar la taxa de germinació. 
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Figura 12.10. Espai destinat a avaluar la taxa de germinació, en el qual s’han sembrat 50 llavors de 

l’espècie en qüestió seguint un esquema preestablert.  

 

Obtenció de dades ambientals  

Des de l’inici dels cultius fins a la seva finalització s’han monitoritzat els 

paràmetres ambientals més determinants per al desenvolupament de la vegetació. 

Concretament s’han obtingut dades de les precipitacions, de la humitat del sòl en el 

nivell de 0 a 20 cm, i de la temperatura de l’aire a nivell del sòl, a 20 cm, i a 1 m 

d’alçada. L’obtenció d’aquestes dades ambientals en el si dels cultius ha estat 

complementada, quan les circumstàncies ho han requerit, amb la informació 

aportada per l’estació meteorològica automàtica d’Òdena. Es tracta d’una EMA 

corresponent a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei 

Meteorològic de Catalunya (METEOCAT), situada 7,2 km a l’est de l’indret on es 

desenvolupen els cultius (coordenades ETRS98, 31T, 387728, 4604735) i 333 m 

per sobre el nivell del mar.  

Per la mesura de les precipitacions s’ha utilitzat un pluviòmetre de lectura manual 

de la casa Hellman, amb una capacitat de 120 l/m2, una superfície de captació de 

100 cm2, i una precisió de 0,1 l/m2, el qual s’ha instal·lat en el si dels cultius (figura 

12.11). La facilitat d’accés als cultius ha fet que aquest hagi estat el mètode escollit 

per monitoritzar les precipitacions, descartant aparellatges de mesura automàtica 

per la seva menor precisió i major cost. Cada cop que s’han produït precipitacions 

s’ha realitzat la lectura del pluviòmetre en les hores immediatament posteriors, o 

al final del dia en cas d’episodis de precipitació de llarga durada que abasten 

diverses jornades. S’han obtingut dades de precipitacions des del gener del 2015 al 

novembre del 2017.  
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Figura 12.11. Pluviòmetre Hellman 120 instal·lat en els cultius i emprat per la monitorització de 

les precipitacions.  

La temperatura s’ha monitoritzat mitjançant sensors iButton DS1922L, capaços 

d’enregistrar temperatures mínimes de fins a-40 ºC i màximes de fins a 85 ºC, i 

amb una capacitat d’emmagatzematge de 8192 registres. L’error de mesura, 

d’acord amb la fitxa tècnica proporcionada pel fabricant, és inferior als ± 0,5 ºC si 

la temperatura se situa entre-10 i 50 ºC. Per tal de monitoritzar la temperatura 

assolida a nivell del sòl, s’han instal·lat un total de 12 iButton, repartits en els 

següents plots: 3J, 3P, 4J, 5I, 7N, 7O, 9M, 10L, 13L, 13O, 21K, 21N. També s’ha 

monitoritzat la temperatura assolida a 20 cm i a 1 m respecte el nivell del sòl, amb 

la instal·lació d’un iButton en ambdues situacions. Per evitar errors de mesura 

derivats de la incidència directa de la radiació solar a la superfície dels sensors, 

s’han instal·lat estructures plàstiques que els protegeixen de la radiació solar i que 

alhora permeten la circulació de l’aire, de tal forma que no alteren la temperatura 

registrada.  Els sensors s’han programat per enregistrar la temperatura cada 60 

minuts. El buidatge de les dades s’ha realitzat cada 4 mesos mitjançant la 

utilització d’un software específic, procés que s’ha aprofitat per revisar el correcte 

funcionament dels sensors instal·lats. Els sensors han estat instal·lats el 18 de 

novembre del 2015, i s’han mantingut en els cultius fins al 6 de juliol del 2017. A la 

figura 12.12 s’observen els sensors instal·lats en els cultius i el procés de lectura de 

les dades.  
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Figura 12.12. Sensors de temperatura iButton DS1922L instal·lats a nivell de sòl (esquerra), i a 20 

cm i 1 m (centre). Procés de lectura de les dades (dreta).   

La humitat del sòl s’ha determinat per gravimetria mitjançant la presa de mostres 

de sòl en el 25% dels plots establerts, la qual cosa correspon a l’obtenció de 

mostres en 94 dels 376 plots. Aquest fet permet conèixer la distribució de la 

humitat del sòl en el conjunt dels cultius i detectar possibles heterogeneïtats 

espacials. Els plots seleccionats per a l’estudi de la humitat del sòl es mostren a la 

figura 12.13. Al llarg dels cultius s’han dut a terme un total de 13 mostrejos per 

determinar la humitat del sòl, amb el primer mostreig realitzat el 16 de març del 

2015 i el darrer el 8 de juliol del 2016. En general, el temps transcorregut entre 

dos mostrejos ha estat d’un mes, tot i que en alguns casos aquest període temporal 

s’ha vist lleugerament incrementat.  

La humitat s’ha avaluat en la franja de sòl situada entre la superfície i els 20 cm de 

profunditat. Aquesta franja ha estat l’escollida ja que és on es troben bona part de 

les estructures radiculars, i sobretot perquè la humitat d’aquesta capa superficial 

del sòl és la més determinant per a la germinació i establiment de les plàntules. En 

cadascun dels plots mostrejats la fracció de sòl s’ha obtingut mitjançant una sonda 

edàfica de mitja canya de l’empresa Eijkelkamp, la qual s’introdueix verticalment 

en el sòl mitjançant percussió mecànica. Permet obtenir mostres amb l’estructura 

intacta i causant una pertorbació mínima, fins i tot en terrenys amb còdols, on les 

sondes tipus barrina no són adequades. Les mostres de sòl obtingudes són 

degudament etiquetades i introduïdes en bosses de plàstic de tancament hermètic, 

les quals es conserven en refrigeració (4 ºC) fins a l’obtenció del pes fresc, procés 

que es realitza el mateix dia o l’endemà d’obtenir les mostres.  
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Figura 12.13. En verd s’indiquen els plots seleccionats per a l’estudi de la humitat del sòl.  

Just abans d’avaluar el pes fresc de les mostres, cal eliminar-ne les partícules 

superiors als 2 mm (graves i còdols), ja que es troben en una proporció 

significativa i variable i tanmateix presenten una capacitat negligible de retenció 

hídrica. En cas de no ser eliminades, s’obtindrien valors d’humitat del sòl erronis i 

no comparables. Per tal d’eliminar aquestes partícules s’utilitza un sedàs de 2 mm 

de malla, pel qual es fa passar la mostra de sòl, obtenint com a resultat només les 

sorres, els llims i les argiles. Immediatament després de passar la mostra pel sedàs 

se n’obté el pes fresc. A continuació la mostra es col·loca a l’estufa a 60 ºC durant 6 

dies, per tal d’assolir el pes constant, moment en que s’obté el pes sec. A partir de 

la diferència entre el pes sec i el pes fresc s’obté el percentatge d’humitat que conté 

el sòl de cada mostra. En la figura 12.14 es pot observar el procés d’obtenció i 

processat de les mostres per a la determinació de la humitat del sòl.  

Per tal de conèixer quina és la humitat que conté el sòl en cada moment en relació 

a la màxima humitat que pot retenir d’acord amb la naturalesa de les diferents 

partícules que el componen, cal determinar-ne la capacitat de camp. Aquest 

paràmetre s’ha calculat a partir de 10 mostres de sòl, obtingudes i processades 
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d’acord amb el protocol ja indicat, però que s’han saturat d’aigua i deixat drenar 

durant 30 minuts per tal d’obtenir-ne el pes fresc a capacitat de camp. A 

continuació s’ha seguit el protocol establert fins a obtenir-ne el pes sec, i s’ha 

procedit a obtenir el percentatge d’humitat que pot retenir el sòl a capacitat de 

camp, que ha estat del 26,1% amb una desviació estàndard de 0,5.  

  

Figura 12.14. Procés d’obtenció i processament de les mostres de sòl per tal de determinar-ne la 

humitat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenció i processament de dades relatives a l’estructura i composició de la 

comunitat 

S’han emprat tres metodologies complementàries per conèixer el recobriment i la 

dominància de les espècies (tant cultivades com adventícies) presents en els plots i 

la seva evolució al llarg de l’experiència de cultiu. L’obtenció de dades ha començat 

entre l’abril i el maig del 2015, i ha finalitzat al juliol del 2016, amb una periodicitat 

aproximadament mensual.  

La metodologia principal ha estat la del Point Intersect, aplicada no a un transsecte 

lineal sinó a un plot. Aquesta és una de les metodologies més emprades i més 

precises per conèixer de forma detallada i objectiva la composició i estructura 

d’una comunitat vegetal. En cada mostreig, per cadascun dels plots s’analitza 

l’espècie o espècies que contacten en cadascun dels 16 punts preestablerts, i 

l’alçada en què es realitza el contacte. Tenint en compte que hi ha 8 plots per 

espècie, s’analitzen en cada mostreig 128 punts corresponents als plots de cada 

espècie, de tal forma que totes les espècies que presentin un recobriment 
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aproximadament igual o superior a l’1% en el conjunt dels plots de cada espècie 

cultivada seran detectades.  

Per tal de garantir que els punts en els quals es duu a terme el Point Intersect  es 

mantenen amb exactitud en els diferents mostreigs, s’ha desenvolupat una 

estructura metàl·lica amb una superfície de 80 x 80 cm i una alçada d’un metre, en 

la qual se situen de forma equidistant i a una separació de 20 cm, 16 varilles 

metàl·liques de 2 mm de diàmetre i 1 m d’alçada (figura 12.16). Són aquestes 

varilles les que fixen els punts on es realitza el Point intersect. En cadascuna de les 

varilles s’han establert les franges altitudinals de 0 a 10 cm, de 10 a 25 cm, de 25 a 

50 cm, i de 50 a 100 cm, de tal forma que per totes les espècies vegetals que hi 

contactin s’anotarà en quina d’aquestes alçades realitzen el contacte, incloent 

també els casos en que el contacte es realitza per sobre d’1 metre d’alçada i que es 

comproven amb la utilització d’una varilla addicional col·locada a sobre de 

l’estructura. S’anoten totes les espècies vegetals diferents que contacten amb cada 

varilla, i en conseqüència, és possible registrar diversos contactes en un sol punt. 

En cas que una mateixa espècie realitzi més d’un contacte en el matei punt, 

s’anotarà només el contacte realitzat a més alçada. L’estructura desenvolupada se 

situarà en tots els casos en el vèrtex SW de la zona efectiva del plot (figura 12.15), 

per tal de fer possible la comparació de les dades obtingudes en els diferents plots i 

al llarg dels 12 mostrejos realitzats en el conjunt de l’estudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.15. Esquema de l’estructura emprada per a l’estudi de la comunitat vegetal dels plots 

mitjançant la tècnica del Point Intersect (esquerra), i de la seva ubicació en relació al conjunt del 

plot (dreta). 
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S’ha dut a terme el Point intersect en tots els plots corresponents a espècies que 

han estat sembrades directament en els cultius, i en els plots control, mentre que 

s’han obviat aquells plots que han restat buits a causa de la impossibilitat de 

trasplantar-hi els individus obtinguts a partir de planter. Per tal de facilitar la presa 

de dades, les varilles s’han identificat amb un codi alfanumèric, tal i com s’observa 

a la figura 12.15.  

  

 

 

Figura 12.16. Estructura emprada per a l’estudi de la comunitat vegetal dels plots mitjançant la 

tècnica del Point Intersect.  

 

Les dades obtingudes en cadascun dels mostreigs s’han informatitzat i revisat, i 

han estat processades mitjançant els fulls de càlcul del paquet Office. Pel conjunt 

de plots de cadascuna de les espècies s’han calculat, a partir de les dades de cada 

mostreig, les següents variables: el recobriment vegetal global, el nombre mitjà 

d’espècies detectades en els punts amb presència de vegetació, el recobriment 

vegetal corresponent a l’espècie cultivada, el recobriment vegetal corresponent a 

les espècies adventícies, la distribució en alçada dels contactes realitzats per 

l’espècie cultivada, la distribució en alçada dels contactes realitzats per les espècies 

adventícies, l’alçada mitjana en la qual es produeixen els contactes amb l’espècie 

cultivada, l’alçada mitjana en la qual es produeixen els contactes amb les espècies 

adventícies, l’alçada màxima assolida per l’espècie cultivada i l’alçada màxima 

assolida per les espècies arvenses. Alhora, també s’han identificat les dues espècies 

adventícies que presenten un major recobriment, i l’espècie adventícia a la qual 

correspon el contacte de més alçada.  
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Les variables recobriment vegetal global, nombre mitjà d’espècies detectades en 

els punts amb presència de vegetació, recobriment vegetal corresponent a les 

espècies cultivades, recobriment vegetal corresponent a les espècies adventícies, 

distribució en alçada dels contactes realitzats per les espècies cultivades, 

distribució en alçada dels contactes realitzats per les espècies adventícies, alçada 

mitjana en la qual es produeixen els contactes amb les espècies cultivades, i alçada 

mitjana en la qual es produeixen els contactes amb les espècies adventícies, han 

estat calculades pel conjunt de tots els plots estudiats. També s’han calculat 

agrupant els plots en funció de la forma vital de l’espècie cultivada, i en funció si 

l’espècie cultivada ha estat escollida d’acord amb els criteris de la metodologia 

desenvolupada en el capítol 10 o bé si s’ha escollit com a control negatiu en termes 

agronòmics. Els resultats obtinguts s’han representat gràficament i s’han 

interpretat.  

Finalment, per cadascuna de les espècies adventícies aparegudes en el conjunt dels 

plots estudiats, s’ha determinat el recobriment i l’alçada mitjana dels contactes en 

cadascun dels mostreigs. Aquestes dades s’analitzen en el capítol 14.  

El handicap de les dades obtingudes mitjançant el Point intersect rau en el fet que 

tant sols corresponen a una quarta part de l’àrea efectiva dels plots. Si la comunitat 

vegetal es trobés distribuïda de forma homogènia en tota l’àrea efectiva del plot, no 

seria necessari emprar cap metodologia complementària per contrastar les dades 

obtingudes. Però com que l’heterogeneïtat espacial dins els plots pot ser notable, 

cal disposar de dades del conjunt de tota l’àrea efectiva del plot per tal de poder 

corregir les dades obtingudes mitjançant el Point intersect en casos 

d’heterogeneïtat manifesta. En conseqüència, en paral·lel amb l’obtenció de dades 

mitjançant el Point intersect, s’ha anotat per tots els plots analitzats el recobriment 

vegetal general, el recobriment corresponent a espècies adventícies, i el 

recobriment corresponent a l’espècie cultivada, seguint el criteri expert emprat en 

la realització d’inventaris fitosociològics. A continuació s’ha procedit a comparar 

pel conjunt dels vuit plots de cada espècie els valors obtinguts per aquestes tres 

variables. En els casos en que els valors de recobriment obtinguts difereixin en 

menys d’un 5%, es consideren com a vàlids els obtinguts mitjançant el Point 

intsesect, en ser una metodologia més objectiva. Si les diferències superen el 5% es 
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realitzarà la comprovació per determinar si les diferències són fruit de 

l’heterogeneïtat espacial dels plots (cas en que les dades del Point intersect no es 

podran considerar vàlides), o bé si es deuen a errors en el recobriment assignat 

mitjançant el criteri expert (i per tant les dades del Point intersect sí que seran 

vàlides).  

 
Figura 12.17. Estructura utilitzada per a l’obtenció d’imatges zenitals dels plots sempre des de la 

mateixa posició i sense provocar cap mena de pertorbació en els plots.  

 

Per tal de poder dur a terme tal comprovació, s’ha incorporat la presa d’imatges 

zenitals dels plots en paral·lel a la realització del Point intersect i de l’estudi del 

recobriment mitjançant criteri expert. S’ha construït una estructura mòbil que es 

desplaça per l’exterior dels plots, i que permet obtenir fotografies zenitals sempre 

des de la mateixa posició i sense provocar cap mena de pertorbació en els plots 

(figura 12.17). A partir de l’edició de les imatges obtingudes s’ha calculat el 

recobriment vegetal total i el recobriment vegetal corresponent a l’espècie 

d’interès en els casos en què les diferències entre els valors de recobriment 

obtinguts mitjançant el Point intersect i el recobriment assignat per criteri expert 

ho han fet necessari. En aquests casos s’ha pres com a vàlid el valor de recobriment 

establert a partir de l’anàlisi de les imatges zenitals dels plots.  
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Obtenció i processament de dades de caràcter fenològic 

Per tal de detectar els moments en que es produeixen fenòmens claus com la 

germinació, la reproducció o la mort dels individus, i relacionar les dinàmiques 

observades amb les condicions ambientals, s’ha realitzat un seguiment de la 

dinàmica poblacional i la fenologia en 41 de les 46 espècies cultivades. En 25 de les 

espècies el seguiment s’ha realitzat en l’espai destinat a avaluar la taxa de 

germinació, tot i que com a mesura de verificació també s’han prés dades de la 

dinàmica poblacional observada en el conjunt del plot. En nou espècies només s’ha 

dut a terme el seguiment en l’espai destinat a avaluar la taxa de germinació, 

mentre que en 7 espècies el seguiment només s’ha pogut realitzar a partir de la 

dinàmica poblacional observada el el conjunt del plot. Per 5 de les espècies 

estudiades no s’han pogut obtenir dades de caràcter fenològic ja que se n’ha 

realitzat planter i no s’han pogut reservar llavors per destinar-les a l’espai destinat 

a avaluar la taxa de germinació.  

En l’espai destinat a avaluar la taxa de germinació el primer seguiment s’ha 

realitzat el 22 d’abril del 2015, mentre que en el si dels plots s’ha dut a terme el 29 

de juny.  La periodicitat del seguiment ha estat aproximadament mensual, i ha 

finalitzat en ambdós casos el 5 de juliol del 2016. En total s’han realitzat 14 

mostrejos en les àrees destinades a avaluar la taxa de germinació i 11 mostrejos en 

el si dels plots, obtenint en tots ells dades sobre el nombre d’individus presents i el 

seu estadi fenològic.  

Per tal d’avaluar la fenologia dels individus s’han establert els següents estadis 

fenològics: 

 S: Plàntula 

 J: Juvenil. 

 F: Individu en floració. 

 FR: Individu en floració i amb fruits. 

 R: Individu amb fruits.  

 A: Adult post reproductor 

 M: Individu mort degut a que ja ha finalitzat el cicle vital 
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 X: Individu mort abans de la finalització del cicle vital, i per tant de resultes 

d’algun factor d’estrès. S’inclouen en aquest grup tant els individus 

d’espècies anuals que moren abans de reproduir-se, com els individus 

d’espècies plurianuals que moren, independentment de si és abans o 

després d’haver-se reproduït.  

 Per últim, s’afegeix el símbol “x” al costat de l’estadi fenològic corresponent 

per tal d’indicar que es tracta d’individus que estan vius però que degut a 

que estan finalitzant el cicle, o degut a factors d’estrès, presenten signes 

manifestos de senescència.  

 

Les dades obtingudes s’han informatitzat i revisat, i han estat processades 

mitjançant els fulls de càlcul del paquet Office. Per cadascuna de les espècies s’ha 

calculat la taxa de germinació i la distribució temporal que presenta, i l’evolució de 

la dinàmica poblacional indicant en cada moment el percentatge d’individus de la 

població corresponents a cadascun dels estadis fenològics. Els resultats s’han estat 

representat gràficament i s’han interpretat.  

 

Obtenció i processament de dades referents a la capacitat de disseminació de 

les espècies 

Entre els mesos de març i juny del 2016 s’ha determinat la presència o absència en 

els plots de 33 espècies silvestres útils,. S’han seleccionat les 29 espècies silvestres 

cultivades presents en els cultius en aquest període temporal, i també 3 espècies 

aparegudes de forma totalment espontània però que presenten utilitats 

manifestes. Per cadascuna s’ha anotat en quants dels 376 plots es troba, i s’ha 

calculat en quin percentatge dels plots on es troba hi és perquè hi ha estat 

plantada, i en quin percentatge dels plots hi és perquè hi ha aparegut de forma 

espontània. També s’ha calculat quina és la possibilitat de trobar l’espècie en els 

plots on ha estat sembrada, i la possibilitat de trobar-la en els plots on no s’ha 

sembrat. Per últim, per les espècies que a banda d’estar presents en plots on han 

estat sembrades també han aparegut de forma espontània en altres plots, s’ha 

elaborat un mapa de la seva distribució en el conjunt dels plots, diferenciant entre 

aquells on ha estat sembrada i aquells on ha aparegut de forma espontània. A 
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partir d’aquestes dades s’ha determinat en quins casos l’aparició espontània de 

l’espècie es fruit de la disseminació dels propàguls generats en els plots on ha estat 

cultivada, en quins es atribuïble al banc de llavors del sòl, i en quins es deu a 

l’arribada de propàguls provinents de les comunitats adjacents.  

 

Obtenció i processament de dades corresponents a les espècies plantades en 

files i amb reg de suport.  

S’ha avaluat la supervivència de les 9 espècies que degut a les condicions de 

sequera extrema de la primavera del 2015 no han pogut ser trasplantades als plots 

i han hagut de ser plantades en files amb reg de suport durant el període 

d’instauració al final del període crític, es a dir, després de l’estiu. Concretament 

s’ha determinat la taxa de supervivència dels individus el 15 d’octubre del 2015, 

del 2016 i del 2017. En el cas de Satureja montana s’ha analitzat també la taxa de 

supervivència de 36 individus recol·lectats per complet a 4 cm del sòl el 9 

d’octubre del 2015, la qual s’ha comparat amb la dels individus no recol·lectats.  

El 31 d’octubre del 2017 s’ha analitzat, per les 7 espècies perennes o plurianuals 

instaurades mitjançant aquest sistema de plantació en files, la presència de nous 

individus germinats a partir de les diàspores produïdes pels individus cultivats. 

Per les espècies on s’ha observat la presència de nous individus, s’ha determinat la 

densitat de nous individus en funció de la distància respecte els individus mare, 

establint els rangs de 0 a 50 cm, de 50 cm a 1 m, i d’un a dos metres. En cada rang 

s’han comptat tots els nous individus existents, se n’ha determinat l’estadi 

fenològic, i se n’ha calculat la densitat tenint en compte la superfície favorable per 

a l’establiment avaluada (en aquest sentit, no s’ha tingut en compte l’àrea ocupada 

completament per individus de les altres espècies cultivades).  

Per Matricaria recutita s’ha avaluat, el 31 de maig del 2017, la superfície que ocupa 

en relació a la superfície hàbil existent, i en relació a la superfície ocupada la 

primavera del 2015. En el cas de Borago officinalis s’ha comptabilitzat el nombre 

d’individus existents el 31 d’octubre del 2017, i s’ha comparat amb el nombre 

d’individus instaurats la primavera del 2015. 
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RESULTATS 

Dades climàtiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.18.  Evolució de les temperatures (ºC) màxima, mitjana, i mínima diàries a nivell de sòl en els cultius, des del 18 de febrer del 2015 fins al 6 de juliol del 2016.  
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Figura 12.19.  Evolució de les temperatures (ºC) màxima, mitjana, i mínima diàries a 1m d’alçada en els cultius, des del 18 de febrer del 2015 fins al 6 de juliol del 2016. Entre el 

23 de juliol del i el 16 de novembre del 2015 (ambdós inclosos), no es disposa d’aquestes dades degut a problemes tècnics amb el sensor iButton instal·lat en els cultius a 1 m 

d’alçada.  
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S’observa que la mitjana mensual de la temperatura màxima a nivell de sòl toca sostre 

els mesos de juliol, amb valors superiors als 50 ºC tots dos anys del període de 

seguiment (figura 12.20). Si s’observen les dades diàries, es constata que el 7 de juliol 

del 2015 s’assoleix un pic de 55,9 ºC, i el 6 de juliol del 2016 un pic de 53,8 ºC (figura 

12.18), mentre que a 1 m d’alçada els valors màxims assolits són de 44,7 i 42,6 ºC 

respectivament (figura 12.19). La mitjana mensual de la temperatura màxima a nivell 

de sòl se situa clarament per sobre de l’assolida a 1 metre d’alçada, exceptuant el 

període estrictament hivernal on els valors s’igualen o fins i tot (al mes de desembre) 

s’inverteixen lleugerament. Les diferències s’incrementen a mesura que la 

temperatura esdevé més elevada, i arriba a ser de 10 graus en el període més càlid de 

l’any. Durant el juliol del 2015 la mitjana mensual de la temperatura màxima a nivell 

de sòl és de 50,7ºC, mentre que a 1 m és de tant sols 41 ºC, valors similars als 

obtinguts el juliol del 2016 (figura 12.22) 

Les temperatures mínimes s’assoleixen els mesos de desembre, gener i febrer, en que 

la mitjana mensual de la temperatura mínima a nivell de sòl se situa al voltant dels 

2,5-3,5 ºC (figura 12.20), essent igual o lleugerament superior a la registrada a 1 m 

d’alçada (figura 12.21). Si s’observen les dades diàries, el registre més baix a nivell de 

sòl s’assoleix el 17 de general del 2016, amb -3,1 ºC (figura 12.18), mentre que a 1 

metre d’alçada el valor més baix registrat és de -4,5 ºC (figura 12.19). Durant la resta 

de l’any les mitjanes mensuals de temperatures mínimes són entre 2 i 3 graus més 

elevades a nivell de sòl que a un metre d’alçada (figura 12.22)  

La temperatura mitjana toca sostre al juliol, superant els 30 ºC a nivell del sòl (figura 

12.18) i acostant-s’hi a un metre d’alçada (figura 12.19), amb diferències d’entre 3 i 5 

graus entre ambdós registres (figura 12.22). En canvi, al llarg dels mesos hivernals no 

s’observen diferències notables entre els valors assolits a nivell del sòl i a un 1 m 

d’alçada, i en ambdós casos se situen entre els 8 i 9 ºC (figura 12.22). 

En els mesos hivernals l’amplitud tèrmica mitjana mensual és d’entre 12 i 15 ºC tant a 

nivell del sòl com a 1m d’alçada. Per contra, durant la canícula estival a nivell del sòl 

assoleix valors propers als 30 ºC, mentre que a 1 m d’alçada ronda els 22 ºC (figures 

12.20 i 12.21) 
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Figura 12.20.  Evolució de les temperatures (ºC)  màxima, mitjana, i mínima mensuals a nivell de sòl 

en els cultius, des del 18 de febrer del 2015 fins al 6 de juliol del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.21. Evolució de les temperatures (ºC) màxima, mitjana, i mínima mensuals a 1 m d’alçada en 

els cultius, des del 18 de febrer del 2015 fins al 6 de juliol del 2016. Les dades corresponents als mesos 

de juliol a novembre del 2016 han estat completades amb els registres obtinguts per l’EMA d’Òdena, a 

causa dels problemes tècnics amb el sensor iButton instal·lat en els cultius a 1 m d’alçada entre el 23 de 

juliol i el 16 de novembre del 2015. 

Comparant els valors registrats en el període d’estudi amb la mitjana dels darrers 10 

anys (figura 12.23), s’observen anomalies de fins a 2,5 ºC en la temperatura mitjana al 

llarg de la primavera i estiu del 2015, essent un període marcadament més càlid de 

l’esperat. El desembre del 2015, i el gener i febrer del 2016 han estat també 

anormalment càlids, amb temperatures mitjanes uns dos graus per sobre de l’esperat, 

donant lloc a un hivern inusualment suau. Els mesos de febrer, març i juny del 2017 



                                                                                                                                                                 Capítol  12 
 

157 

0

10

20

30

40

50

60
Temeperatura màxima, mitjana
mensual a nivell de sòl

Temperatura màxima, mitjana
mensual a 1m

0

10

20

30

40

Temperatura mitjana, mitjana
mensual a nivell de sòl

Temperatura mitjana, mitjana
mensual a 1m

0

5

10

15

20

25

Temperatura mínima, mitjana
mensual a nivell de sòl

Temperatura mínima, mitjana
mensual a 1m

han seguit la mateixa tendència. En sentit invers, només el febrer del 2015 i el gener 

del 2017 han estat clarament més freds que l’esperat d’acord amb la mitjana dels 

darrers 10 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.22. Comparació de les temperatures (ºC) màxima (a), mitjana (b), i mínima (c) mensuals 

registrades a nivell de sòl i a 1m d’alçada en els cultius, des del 18 de febrer del 2015 fins al 6 de juliol 

del 2016. En el cas de les temperatures preses a 1 m, les dades corresponents als mesos de juliol a 

novembre del 2016 han estat completades amb els registres obtinguts per l’EMA d’Òdena. Aquest fet és 

conseqüència de problemes tècnics amb el sensor iButton instal·lat en els cultius a 1 m d’alçada entre 

el 23 de juliol i el 16 de novembre del 2015. 
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Figura 12.23. Comparativa de la temperatura (ºC) mitjana mensual registrada a l’EMA d’Òdena en el període de referència (2005-2015) i la registrada a la mateixa estació els 

anys 2015, 2016 i 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.24. Comparativa de la precipitació (l/m2) acumulada mensualment a l’EMA d’Òdena en el període de referència (2005-2015) i la registrada als cultius els anys 2015, 

2016 i 2017 (fins al mes de noembre). 
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La precipitació mitjana anual registrada a l’EMA d’Òdena en el període emprat com a referència (2005-2015) ha estat de 586,3 l/m2, mentre que 

els anys 2015, 2016, i 2017 (fins al novembre), la precipitació acumulada ha estat respectivament de 287,4, 427,7, i 368,2 l/m2. D’acord amb 

aquests valors, el 2015 va ploure tant sols el 49% del que correspondria a un any climatològicament normal, el 2016 el 72,9%, i el 2017, fins al mes 

de novembre, el 65%. En els tres anys d’estudi s’han registrat dèficits pluviomètrics destacables, que tal i com s’observa a la figura 12.24 han estat 

especialment acusats al llarg de la primavera i l’estiu. Concretament, entre el març i el maig del 2015, període clau per la instauració dels cultius, la 

precipitació va ser de tant sols 63,4 l/m2, quan d’acord amb el període de referència la precipitació hauria d’haver estat de 204,3 l/m2, la qual cosa 

significa que va ploure menys d’un terç de l’esperat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.25. Diagrama ombrotèrmic dels anys 2015, 2016 i 2017 corresponent a l’indret en el qual s’han dut a terme els cultius. Algunes de les dades s´’han obtingut de l’EMA 

d’Òdena.
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Figura 12.26. Diagrama ombrotèrmic del període usat com a referència (2005-2015) a l’EMA d’Òdena.  

 

En els diagrames ombrotèrmics corresponents al període de cultiu (figura 12.25), 

s’observa com la durada i la severitat dels períodes d’estrès hídric ha estat molt 

superior a la registrada en el període de referència (figura 12.16). Cal destacar la 

situació de l’any 2015, on les temperatures ultrapassen les precipitacions des del mes 

d’abril fins al mes d’octubre, quan l’esperable seria que aquesta situació es donés 

només en els mesos estivals.  Des del gener del 2015 al juliol del 2016 tant sols s’han 

registrat 8 episodis de precipitació superiors als 20 l/m2, tal i com s’observa a la 

figura 12.27. Cinc corresponen a precipitacions d’entre 20 i 30 l/m2, i en els tres 

restants s’han recollit 35,8, 41, i 66,5 l/m2. La humitat del sòl fluctua d’acord amb les 

precipitacions i les temperatures, i s’ha vist clarament condicionada pel dèficit hídric 

registrat. En pràcticament la meitat del període de cultiu  s’han registrat humitats del 

sòl inferiors al 9%, la qual cosa significa que el sòl conté menys del 35% de la humitat 

que contindria a capacitat de camp (en aquesta situació, el contingut hídric del sòl és 

del 26,1%).  En la resta de període de cultiu la humitat del sòl s’ha situat entre el 9 i el 

12,2%, corresponent a valors d’entre el 35 i el 46% de la humitat del sòl a capacitat 

de camp (figura 12.27). Les dades d’humitat del sòl de que es disposa han estat 

obtingudes a partir de mostreigs puntuals i no en base a registres continus. D’acord 

amb aquest fet, indiquen amb claredat el rang en que majoritàriament ha fluctuat la 

humitat del sòl al llarg del període de cultiu, però no reflecteixen els moments 

puntuals en que la humitat del sòl s’ha situat clarament per sobre de la registrada, 

immediatament després dels episodis de precipitació més significatius.  
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Figura 12.27. Humitat del sòl en percentatge respecte la capacitat de camp, avaluada entre els 0 i els 20 cm de profunditat, des del març del 2015 al juliol del 2016. Es mostra 

per cada moment a quin percentatge de la capacitat de camp correspon la humitat detectada en el sòl. S’indiquen, per al mateix període temporal, les precipitacions registrades. 

El diàmetre dels cercles és proporcional a la quantitat de precipitació (l/m2) recollida en l’episodi.  
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Resposta de la vegetació en el conjunt dels plots  

Figura 12.28. Recobriment vegetal i grau d’estratificació de la comunitat (calculat mitjançant el 
nombre d’espècies diferents contactades de mitjana en els punts amb presència de vegetació) pel 
conjunt dels 254 plots estudiats.  

 

Figura 12.29. Recobriment corresponent a espècies cultivades (en els plots en els quals han estat 
sembrades) i a espècies adventícies pel conjunt dels 254 plots.  

El recobriment vegetal general observat en el conjunt dels plots fluctua d’acord amb 

les condicions ambientals i la fenologia de les espècies (figura 12.28). Assoleix el seu 

màxim en el període primaveral, i a partir del mes de juny descendeix dràsticament 

fins assolir valors mínims a finals de juliol, amb valors propers al 10%. Entre els 

mesos de setembre i desembre s’observa un creixement lent però sostingut, i és a 
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partir del mes de febrer, amb l’increment de la temperatura, quan el recobriment 

vegetal es dispara. Les dinàmiques observades el 2015 i el 2016 són similars però 

difereixen en els valors màxims de recobriment assolits, essent del 46% el 2015 i del 

84% el 2016. Al seu torn, el grau d’estratificació de la comunitat es manté proper a 1 

fins i tot amb recobriments vegetals del 65%, mentre que puja fins al 1,5 quan el 

recobriment assoleix el seu màxim, 84%.   

Desglossant el recobriment corresponent a les espècies cultivades (en el plots en els 

quals han estat sembrades) del corresponent a espècies aparegudes de forma 

adventícia s’observa que, pel conjunt de tots els plots, les espècies adventícies són 

dominants al llarg de tot el període de cultiu. Tanmateix, cal destacar que el 

recobriment d’adventícies fluctua al llarg dels cultius d’acord amb l’exposat en el 

paràgraf anterior, mentre que en el cas de les espècies cultivades s’observa un procés 

lent però constant d’increment en el recobriment, i una influència molt menor de les 

fluctuacions ambientals al llarg del període de cultiu (figura 12.29). En conseqüència, 

les espècies cultivades incrementen progressivament el seu pes en la comunitat 

vegetal dels plots, tal i com s’observa en la figura 12.30. En el moment de màxim 

recobriment vegetal del 2015 tant sols un 3,7% de tot el recobriment corresponia a 

espècies cultivades, mentre que el 2016 el percentatge havia crescut fins al 10,2%. En 

el període estival l’increment entre ambdós anys és encara més marcat, passant del 

11,4% el 2015 al 33’5% el 2016 (figura 12.30). 

Cal destacar que aquests valors globals són vàlids per copsar tendències generals, 

però presenten una gran variabilitat en funció de quina espècie cultivada es consideri. 

Alhora, es tracta de valors clarament esbiaixats a la baixa, ja que consideren les dades 

obtingudes per a les 32 espècies sembrades, i en 6 dels casos el recobriment ha estat 

zero al llarg de tot el període de cultiu.     
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Figura 12.30. En relació al recobriment vegetal general, percentatge que correspon a espècies 
cultivades (en els plots en els quals han estat sembrades) i percentatge que correspon a espècies 
adventícies, pel conjunt dels 254.  

Considerant tots els 254 plots analitzats s’observa com l’estructura en alçada de la 

comunitat vegetal fluctua al llarg del període de cultiu d’acord amb les condicions 

ambientals i la fenologia de les espècies, amb un contrast evident entre les espècies 

cultivades i les espècies adventícies. A diferència de l’observat en el recobriment, les 

espècies cultivades són en general capaces de dominar la comunitat en alçada al llarg 

de pràcticament tot el període de cultiu (figura 12.33). Les diferències són 

especialment acusades a l’estiu, i es mantenen destacables fins a finals d’hivern, 

moment en que s’equilibren per tornar a divergir a finals de primavera (figura 12.33). 

A la figura 12.31 s’observa que per a les espècies adventícies són molt majoritaris al 

llarg de tot el període de cultiu els contactes realitzats entre 0 i 10 cm, i en menor 

mesura els realitzats entre 10 i 25 cm. Per contra, a la figura 12.32 es constata que en 

el cas de les espècies cultivades el percentatge de contactes realitzats per sobre dels 

25 cm arriba a ser majoritari a finals de primavera i l’estiu.  

Aquests resultats reflecteixen que les espècies adventícies que dominen la comunitat 

en termes de recobriment tenen en general un port inferior al de les espècies 

cultivades. Tanmateix, si es produïssin canvis en les relacions de dominància 
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establertes entre les diferents espècies adventícies presents en els cultius, la relació 

global d’alçades entre les espècies cultivades i les espècies adventícies podria canviar.   

 

Figura 12.31. Evolució de l’estructura vertical de la comunitat vegetal dels plots, avaluada com a 
percentatge de contactes observats en diferents segments d’altura de la vegetació, tenint en compte 
només les espècies adventícies. Dades corresponents al conjunt dels 254 plots.  

Figura 12.32. Evolució de l’estructura vertical de les poblacions corresponents a les espècies 
cultivades (en els plots en els quals han estat sembrades). S’indica, de tots contactes realitzats amb les 
espècies cultivades, quin percentatge s’ha produït en cadascuna de les alçades descrites. Dades 
corresponents al conjunt dels 254.  
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Figura 12.33. Alçada mitjana (cm) de les espècies adventícies i alçada mitjana de les espècies 
cultivades, per al conjunt dels 254 plots en els quals s’ha dut a terme la sembra de les espècies.  

Els resultats mostrats pel conjunt de tots els plots esbossen tendències generals però 

no són extrapolables a cap espècie en concret. Les característiques intrínseques de 

cadascuna de les especies cultivades, i les relacions establertes amb les espècies 

adventícies, seran les que determinaran en cada cas l’estructura de la comunitat al 

llarg dels cicles de cultiu. Alhora, en funció de les condicions ambientals del període 

de cultiu les diferències interanuals observades en els plots d’una mateixa espècie 

poden ser notables, tal i com ja s’observa entre el 2015 i el 2016 (figura 12.28), tot i 

que en aquest cas també hi ha associat l’efecte derivat de la instauració del cultiu.   

 

Resposta en els cultius de teròfits  

De les 11 espècies de teròfits sembrades només una (Portulaca oleracea) no ha 

germinat en cap dels plots. El patró de recobriment general i el grau d’estratificació 

de la comunitat vegetal dels 88 plots corresponents a teròfits estudiats és molt 

similar a l’obtingut pel conjunt de tots els plots (figura 12.34), ja que les espècies 

adventícies són les responsables de la major part del recobriment vegetal detectat 

(figura 12.35). La fluctuació del recobriment observada en les espècies adventícies 

dels plots és coincident amb la detectada en els teròfits cultivats, amb un màxim a 
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finals de primavera i un mínim a finals de Juliol (figura 12.35). S’observa que els 

teròfits cultivats incrementen lleugerament el pes en la comunitat en els períodes 

estivals, ja que l’estiu del 2015 un 21,7% del recobriment observat corresponia les 

espècies cultivades, mentre que el 2016 el percentatge era del 25,3%. Per contra, a la 

primavera, moment de màxim recobriment vegetal, el pes en la comunitat de les 

espècies cultivades es manté pràcticament constant entre els dos anys d’estudi 

(figura 12.36). Cal tenir en compte que es tracta de dades de caràcter general per a les 

11 espècies de teròfits plantades que no poden ser en cap cas extrapolades a una 

espècie en concret.  

L’evolució en alçada de les espècies de teròfits cultivades és clar un reflex de la seva 

fenologia (figura 12.38). En el període més fred de l’hivern es troben en forma de 

roseta basal, amb la qual cosa més del 95% dels contactes es realitzen entre els 0 i els 

10 cm d’alçada, tal i com passa també amb les espècies adventícies (figura 12.37). 

Amb l’increment tèrmic de la primavera els individus es desenvolupen en alçada, fet 

que es comença a percebre a principis d’abril, però que sobre tot es  

 

Figura 12.34 Recobriment vegetal i del grau d’estratificació de la comunitat (calculat mitjançant el 

nombre d’espècies diferents contactades de mitjana en els punts amb presència de vegetació) en els 88 

plots corresponents a les 11 espècies de teròfits sembrades.  
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Figura 12.35. Recobriment de les espècies cultivades, i recobriment de les espècies adventícies, per 
als 88 plots corresponents a les 11 espècies de teròfits sembrades.  

 

Figura 12.36. En relació al recobriment vegetal general, percentatge que correspon a espècies 
cultivades i percentatge que correspon a espècies adventícies, pels 88 plots corresponents a les 11 
espècies de teròfits sembrades.  
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mitjans de tardor, mentre que entre el novembre i l’abril l’alçada mitjana és 

coincident amb la de les espècies adventícies (figura 12.39) 

Cal destacar també un repunt en l’alçada mitjana a principis de tardor, derivat de la 

capacitat d’algunes de les espècies de teròfits cultivades de florir i fructificar en 

aquest període temporal si les condicions ambientals (especialment disponibilitat 

hídrica) són favorables (figura 12.39).  

Per últim, d’acord amb les dades de recobriment i d’estructura de les poblacions en 

alçada, es constata que la germinació dels teròfits cultivats es dona principalment 

entre els mesos d’octubre i març, període en que el recobriment d’aquestes espècies 

creix a costa de l’increment dels contactes realitzats per sota dels 10 cm, que acaben 

esdevenint hegemònics i que corresponen a nous individus germinats.  

 

Figura 12.37. Evolució de l’estructura vertical de la comunitat vegetal dels plots tenint en compte 
només les espècies adventícies. S’indica, en relació a tots contactes realitzats amb espècies adventícies, 
quin percentatge s’ha produït en cadascuna de les alçades descrites. Dades dels 88 plots corresponents 
a les 11 espècies de teròfits sembrades.  
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Figura 12.38. Evolució de l’estructura vertical les poblacions corresponents a les espècies cultivades. 
S’indica, en relació a tots contactes realitzats amb les espècies cultivades, quin percentatge s’ha produït 
en cadascuna de les alçades descrites. Dades dels 88 plots corresponents a les 11 espècies de teròfits 
sembrades. 

Figura 12.39. Alçada mitjana (cm) de les espècies adventícies i alçada mitjana de les espècies 
cultivades, per als 88 plots corresponents a les 11 espècies de teròfits sembrades. 
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Resposta en els cultius d’hemicriptòfits 

De les 18 espècies d’hemicriptòfits sembrades n’hi ha tres (Agrimonia eupatoria, 

Hypericum perforatum, Lathyrus tuberosus) que no han germinat en cap dels plots (24 

plots, sobre 144).  

El patró de recobriment general i el grau d’estratificació de la comunitat vegetal dels 

144 plots estudiats és molt similar a l’obtingut pel conjunt de tots els plots (figura 

12.40), ja que les espècies adventícies són les responsables de la major part del 

recobriment vegetal detectat (figura 12.42). La fluctuació del recobriment observada 

en les espècies adventícies dels plots és clarament diferent de l’observada en el 

recobriment de les espècies cultivades. En el cas de les espècies adventícies s’observa 

una periodicitat anual en el recobriment, amb un màxim a finals de primavera i un 

mínim a finals de Juliol (figura 12.41). Tanmateix, en el cas dels hemicriptòfits 

cultivats el recobriment creix de forma ininterrompuda en tot el període d’estudi, 

fruit de l’establiment progressiu dels individus cultivats i de la seva capacitat 

competitiva i de disseminació. Els majors increments en el recobriment s’han 

registrat a la tardor (passant del 2,1% el 2 de setembre del 2015 al 4,3% el 31 

d’octubre del mateix any) i a la primavera (passant del 4,2% el 2 de febrer del 2016 al 

10,4% el 23 de maig del mateix any) (figura 12.41). Així, l’estiu del 2015 tant sols un 

7,5% del recobriment observat corresponia les espècies cultivades, mentre que en el 

mateix període del 2016 el percentatge era del 40,2%.  A la primavera, l’increment del 

percentatge de recobriment total corresponent a les espècies cultivades també és 

destacable, passant d’un 2,1% el 2015 a un 12,4% el 2016 (figura 12.41).  
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Figura 12.40. Recobriment vegetal i grau d’estratificació de la comunitat (calculat mitjançant el 
nombre d’espècies diferents contactades de mitjana en els punts amb presència de vegetació) en els 
144 plots corresponents a les 18 espècies d’hemicriptòfits sembrades.  

Figura 12.41. Recobriment de les espècies cultivades, i recobriment de les espècies adventícies, per 
als 144 plots corresponents a les 18 espècies d’hemicriptòfits sembrades.  

L’evolució en alçada de les espècies d’hemicriptòfits cultivades mostra com la floració 

i la fructificació, moments en els quals assoleixen la màxima alçada, té lloc entre la 

primavera i la tardor, en funció de l’espècie. En aquests període l’alçada mitjana de les 

espècies cultivades supera l’alçada mitjana de la vegetació adventícia (figura 12.45), i 
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fins a un 10% dels contactes tenen lloc a més d’un metre d’alçada. Per contra, entre el 

desembre i l’abril és quan les espècies d’hemicriptòfits cultivades presenten una 

menor alçada, equivalent a la mitjana de les espècies adventícies, ja que superen el 

període hivernal en forma de roseta basal (figura 12.45). Entre l’octubre i el març més 

del 80% dels contactes es realitzen per sota dels 10 cm, i més del 95% per sota dels 

25 cm, tot i que aquesta disminució en l’alçada mitjana dels individus no comporta 

una reducció del recobriment (figura 12.44).  

 

Figura 12.42. En relació al recobriment vegetal general, percentatge que correspon a espècies 
cultivades i percentatge que correspon a espècies adventícies, pels 144 plots corresponents a les 18 
espècies d’hemicriptòfits sembrades.  
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Figura 12.43. Evolució de l’estructura vertical de la comunitat vegetal dels plots tenint en compte 
només les espècies adventícies. S’indica, en relació a tots contactes realitzats amb espècies adventícies, 
quin percentatge s’ha produït en cadascuna de les alçades descrites. Dades dels 144 plots 
corresponents a les 18 espècies d’hemicriptòfits sembrades.  

Figura 12.44. Evolució de l’estructura vertical de les poblacions corresponents a les espècies 
cultivades. S’indica, en relació a tots contactes realitzats amb les espècies cultivades, quin percentatge 
s’ha produït en cadascuna de les alçades descrites. Dades dels 144 plots corresponents a les 18 
espècies d’hemicriptòfits sembrades.  
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Figura 12.45. Alçada mitjana (cm) de les espècies adventícies i alçada mitjana de les espècies 
cultivades, per als 144 plots corresponents a les 18 espècies d’hemicriptòfits sembrades.  

 

Comparació de les diferents formes vitals 

Comparant l’evolució del recobriment que de mitjana realitzen les espècies cultivades 

en funció de la seva forma vital, es detecten dinàmiques contraposades entre teròfits, 

hemicriptòfits i nanofaneròfits, si bé el darrer grup es troba representat per una sola 

espècie (Atriplex halimus). Els teròfits presenten una fluctuació anual marcada 

principalment per les condicions ambientals que es donen en el període de 

germinació i establiment del individus (tardor i principis de la primavera) i en el 

període reproductiu (primavera i en menor mesura tardor). Fruit  de l’elevada 

dependència de les condicions ambientals, el recobriment assolit per una espècie de 

teròfits pot variar molt notablement entre anys consecutius si les condicions 

ambientals varien.  

En canvi, en el cas dels hemicriptòfits i els nanofaneròfits s’observa un creixement 

sostingut en el recobriment, amb només un lleu descens en el període hivernal fruit 

de l’aturada de la floració i reproducció dels individus. En tractar-se d’espècies 

perennes la variabilitat ambiental interanual té un efecte menor en la dinàmica 

poblacional, sempre i quant no es donin situacions prou extremes com per comportar 

la mort dels individus instaurats. Aquestes espècies, tot i presentar inicialment una 
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baixa densitat d’individus en la comunitat fruit de l’extrema sequera de la primavera 

del 2015 (figura 12.25), s’observa com tendeixen a incrementar progressivament el 

seu recobriment mitjançant el creixement vegetatiu dels individus establerts. En el 

cas dels hemicriptòfits l’increment del recobriment també és fruit del reclutament de 

nous individus a partir de les diàspores produïdes aprofitant els períodes favorables 

per a la germinació i establiment ocorreguts durant la tardor de 2015 i la primavera 

de 2016.  

A la figura 12.46 també es constata que el creixement vegetatiu dels hemicriptòfits és 

més sensible a l’eixut estival que el de l’espècie de nanofaneròfit estudiada. A finals de 

maig els hemicriptòfits deixen d’incrementar el recobriment, mentre que Atriplex 

halimus té la capacitat d’incrementar el recobriment un 7% entre finals de maig i 

principis de juliol (figura 12.46).  

Figura 12.46. Recobriment corresponent a espècies cultivades agrupades segons la seva forma vital. 
Les dades han estat obtingudes dels 254 plots en els quals s’han sembrat les 32 espècies estudiades. 
Les espècies han estat agrupades en geòfits (1), teròfits (11), hemicriptòfits (18), nanofaneròfits (1).  

En relació a l’evolució de l’alçada de les diferents formes vitals al llarg del període de 

cultiu (figura 12.47), s’observa com en aquest cas són els teròfits i els hemicriptòfits 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

29 abril
2015

29 maig
2015

30 juny
2015

31 juliol
2015

2
setembre

2015

1 octubre
2015

30
octubre

2015

1
desembre

2015

2 febrer
2016

8 abril
2016

23 maig
2016

7 juliol
2016

Recobriment teròfits

Recobriment hemicriptòfits

Recobriment nanofaneròfits



                                                                                                                                                                 Capítol  12 

177 

els qui presenten dinàmiques similars. L’alçada mitjana d’ambdós grups fluctua al 

llarg del cicle anual, esdevenint màxima en els períodes reproductius (primavera, i en 

menor mesura estiu i tardor), i mínima en els moments en els quals les espècies es 

troben en forma de roseta basal o són absents (en el cas dels teròfits), coincidint 

aquest període amb l’hivern (i en menor mesura també amb l’estiu i la tardor, en 

funció de l’espècie). Les comunitats dominades per aquestes formes vitals presenten 

per tant una gran oscil·lació en l’alçada mitjana de la vegetació al llarg de l’any.  

Per contra, en el cas dels nanofaneròfits l’alçada dels individus s’incrementa de forma 

lenta però progressiva fins a assolir l’alçada màxima (figura 12.47). Cal tenir en 

compte però que les dades d’aquesta forma vital correspnen a una sola espècie, amb 

les limitacions que aquest fet comporta.  

Figura 12.47. Alçada mitjana (cm) de les espècies cultivades agrupades segons la seva forma vital. Les 
dades han estat obtingudes dels 254 plots en els quals s’han sembrat les 32 espècies estudiades. Les 
espècies han estat agrupades en geòfits (1), teròfits (11), hemicriptòfits (18), nanofaneròfits (1).  

No es disposa de dades corresponents als camèfits, ja que l’única espècie sembrada en 

els plots (Jasonia saxatilis) no ha germinat, i la resta d’espècies van haver de ser 

instaurades en files amb reg de suport degut a la sequera de la primavera del 2015.  
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Resposta al cultiu de les especies seleccionades  

De les 26 espècies sembrades en els plots que han estat seleccionades a partir de la 

metodologia desenvolupada en el capítol 10, només 4 (un 15,4%) no han germinat en 

cap dels vuit plots sembrats. Es tracta d’Agrimonia eupatoria, Hypericum perforatum, 

Muscari comosum i Portulaca oleracea. En el cas de les 6 espècies sembrades 

escollides com a control negatiu en termes agronòmics han estat dues (un 33,3%) les 

que no han germinat en cap dels plots,  Jasonia saxtilis i Lathyrus tuberosus.   

Figura 12.48. Valors mitjans de recobriment vegetal i grau d’estratificació de la comunitat (calculat 
mitjançant el nombre d’espècies diferents contactades de mitjana en els punts amb presència de 
vegetació) en els 208 plots corresponents a les 26 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia 
establerta en el capítol 10.  
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Figura 12.49. Recobriment de les espècies cultivades, i recobriment de les espècies adventícies, en els 
208 plots corresponents a les 26 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia establerta en el 
capítol 10.   

 

En el cas de les 26 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia del capítol 10 

s’observa com el recobriment al llarg de l’experiència té una tendència a l’alça, 

assolint un 9,7% el juliol del 2016 (figura 12.49), xifra que representa el 38,8% del 

recobriment (figura 12.50).  L’alçada mitjana de les espècies cultivades se situa 

clarament per sobre de l’alçada mitjana de les espècies adventícies, exceptuant el 

període hivernal i el principi de la primavera, moments en que les alçades són 

equivalents (figura 12.53). Aquesta dominància en alçada es reflecteix a les figures 

12.51 i 12.52, on s’observa que el percentatge de contactes situats a més de 25 cm 

d’alçada és clarament superior en el cas de les espècies cultivades, amb un 

percentatge de fins al 25% dels contactes situats a més de 50 cm d’alçada a finals de 

primavera i l’estiu.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

29 abril
2015

29 maig
2015

30 juny
2015

31 juliol
2015

2
setembre

2015

1 octubre
2015

30
octubre

2015

1
desembre

2015

2 febrer
2016

8 abril
2016

23 maig
2016

7 juliol
2016

Recobriment espècies cultivades

Recobriment espècies adventícies



Capítol  12    
 

180  

Figura 12.50. En relació al recobriment vegetal general, percentatge que correspon a espècies 
cultivades i percentatge que correspon a espècies adventícies, en els 208 plots corresponents a les 26 
espècies seleccionades d’acord amb la metodologia establerta en el capítol 10.  

 

Figura 12.51. Evolució de l’estructura vertical de la comunitat vegetal dels plots tenint en compte 
només les espècies adventícies. S’indica, en relació a tots contactes realitzats amb espècies adventícies, 
quin percentatge s’ha produït en cadascuna de les alçades descrites. Dades dels 208 plots 
corresponents a les 26 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia establerta en el capítol 10. 
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Figura 12.52. Evolució de l’estructura vertical de les poblacions corresponents a les espècies 
cultivades. S’indica, en relació a tots els contactes realitzats amb les espècies cultivades, quin 
percentatge s’ha produït en cadascuna de les alçades descrites. Dades dels 208 plots corresponents a 
les 26 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia establerta en el capítol 10.  

Figura 12.53. Alçada mitjana (cm) de les espècies adventícies i alçada mitjana de les espècies 
cultivades, en els 208 plots corresponents a les 26 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia 
establerta en el capítol 10.  

En el cas de les  10 espècies escollides com a control negatiu en termes agronòmics 

s’observa com el recobriment màxim assolit al llarg de l’experiència és del 3,2% 

(figura 12.55). Alhora, en cap moment de l’experiència el recobriment corresponent a 
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majoria d’ocasions es situa clarament per sota del 10% (figura 12.56). L’alçada 

mitjana de les espècies cultivades és clarament inferior a l’alçada mitjana de les 

espècies adventícies, exceptuant el final de l’hivern i el principi de la primavera, 

moments en que les alçades són equivalents (figura 12.59). Aquesta inferioritat en 

l’ocupació de l’espai en alçada es constata a la figura 12.58, on s’observa que la 

pràctica totalitat dels contactes té lloc per sota dels 25 cm, i molt majoritàriament per 

sota dels 10 cm; en contraposició amb l’estructura en alçada corresponent a les 

espècies adventícies presents en els plots (figura 12.57).  

Figura 12.54. Recobriment vegetal i del grau d’estratificació de la comunitat (calculat mitjançant el 
nombre d’espècies diferents contactades de mitjana en els punts amb presència de vegetació) en els 48 
plots corresponents a les 6 espècies seleccionades com a control negatiu en termes agronòmics.   

Figura 12.55. Recobriment de les espècies cultivades, i recobriment de les espècies adventícies, en els 
48 plots corresponents a les 6 espècies seleccionades com a control negatiu en termes agronòmics.   
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Figura 12.56. En relació al recobriment vegetal general, percentatge que correspon a espècies 
cultivades i percentatge que correspon a espècies adventícies, en els 48 plots corresponents a les 6 
espècies seleccionades com a control negatiu en termes agronòmics.  

 

Figura 12.57. Estructura vertical de la comunitat vegetal dels plots tenint en compte només les 
espècies adventícies. S’indica, en relació a tots contactes realitzats amb espècies adventícies, quin 
percentatge s’ha produït en cada alçada. Dades dels 48 plots corresponents a les 6 espècies 
seleccionades com a control negatiu en termes agronòmics. 
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Figura 12.58. Evolució de l’estructura vertical de les poblacions corresponents a les espècies 
cultivades. S’indica, en relació a tots contactes realitzats amb les espècies cultivades, quin percentatge 
s’ha produït en cadascuna de les alçades descrites. Dades dels 48 plots corresponents a les 6 espècies 
seleccionades com a control negatiu en termes agronòmics. 

 

Figura 12.59. Alçada mitjana (cm) de les espècies adventícies i alçada mitjana de les espècies 
cultivades, en els 48 plots corresponents a les 6 espècies seleccionades com a control negatiu en 
termes agronòmics. 
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grups d’espècies també són clares, amb una indiscutible dominància de les 

seleccionades d’acord amb la metodologia. Les màximes diferències es donen a l’estiu, 

i arriben a ser de més de 35 cm, mentre que el final de l’hivern i el principi de la 

primavera són els únics moments en que les alçades mitjanes d’ambdós grups 

s’equilibren (figura 12.61).  

Figura 12.60. Recobriment corresponent a les espècies cultivades agrupades segons els criteris 
seguits per la seva selecció. 208 plots corresponen a 26 espècies escollides d’acord amb els criteris 
establerts en el capítol 10, i 48 plots corresponen a 6 espècies escollides com a control negatiu en 
termes agronòmics.  

Figura 12.61. Alçada mitjana (cm) de les espècies cultivades agrupades segons els criteris seguits per 
la seva selecció. 208 plots corresponen a 26 espècies escollides d’acord amb els criteris establerts en el 
capítol 10, i 48 plots corresponen a 6 espècies escollides com a control negatiu en termes agronòmics.  
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Taula 12.7. Taxa de germinació de les espècies sota les condicions de sembra establertes en la metodologia i d’acord amb les condicions ambientals. No es consideren les 
espècies que només han estat sembrades en alvèols i sotmeses a irrigació. S’indica el percentatge de la germinació observada que s’ha detectat en cadascun dels mostreigs, com 
a reflex de la distribució temporal de la germinació de l’espècie. Només es tenen en compte els individus germinats a partir de les llavors sembrades.  

Nom a TG b 
Percentatge de la germinació observada que s’ha detectat en cadascun dels mostreigs c 

22 abr. 7 maig 26 maig 29 juny 31 jul. 1 set. 1 oct. 30 oct. 2 des. 4 gen. 1 feb. 7 abril 19 maig 4 abril 

Agrimonia eupatoria 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Asparagus acutifolius 35,5 ± 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 

Atriplex halimus 8,5 ± 4,4 82,3 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calendula officinalis 7,5 ± 1,9 73,3 6,7 0 0 0 0 0 13,3 6,7 0 0 0 0 0 

Chondrilla juncea d  1,8 ± 3,4 - - - - - - - - - - - - - - 

Chrysanthemum 
coronarium 

1 ± 1,2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cichorium intybus 1 ± 1,2 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 

Diplotaxis muralis 2 ± 2,8 0 0 25 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 

Emex spinosa 15,5 ± 6,8 87,1 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Foeniculum vulgare 13,5 ± 12,9 55,6 40,7 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 

Humulus lupulus d  0,1 ± 0,4 - - - - - - - - - - - - - - 

Hyoseris radiata 15,5 ± 9,7 54,8 38,7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hypericum perforatum 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Inula helenioides 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Jasonia saxatilis 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Lactuca serriola 13,5 ± 8,4 66,7 29,6 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lathyrus tuberosus 0 - - - - - - - - - - - - - - 
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Taula 12.7. (Continuació)  

Nom a TG b 
Percentatge de la germinació observada que s’ha detectat en cadascun dels mostreigs c 

22 abr. 7 maig 26 maig 29 juny 31 jul. 1 set. 1 oct. 30 oct. 2 des. 4 gen. 1 feb. 7 abril 19 maig 4 abril 

Leontodon tuberosus 16,5 ± 13,9 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malva sylvestris 16,5 ± 8,2 57,6 9,1 6,1 0 3 0 0 3 9,1 0 3 9,1 0 0 

Muscari comosum  0 -  - - - - - - - - - - - - - 

Origanum vulgare 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Papaver roheas e  - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantago coronopus 7 ± 5 78,6 14,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plantago lanceolata d 2,7 ± 2,5 - - - - - - - - - - - - - - 

Portulaca oleracea 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Reichardia picroides 9 ± 4,8 0 66,7 27,8 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rosa canina 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Rosmarinus officinalis 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Rubus ulmifolius 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Sanguisorba minor  2 ± 0,9 - - - 11,5 f 0 0 0 0 0 0 0 88,5 0 0 

Santolina 
chamaecyparissus 

2 ± 1,4 0 75 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 

Satureja montana 0               

Scolymus hispanicus 25 ± 17,2 0 0 0 0 2 6 28 52 12 0 0 0 0 0 

Silene vulgaris 35 ± 11,6 95,7 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Silybum marianum 8 ± 6,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonchus oleraceus 8 ± 2,8 81,3 12,5 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Taula 12.7. (Continuació)  

Nom a TG b 
Percentatge de la germinació observada que s’ha detectat en cadascun dels mostreigs c 

22 abr. 7 maig 26 maig 29 juny 31 jul. 1 set. 1 oct. 30 oct. 2 des. 4 gen. 1 feb. 7 abril 19 maig 4 abril 

Sonchus tenerrimus d  1,6 ± 1,5 - - - - - - - - - - - - - - 

Taraxacum officinale 14,5 ± 5 37,9 62,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thymus vulgaris 0  - - - - - - - - - - - - - - 

Tragopogon porrifolius  0,3 ± 0,8 - - - 75 f 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 

Verbascum thapsus 0,2 ± 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

a Nom científic de l’espècie. 
b Taxa de germinació (%). S’indica la mitjana obtinguda a partir dels diferents plots avaluats i la desviació estàndard. 
c Els primers 9 mostrejos corresponen al 2015, mentre que els 5 darrers corresponen al 2016.  
d En aquestes espècies la taxa de germinació ha estat calculada a partir dels individus germinats en el si dels plots, i no a partir dels espais destinats explícitament a determinar 
aquesta variable. El primer mostreig va ser realitzat 29 de juny del 2015, moment en que la major part dels individus ja havien germinat feia setmanes. En conseqüència, si que 
ha estat possible determinar la taxa de germinació de l’espècie però no s’ha pogut conèixer amb exactitud la distribució temporal de les germinacions. Només es pot afirmar que 
les llavors sembrades que van germinar ho van fer abans del 29 de juny del 2015, es a dir durant la primavera del 2015.  
e No s’ha pogut avaluar la taxa de germinació de Papaver roheas degut al gran nombre d’individus germinats en tots els plots a partir del banc de llavors del sòl. En 
conseqüència, és impossible discernir quants dels individus germinats en els espais destinats a aquesta finalitat provenen de les llavors sembrades i quants provenen del banc 
de llavors del sòl. 
f La taxa de germinació ha estat calculada a partir dels individus germinats en el si dels plots, i no a partir dels espais destinats explícitament a determinar aquesta variable. El 
primer mostreig va ser realitzat 29 de juny del 2015. En conseqüència, els individus detectats en el primer mostreig van germinar durant la primavera del 2015, però no 
coneixem el moment exacte de la germinació, per la qual cosa aquest percentatge de germinació no s’adscriu a un mes concret sinó a tot el període comprès des de la sembra de 
l’espècie fins al mostreig del 29 de juny.  
g Tres dels individus germinen durant la primavera del 2105, i l'individu restant germina al llarg del mes de setembre del 2015 
 

A la taula 12.7 s’observa com, de les 40 espècies avaluades 14 (un 35%) presenten una taxa de germinació igual a 0, i tres més (un 7,5%) no 

assoleixen ni tant sols un 1% de germinació. Set espècies (un 17,5%) obtenen una taxa de germinació situada entre l’1 i el 3%. Aquests tres grups 

aglutinen 24 de les 40 espècies avaluades (un 60%), les quals presenten una germinació nul·la o extremadament baixa. Les 16 espècies restants 

presenten taxes de germinació per sobre del 5%, però excepte en tres casos, inferiors al 20%. Concretament, sis espècies (un 15%) presenten 

taxes de germinació d’entre el 5 i el 10%, tres espècies (un 7,5%) d’entre el 10 i el 15%, quatre espècies (un 10%) d’entre el 15 i el 20%,  
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i només tres espècies (un 7,5%) presenten taxes de germinació superiors al 20%:  

Scolymus hispanicus (25% de germinació), Silene vulgaris (35%) i Aparagus acutifolius 

(35,5%).  

 
Figura 12.62. Distribució temporal de les germinacions que han tingut lloc a partir de les llavors 

sembrades la primavera del 2015. S’indica el percentatge de germinacions registrades de mitjana en 

cada moment respecte el total de germinacions registrades al llarg del període de cultiu. Les dades que 

es presenten corresponen als valors mitjans de les 23 espècies que tenen una taxa de germinació 

superior a zero i per les quals s’ha pogut determinar el nombre d’individus germinats en cada moment 

del període de cultiu.  

 
 

A la figura 12.62 s’observa que el 72% de les llavors sembrades entre el febrer i el 

març del 2015 que han germinat ho han fet al llarg de la primavera del mateix any. 

L’11,9% de les germinacions s’han produït al llarg de la tardor del 2015, especialment 

durant el setembre i l’octubre, mig any després de la sembra. Finalment, el 15,1% de 

les germinacions no han tingut lloc fins la primavera del 2016, entre els mesos de 

febrer i maig, aproximadament un any despès de la sembra. Durant el període estival 

(juny, juliol i agost) només s’han produït el 0,9% de les germinacions, i durant els 

mesos hivernals (desembre i gener) només el 0,1%.  

Cal tenir en compte que es tracta de la distribució temporal de les germinacions 

corresponents a les llavors sembrades entre el febrer i el març del 2015, i per tant no 

s’han tingut en compte els individus germinats la tardor del 2015 i la primavera del 

2016 a partir de les diàspores produïdes pels individus establerts amb anterioritat. 
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En conseqüència, els percentatges de germinació mostrats a la figura 12.62 no 

reflecteixen quin és el període més favorable per a la germinació en termes 

quantitatius, ja que com més temps ha transcorregut des de la sembra menor serà la 

germinació observada. Tanmateix, si que permeten determinar que les condicions 

òptimes per a la germinació de les espècies es donen majoritàriament entre el febrer i 

el maig, i entre el setembre i el novembre.  
 

D’acord amb la taula 12.7, dotze de les 23 espècies per les quals s’ha pogut 

determinar la distribució temporal de les germinacions han germinat només durant la 

primavera del 2015, just després de ser sembrades. Quatre espècies (Calendula 

officinalis, Foeniculum vulgare, Santolina chamaecyparissus, i Tragopogon porrifolius) 

han germinat principalment durant la primavera del 2015, però durant la tardor 

també ha tingut lloc la germinació d’alguns dels individus. Aquestes 16 són les 

espècies per les quals les germinacions s’han concentrat de forma total o majoritària 

immediatament després de la sembra.  

Una espècie, Diplotaxis muralis, ha germinat principalment durant la tardor del 2015, 

tot i que alguns dels individus ja havien germinat la primavera del mateix any; i una 

altra, Scolymus hispanicus, ha germinat només durant l’estiu i la tardor del 2015.  

Quatre de les espècies han germinat majoritàriament o exclusivament durant la 

primavera del 2016. Concretament, en el cas Cichorium intybus i Sanguisorba minor la 

major part de les germinacions han tingut lloc en aquest període temporal; mentre 

que en el cas Asparagus acutifolius la totalitat dels individus han germinat durant la 

primavera del 2016. 

Per últim, Malva sylvestris ha estat capaç de germinar en tots els moments en que 

s’han donat unes condicions d’humitat favorables des del moment de la sembra fins la 

primavera del 2016. La major part dels individus han germinat durant la primavera 

del 2015, però també s’han detectat germinacions durant l’estiu, la tardor i l’hivern 

del mateix any i durant la primavera del 2016.   
 

Entre el març i el juny del 2016 en el conjunt dels plots s’han localitzat 27 de les 32 

espècies sembrades, si bé una d’elles (Muscari comosum) hi ha aparegut 

exclusivament de forma espontània, ja que cap de les llavors sembrades ha germinat. 

D’acord amb la taula 12.8, les espècies més àmpliament distribuïdes són, en ordre  
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Taula 12.8. Presència en els 376 plots de les espècies cultivades. Les dades s’han pres entre el març i 

el juny del 2016, abans de la finalització de l’experiència. Es mostren els resultats obtinguts per les 27 

espècies cultivades localitzades en els plots, per dues de les espècies cultivades en files 40 metres a l’W 

dels plots (Borago officinalis i Matricaria recutita), i també per 3 espècies aparegudes de forma 

espontània que presenten utilitats manifestes (Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Sinapis alba)  

Nom a Nº plots b 
Perc.  
plots c 

Perc. 
plantada d 

Perc. no 
plantada e 

Prob. 
plantada f 

Prob. no 
plantada g  

Asparagus acutifolius 4 1.1 100 0 100 0 

Atriplex halimus 8 2,1 100 0 100 0 

Borago officinalis 2 0,5 - - - - 

Calendula arvensis 10 2,7 - - - - 

Calendula offincinalis 9 2,4 88,9 11,1 100 0,3 

Chondrilla juncea 23 6,1 26,1 73,9 75 4,6 

Cichorium inthybus 8 2,1 100 0 100 0 

Crisanthemum 

coronarium 

27 7,2 29,6 70,4 100 5,2 

Diplotaxis erucoides 113 30,1 - - - - 

Diplotaxis muralis 4 1,1 100 0 50 0 

Foeniculum vulgare 9 2,4 88,9 11,1 100 0,3 

Humulus lupulus 1 0,3 100 0 12,5 0 

Hyoseris radiata 6 1,6 100 0 75 0 

Lactuca serriola 360 95,7 2,2 97,8 100 95,7 

Leontodon tuberosus 4 1,1 100 0 50 0 

Malva sylvestris 9 2,4 88,9 11,1 100 0,3 

Matricaria recutita 22 5,9 - - - - 

Muscari comosum 1 0,3 0,0 100 0 0,3 

Papaver roheas 376 100 2,1 97,9 100 100 

Plantago coronopus 11 2,9 72,7 27,3 100 0,8 

Plantago lanceolata 8 2,1 100 0 100 0 

Reichardia picroides 11 2,9 72,7 27,3 100 0,8 

Sanguisorba minor 4 1,1 100 0 50 0 

Santolina 
chamaecyparissus 

3 0,8 100 0 37,5 0 

Scolymus hispanicus 9 2,4 88,9 11,1 100 0,3 

Silene vulgaris 82 21,8 9,8 90,2 100 20,1 

Silybum marianum 30 8,0 26,7 73,3 100 6 

Sinapis alba 31 8,2 - - - - 

Sonchus oleraceus 337 89,6 2,1 97,9 87,5 89,7 

Sonchus tenerrimus 61 16,2 9,8 90,2 75 14,9 

Taraxacum officinale 7 1,9 100 0 87,5 0 

Tragopogon porrifolius 3 0,8 100 0 37,5 0 
a Nom científic de l’espècie. 
b Nombre de plots on es troba l’espècie. 
c Percentatge de plots on es troba l’espècie. 
d Dels plots on es troba l’espècie, percentatge 

en els quals ha estat sembrada.   

e Dels plots on es troba l’espècie, percentatge 

en els quals no ha estat sembrada.  
f Probabilitat de trobar l’espècie en els plots on 

ha estat sembrada.  
g Probabilitat de trobar l’espècie en els plots on 

no ha estat sembrada.  
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De les 27 espècies sembrades presents en els plots entre el març i el juny del 2016, 

n’hi ha 12 (un 44,4%) que es troben exclusivament en els plots on han estat 

sembrades. Sis de les espècies es troben en més d’un 70% dels casos en plots en els 

quals han estat sembrades, tot i que ocasionalment també són presents en altres plots 

on han aparegut de forma espontània, ja sigui a partir de la disseminació de les 

diàspores dels individus sembrats o bé a partir del banc de llavors del sòl. Dues de les 

espècies (Crisanthemum coronàrium i Silybum marianum) es troben principalment en 

plots on no han estat sembrades, com a conseqüència de l’elevada capacitat de 

disseminació a partir dels individus presents en els plots on sí que s’han sembrat. Les 

sis espècies restants es troben molt majoritàriament en plots on no han estat 

sembrades, degut en part a la seva capacitat de disseminació i colonització, però 

sobretot fruit de la presència d’aquestes espècies en el banc de llavors del sòl. Per 

últim, d’una espècie (Muscari comosum) només se n’ha localitzat un individu, fora 

d’els plots on s’havia sembrat. En conjunt, 15 de les 27 espècies sembrades presents 

en els cultius (un 55,6%) han aparegut en plots en els quals no havien estat 

sembrades.  

  

Ala taula 12.8 s’observa com 23 de les 26 espècies (un 88,5%) és molt més probable 

que apareguin en els plots en els quals han estat sembrades que en els plots on no 

s’han sembrat. Només tres espècies (Lactuca serriola, Papaver rhoeas, Sonchus 

oleraceus) són igual de probables de localitzar en els plots on s’han sembrat que en 

els plots on no s’han sembrat, degut a la seva gran presència en el banc de llavors del 

sòl, la qual cosa comporta que de forma espontània apareguin en pràcticament tots 

els plots.  

 

Resultats obtinguts per cadascuna de les 46 espècies estudiades  

Agrimonia eupatoria 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 22 de febrer, a 1,5 cm de 

profunditat, i abans de la sembra s’havien dut a terme els tractaments de pre-

germinació recomanats per tal d’afavorir-ne la germinació, però cap de les llavors 

sembrades va germinar. En conseqüència no es disposa de dades sobre el 

comportament agronòmic de l’espècie. 
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Achillea millefolium subsp. millefolium 

Les llavors van ser sembrades en un banc de plantació el dia 3 de març, a 0,3 cm de 

profunditat, i van ser regades amb la mateixa freqüència que les espècies plantades 

en alvèols. Només es va produir la germinació de dos individus, però el dia 16 d’abril, 

just abans de ser trasplantats en files amb reg de suport, van ser arrancats per part 

d’ungulats salvatges. En conseqüència no es disposa de dades sobre el comportament 

agronòmic de l’espècie.  

 

Asparagus acutifolius 

Per una banda, les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 9 de març 

del 2015, a 1 cm de profunditat, i es van regar segons l’establert en la metodologia. 

Prèviament les llavors s’havien sotmès als tractaments de pregerminació recomanats. 

El juliol del 2016 cap d’aquestes llavors havia germinat.  

Per una altra banda, llavors que havien estats sotmeses al mateix pretractament que 

les anteriors, van ser sembrades el mateix dia i a la mateixa profunditat en les zones 

dels plots destinades a avaluar la taxa de germinació de les espècies. La germinació 

d’aquestes llavors no es va produir fins la primavera de 2016, després de més d’un 

any d’haver estat sembrades. Concretament van germinar entre el 7 d’abril i el 19 de 

maig del 2016, assolint una taxa de germinació del 35,5%, la més elevada de totes les 

espècies estudiades.  

Tal i com s’observa en les figures 12.63 i 12.64, en finalitzar l’experiència tots els 

individus germinats es trobaven en estadi de plàntula. Un 9,9% dels 71 individus 

germinats inicialment havien mort de resultes del dèficit hídric i un 8,5% presentava 

afectacions derivades de la sequera, mentre que el 81,7%  no presentava cap mena 

d’afectació. El fet de no disposar de dades més enllà del juliol del 2016 fa impossible 

conèixer quina hauria estat l’afectació del dèficit hídric estival en la supervivència 

dels individus, així com tampoc es pot conèixer amb detall el comportament 

agronòmic de l’espècie.  
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Figura 12.63. Dinàmica poblacional d’Asparagus acutifolius. Les dades s’han obtingut a partir del 
seguiment dels individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre 
d’individus i distribució en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de 
senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu 
en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor 
(A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del 
cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

 

Figura 12.64. Estructura poblacional d’Asparagus acutifolius, obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X.  

 

Atriplex halimus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 12 de març, a 0,3 cm de 

profunditat, havent dut a terme prèviament els tractaments de pregerminació 

recomanats. S’ha assolit una taxa de germinació del 8,5%, i totes les germinacions 

s’han produït entre el moment de sembra i el 7 de maig del mateix any.   

El recobriment de l’espècie ha augmentat progressivament durant la tardor del 2015 i 

sobretot al llarg de la primavera i estiu del 2017. En finalitzar l’experiència l’espècie 
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havia assolit, pel conjunt dels 8 plots en els quals havia estat sembrada, un 

recobriment del 18% (figura 12.65), que ja era superior al recobriment corresponent 

a les espècies adventícies (figura 12.66). No s’han localitzat individus de l’espècie en 

plots en els quals no ha estat sembrada. 

Figura 12.65. Recobriment d’Atriplex halimus en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Ca: Convolvulus arvensis, Cha: Chenopodium album, Fc: Fallopia convolvulus, He: Heliotropium 
europaeum, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Loliu m rigidum, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, Sa: 
Sinapis alba, Td: Trifolium dubium.   

Figura 12.66. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Atriplex halimus, percentatge del seu 
recobriment i percentatge que correspon a espècies adventícies.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

29 abril
2015

29 maig
2015

30 juny
2015

31 juliol
2015

2
setembre

2015

1 octubre
2015

30
octubre

2015

1
desembre

2015

2 febrer
2016

8 abril
2016

23 maig
2016

7 juliol
2016

Recobriment Atriplex halimus

Recobriment espècies adventícies

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

29 abril
2015

29 maig
2015

30 juny
2015

31 juliol
2015

2
setembre

2015

1 octubre
2015

30
octubre

2015

1
desembre

2015

2 febrer
2016

8 abril
2016

23 maig
2016

7 juliol
2016

Percentatge de recobriment Atriplex halimus

Percentatge de recobriment espècies adventícies

Pr, Lr Pr, Sa Fc, Ca Cha, Fc  Rp, Ca Fc, Cha He, Cha  Pr, Td Pr, Lr Pr, Hh Lr, Pr Hh, Ao 

 



Capítol  12  
 

196  

A partir de l’octubre del 2016 l’alçada mitjana d’Atriplex halimus ja supera l’alçada 

mitjana de les espècies adventícies, i a partir del febrer del 2016 l’alçada màxima de 

l’espècie iguala l’alçada màxima de les espècies adventícies (figura 12.67). Des del 

maig del 2016 en endavant més del 50% dels contactes realitats amb l’espècie tenen 

lloc per sobre dels 25 cm d’alçada, amb un 10% de contactes per sobre dels 50 cm al 

juliol del 2016 (figura 12.68).  

Figura 12.67. Alçada mitjana i màxima (cm) d’Atriplex halimus en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Ao: 
Antirrhinum orontium, Cha: Chenopodium album, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver rhoeas, Td: Trifolium 
dubium.   

 

Figura 12.68. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Atriplex halimus en els 8 plots en 
els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 
descrites.   
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L’evolució observada en el recobriment i en l’alçada de l’espècie respon a la seva 

dinàmica poblacional. En la figura 12.69 es constata com dels 17 individus germinats 

en l’àrea destinada a dur a terme el seguiment fenològic només 3 (un 17,6%) moren 

durant el primer estiu a causa de la sequera, i ja no es registra més mortalitat al llarg 

de tota l’experiència. Tots els individus morts han estat plàntules. A la figura 12.70 

s’observa com els individus germinats durant la primavera del 2015 passen l’estiu en 

forma de plàntula, i és principalment entre els mesos de setembre i octubre quan 

majoritàriament realitzen la transició a juvenils. Tanmateix, un 43% dels individus 

resten en l’estadi de plàntula  durant tota la tardor i hivern, i no és fins la primavera 

del 2016 (entre febrer i juny) que completen la transició a juvenils. Al seu torn, el 

28,6% dels individus entra en floració a partir del juny-juliol del 2016.  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Atriplex halimus era present en el 8 plots 

en els quals havia estat sembrat.  

Figura 12.69. Dinàmica poblacional d’Atriplex halimus, a partir del seguiment dels individus presents 
en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els 
diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil 
amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits 
(FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb 
signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor 
d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  
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Figura 12.70. Estructura poblacional d’Atriplex halimus. Les dades s’han obtingut a partir del 
seguiment dels individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge 
d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència 
(S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i 
amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult 
post reproductor amb signes de senescència (A)X.  

 

Borago officinalis 

Les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 19 de febrer del 2015, a 

0,8 cm de profunditat, i es van regar segons l’establert en la metodologia. El 26 d’abril 

els 23 individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va 

mantenir fins la tardor del mateix any. La instauració dels individus va ser favorable i 

tots ells van completar el cicle vital.  

L’octubre del 2017 s’han detectat 63 individus de l’espècie en els 40 m2 situats al 

voltant de l’indret en el qual es va produir la plantació dels individus la primavera del 

2015, xifra que correspon a una densitat d’1,6 individus/m2. Tots els individus 

detectats són juvenils. En termes globals la població de l’espècie s’ha pràcticament 

triplicat després de dos cicles de cultiu complerts, passant de 23 a 63 individus. Els 

individus detectats es troben en una comunitat dominada per teròfits i hemicriptòfits, 

amb un recobriment vegetal proper al 100% i un alçada mitjana en el moment del 

mostreig de 5-10 cm . No s’han localitzat individus en els indrets dominats per 

camèfits o nanofaneròfits.   

Entre els mesos de maig a juliol del 2016 Borago officinalis era present en 2 dels 376 

plots dels cultius experimentals (figura 12.71), es a dir en un 0,5%.  L’espècie ha 
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aparegut en els plots més propers a l’indret on es van plantar els individus amb reg de 

suport la primavera del 2015, situats a tant sols 20 metres de distància.  

Figura 12.71. Distribució de 

Borago officinalis en cultius 

experimentals entre el març i el 

juny del 2016,representada pels 

plots verds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendula  officinalis 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 16 de febrer, a 1,5 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 7,5%.  El 80% de les germinacions 

han tingut lloc entre el moment de sembra i el 7 de maig,  mentre que el 20% restant 

s’han produït a la tardor del mateix any (entre els mesos d’octubre i novembre).  

El recobriment de l’espècie és extremadament baix durant tot el període de cultiu, i 

en cap cas arriba a superar el 2% (figura 12.72), ni a representar més del 8% del 

recobriment vegetal existent (figura 12.73). Aquest fet es deu al baix nombre 

d’individus germinats en els plots, i fa que les dades de recobriment obtingudes siguin 

poc explicatives en termes agronòmics. Tanmateix, sí que es detecta que el principal 

període de creixement de l’espècie correspon a la tardor i l’hivern (figura 12.73). 
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Figura 12.72. Recobriment de Calendula officinalis en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Chv: Chenopodium 
vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pa: 
Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Td: Trifolium dubium.   

 

Figura 12.73. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Calendula officinalis, percentatge del seu 
recobriment i que correspon a espècies adventícies.  

Durant gairebé tot el període de cultiu l’alçada mitjana de l’espècie està clarament per 

sota de l’alçada mitjana de les espècies adventícies, i les diferències són encara més 

acusades si es comparen les alçades màximes (figura 12.74). Només durant el període 

hivernal l’espècie assoleix unes alçades mitjanes i màximes que igualen o fins i tot 

superen les de les espècies adventícies (figura 12.74). És precisament durant el 
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principi de l’hivern i al llarg de la primavera quan l’alçada de l’espècie esdevé més 

elevada (figura 12.74), amb més d’un 50% dels contactes realitzats entre els 10 i els 

25 cm (figura 12.75).  

Figura 12.74. Alçada mitjana i màxima (cm) de Calendula officinalis en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Chv: 
Chenopodium vulvaria, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus 
oleraceus; St: Sonchus tenerrimus 

Figura 12.75. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Calendula officinalis en els 8 plots 
en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 
descrites.   
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La dinàmica poblacional de l’espècie mostra com el període més favorable per a la 

germinació i l’establiment és la tardor i l’hivern. Al llarg dels mesos d’octubre, 

novembre i desembre la població experimenta un creixement del 45%, i tots els 

individus germinats aconsegueixen establir-se i esdevenen reproductors al llarg de la 

primavera i l’inici de l’estiu (figura 12.76). La primavera també és favorable per la 

germinació, però els individus germinats en aquest període són molt més sensibles al 

dèficit hídric estival que els germinats durant la tardor i l’hivern, tal i com corrobora 

el fet que el 50% dels individus germinats durat la primavera del 2015 moren entre el 

maig i el setembre. Tots els individus morts es trobaven en estadi de plàntula (figura 

12.76). Alhora, el 66 % dels individus germinats a la primavera que aconsegueixen 

sobreviure al període estival romanen en forma de juvenils durant tot l’estiu, i no és 

fins la tardor o principi de l’hivern que entren en reproducció (figura 12.77). Per 

últim, la major part dels individus entren en floració al llarg de la primavera, si bé des 

de l’inici de la tardor fins a l’inici de l’estiu una part de la població es troba en floració. 

La gran amplitud temporal d’aquest període indica que l’espècie pot reproduir-se en 

qualsevol moment de l’any en què les condicions ambientals li siguin favorables.  

En finalitzar l’experiència l’espècie es troba present en els 8 plots en els quals ha estat 

sembrada, i també en un plot on s’ha establert gràcies a la disseminació de les 

diàspores produïdes pels individus sembrats (figura 12.78) 

Figura 12.76. Dinàmica poblacional de Calendula officinalis a partir del seguiment dels individus 
presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució d’aquests 
en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun 
factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  
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Figura 12.77. Estructura poblacional de Calendula officinalis a partir del seguiment dels individus 
presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus corresponents a 
cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb 
signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), 
Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X. 

Figura 12.78. Distribució de 

Calendula officinalis en cultius 

experimentals entre el març i el 

juny del 2016. En blanc es 

representen els plots on ni es va 

sembrar ni s’hi troba present, 

en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, 

en vermell aquells on es va 

sembrar però no s’hi troba 

present, i en groc els plots on es 

va sembrar i s’hi troba present. 

 

 

 

 

Chondrilla juncea 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 27 de febrer, a 0,4 cm de 

profunditat, i s’ha assolit una taxa de germinació de l’1,8%.   

El recobriment de l’espècie és inapreciable fins al mes d’octubre, moment a partir del 

qual augmenta de forma ininterrompuda fins a assolir un 9,9% el juliol del 2016, 

quan es dona per finalitzada l’experiència (figura 12.79). En aquell moment el 

recobriment de l’espècie representava el 32,8% del recobriment vegetal existent 
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(figura 12.80). L’increment en el recobriment és lent al llarg de la tardor, l’hivern i 

l’inici de la primavera, però es dispara a partir del mes d’abril, passant d’un 4,9% el 6 

d’abril a un 9,9% el 7 de juliol (figura 12.79).  

Figura 12.79. Recobriment de Chondrilla juncea en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, 
Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas 

 

Figura 12.80. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Chondrilla juncea, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

L’alçada mitjana de l’espècie és igual o lleugerament inferior a la de les espècies 

adventícies fins l’abril del 2016, període durant el qual les diferències entre les 

alçades màximes superen majoritàriament els 30 cm (figura 12.81). A partir del mes 

d’abril i fins al final de l’experiència, coincidint amb un clar increment en el 
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recobriment i amb l’inici de la floració dels individus, l’alçada mitjana de l’espècie 

ascendeix fins als 51 cm i supera de forma clara l’alçada mitjana de les espècies 

adventícies, mentre que les alçades màximes s’igualen i arriben als 75 cm (figura 

12.81). Observant l’estructura en alçada de la població es constata que a partir del 

mes d’abril del 2016 es passa de realitzar el 100% dels contactes per sota dels 10 cm, 

a realitzar-ne més del 80% per sobre dels 25 cm (figura 12.82) 

Figura 12.81. Alçada mitjana i màxima (cm) de Chondrilla juncea en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Chv: 
Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver 
rhoeas, Sa: Sinapis alba, So: Sonchus oleraceus  

D’acord amb la dinàmica poblacional, es pot afirmar que el període més favorable per 

a la germinació i establiment dels individus correspon als mesos de setembre i 

octubre. En aquests dos mesos el nombre d’individus de l’àrea estudiada va créixer 

més d’un 40%, passant dels 16 als 27 individus. Alhora, pràcticament la totalitat 

d’aquests nous individus van aconseguir establir-se correctament, primer com a 

juvenils i després com a reproductors (figura 12.83). La primavera, i fins i tot l’inici de 

l’estiu, també poden ser favorables per la germinació de l’espècie, però els individus 

germinats en aquest període  són molt més susceptibles al dèficit hídric estival que 

els germinats durant la tardor, tal i com corrobora l’elevada mortalitat registrada 

(figura 12.83). Tots els individus morts eren plàntules (figura 12.83). Finalment, 

observant la fenologia de l’espècie es confirma la coincidència entre l’inici de la 
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reproducció dels individus, que té lloc durant el mes de maig (figura 12.84), i 

l’increment en l’alçada i el recobriment de la població. A finals de maig pràcticament 

tots els individus es troben en floració, i a principis de juliol tots es troben en fase de 

floració i fructificació (figura 12.84) 

Figura 12.82. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Chondrilla juncea en els 8 plots en 

els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites.   

 

Figura 12.83. Dinàmica poblacional de  Chondrilla juncea a partir del seguiment dels individus 
presents en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis 
fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de 
senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu 
amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), 
Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  
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Figura 12.84. Estructura poblacional de Chondrilla juncea a partir del seguiment dels individus 
presents en el si dels plots. Percentatge d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), 
Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en 
floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), 
Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X.  

En finalitzar l’experiència l’espècie és present en 6 dels 8 plots en els quals havia estat 

sembrada, ja que en dos la germinació ha estat nul·la, però també apareix en 17 plots 

més en els quals no s’hi havia sembrat. En conjunt, un 6,1% dels 376 plots que 

conformen els cultius contenen l’espècie. La probabilitat de trobar l’espècie en els 

plots on ha estat sembrada és del 75%, mentre que en els plots on no ha estat 

sembrada és de tant sols del 4,6%. Observant la distribució dels plots amb presència 

de l’espècie (figura 12.85), i d’acord amb la fenologia descrita (figura 12.84), es 

constata que la presència de l’espècie en els plots on no ha estat sembrada és fruit de 

la germinació de les llavors presents en el banc de llavors del sòl. 

 

Figura 12.85. Distribució de 

l’espècie Chondrilla juncea en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En blanc 

es representen els plots on ni es 

va sembrar ni s’hi troba present, 

en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, 

en vermell aquells on es va 

sembrar però no s’hi troba 

present, i en groc els plots on es 

va sembrar i s’hi troba present. 
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Chrysanthemum coronarium 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 20 de març, a 0,4 cm de 

profunditat,. S’ha assolit una taxa de germinació de l’1%, i totes les germinacions han 

tingut lloc entre el 22 d’abril i el 7 de maig.  

El recobriment de l’espècie assoleix el seu màxim entre els mesos de maig i juny 

(figura 12.86), coincidint amb la floració i fructificació dels individus (figura 12.91), 

quan obté valors de fins al 18,6% (figura 12.86), que representen més del 30% del 

recobriment vegetal del moment. Un cop han finalitzat el cicle vital més del 90% dels 

individus de la població moren, circumstància que es produeix entre els mesos de 

juny i juliol, i en conseqüència el recobriment de l’espècie esdevé pràcticament nul. 

Només un 10% dels individus allarguen la floració i fructificació durant els mesos 

estivals (figura 12.91).  

La germinació dels individus que floriran durant la primavera del 2016 es reparteix a 

parts iguals entre la tardor del 2015 (octubre i novembre) i els mesos de febrer, març 

i principi d’abril del 2016 (figura 12.90). D’acord amb aquest fet el recobriment de 

l’espècie comença a créixer lentament durant la tardor i l’hivern, però és a partir del 

mes d’abril quan es dispara degut a la floració dels individus. Passa del 5,6% el 8 

d’abril al 18,6% el 23 de maig (figura 12.86). Cal tenir en compte que els individus 

germinats al llarg de la tardor han de superar el període hivernal, durant el qual 

moren a causa de les glaçades tots que s’havien mantingut en floració durant l’estiu. 

Tanmateix, les plàntules, estadi en el qual passen l’hivern els individus germinats 

durant la tardor, són menys sensibles al fred que els juvenils i els reproductors, ja que 

no s’han vist afectades per les glaçades (figura 12.90). Caldria veure com es 

comporten en un any climatològicament normal, ja que l’hivern del 2015 va ser 

extremadament suau a nivell tèrmic (figura 12.23).  

D’acord amb la fenologia descrita, de maig a setembre la població està formada 

pràcticament només per individus reproductors, mentre que des de l’octubre al gener 

és l’estadi de plàntula el clarament majoritari. Al llarg del gener i el febrer es comença 

a produir la transició de plàntula a juvenil, els quals al llarg del març i l’abril inicien la 
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floració. El 7 d’abril del 2015 el 54% dels individus de la població ja estaven florint, 

percentatge que ja era del 100% el 23 de maig (figura 12.91).  

 

Figura 12.86. Recobriment de Chrysanthemum coronarium en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada, i recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic 
s’indica per cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: 
Antirrhinum orontium, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, En:Erucastrum 
nasturtiifolium, Lr:Lolium rigidum, Ls:Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, Rp:Reseda phyteuma, 
So:Sonchus oleraceus, St:Sonchus tenerrimus, Td: Trifolium dubium. 

Figura 12.87. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Chrysanthemum coronarium, percentatge 
del recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.88. Alçada mitjana i màxima (cm) de Chrysanthemum coronarium en els 8 plots en els quals 
ha estat sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A 
la part inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. 
Cha: Chenopodium album, En:Erucastrum nasturtiifolium, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: 
Papaver rhoeas, So:Sonchus oleraceus, St:Sonchus tenerrimus. 

 

L’alçada de l’espècie fluctua al llarg del cicle anual d’acord amb la fenologia. En els 

moments de floració i fructificació s’assoleixen alçades mitjanes i màximes similars a 

les de les espècies adventícies, amb valors entorn els 20 cm per la mitjana i 75 cm per 

la màxima. L’alçada mitjana també s’equilibra al llarg del període hivernal (figura 

12.88). Observant l’estructura en alçada de la població es constata que durant el 

període reproductiu més del 80% dels contactes es realitzen per sobre dels 10 cm, 

mentre que durant la tardor i l’hivern tots els contactes es produeixen per sota dels 

10 cm (figura 12.89)    
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Figura 12.89. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Chrysanthemum coronarium en els 

8 plots en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les 

alçades descrites. 

Figura 12.90. Dinàmica poblacional de Chrysanthemum coronarium obtinguda a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis 
fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de 
senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu 
amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), 
Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

En finalitzar l’experiència l’espècie és present en els 8 plots on havia estat sembrada, i 

també en 19 plots en els quals no s’havia sembrat.  En conjunt, un 7,2% dels 376 plots 

que conformen els cultius contenen l’espècie. Observant la distribució dels plots amb 

presència de l’espècie (figura 12.92) i d’acord amb la fenologia descrita (figura 12.91), 
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es pot afirmar que l’aparició de l’espècie en els plots on no ha estat sembrada té 

l’origen en la disseminació de les poblacions presents en els plots on s’ha plantat. 

 Figura 12.91. Estructura poblacional de Chrysanthemum coronarium obtiguda a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Percentatge d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), 
Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en 
floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), 
Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X. 

 

Figura 12.92. Distribució de 

l’espècie Chrysanthemum 

coronarium en cultius 

experimentals entre el març i el 

juny del 2016. En blanc es 

representen els plots on ni es va 

sembrar ni s’hi troba present, en 

verd aquells on no es va sembrar 

però s’hi troba present, en 

vermell aquells on es va sembrar 

però no s’hi troba present, i en 

groc els plots on es va sembrar i 

s’hi troba present. 
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Cichorium intybus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 5 de març, a 0,5 cm de 

profunditat, i s’ha assolit una taxa de germinació de l’1%. El 50% de les germinacions 

han tingut lloc entre el 22 d’abril i el 7 de maig del 2015, mentre que l’altre 50% s’han 

produït la primavera del 2016 (entre el 7 d’abril i el 19 de maig). Observant la 

dinàmica poblacional (figura 12.97) es copsa que un percentatge molt menor dels 

individus pot germinar entre el setembre i l’octubre, encara que aquest fet no quedi 

reflectit en els moments de germinació de les llavors sembrades precisament per 

estudiar aquesta variable.  

El recobriment de l’espècie es manté per sota del 3% fins l’abril del 2016 inclòs 

(figura 12.93), ja que tots els individus presents en la població, independentment del 

moment en que hagin germinat, es troben en un estadi prereproductor (figura 12.98). 

No és fins al mostreig del 23 de maig del 2016 que un 64% dels individus entren en 

floració, i en conseqüència el recobriment i l’alçada mitjana de la població es veuen 

clarament incrementats, tendència que es manté en el mostreig del 7 de juliol, on el 

76% dels individus han esdevingut reproductors (figura 12.98). En termes de 

recobriment, es passa del 3% el 7 d’abril, al 14,8% el 7 de juliol (figura 12.93), 

moment en que a més el recobriment de l’espècie representa el 50% del recobriment 

vegetal existent (figura 12.94).  

Figura 12.93. Recobriment de Cichorium intybus en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Cni: crucífera no identificada, Fc: 
Fallopia convolvulus, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pa: Polygonum 
aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, So: Sonchus oleraceus. 
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Figura 12.94. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Cichorium intybus, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

L’alçada mitjana de l’espècie duplica a partir del maig del 2016 la de les espècies 

adventícies i supera els 75 cm, mentre que l’alçada màxima assoleix els 125 cm. 

Abans d’aquest increment sobtat degut a la floració, les alçades mitjana i màxima de 

la població eren de tant sols 5 cm, ja que tots els individus es trobaven en forma de 

roseta basal (figura 12.95). Observant l’estructura en alçada de la població es constata 

aquest fet, i no és fins al maig del 2016 que es realitzen els primers contactes per 

sobre dels 10 cm. A principis de juliol més del 60 % dels contactes ja es realitzen per 

sobre dels 50 cm (figura 12.96).  

Figura 12.95. Alçada mitjana i màxima (cm) de Cichorium intybus en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Ao: 
Antirrhinum orontium, Cha: Chenopodium album, Cni: crucífera no identificada, En: Erucastrum 
nasturtiifolium, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus. 
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Figura 12.96. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Cichorium intybus en els 8 plots en 

els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites 

La dinàmica poblacional mostra com la major part dels individus germinen al llarg de 

la primavera, i durant els primers mesos de l’estiu realitzen la transició de plàntula a 

juvenil. És en aquest estadi que resisteixen sense problemes el període estival, i 

també la tardor i l’hivern, moments en què els juvenils són hegemònics en el si de la 

població (figura 12.98). És notori observar com des de la germinació a l’inici del 

període reproductiu transcorre un any en que els individus es mantenen com a 

juvenils, tant els germinats la primavera del 2015 com els germinats la primavera del 

2016 (figura 12.97). Per últim, els individus germinats durant la tardor sembla que 

corren el risc de no poder realitzar la transició de plàntula a juvenil abans de l’inici 

del període hivernal, fet que podria incrementar la mortalitat degut a les glaçades 

hivernals. Tanmateix, cal deixar en hipòtesis pendent de comprovació tal raonament, 

degut al baix nombre d’individus germinats a la tardor.  
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Figura 12.97. Dinàmica poblacional de Cichorium intybus obtinguda a partir dels individus presents en 
el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula 
(S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, 
Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de 
fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu 
mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la 
finalització del cicle vital (M).  

Figura 12.98. Estructura poblacional de Cichorium intybus obtinguda a partir dels individus presents 
en el si dels plots. Percentatge d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula 
amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració 
(F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post 
reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X. 

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Cichorium intybus era present en els 8 

plots en els quals havia estat sembrada.  

 

Cynara cardunculus 

Les llavors es van sotmetre al tractament recomanat per afavorir-ne la germinació, i 

van ser sembrades en alvèols el dia 19 de febrer del 2015 a 1,5 cm de profunditat, on 

es van regar segons l’establert en la metodologia. El 26 d’abril els 56 individus 
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germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va mantenir fins la 

tardor del mateix any.  

La instauració dels individus va ser favorable i tots ells han florit i fructificat en els 

tres anys que ha durat l’estudi (2015, 2016, 2017). Tanmateix, no s’han detectat 

individus establerts de forma espontània a partir de les diàspores produïdes pels 

individus plantats en els 93m2 estudiats situats entre els 0 i els 2 m dels individus 

mare.  

La supervivència dels individus després del període estival ha estat del 100% en els 

tres anys d’estudi. En conseqüència, el dèficit pluviomètric registrat el 2016 (del 

27,1%) i el 2017 (del 35%) no ha tingut afectació en la supervivència, i tampoc en la 

capacitat reproductiva, dels individus.  

 

Diplotaxis muralis 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 13 de març, a 0,2 cm de 

profunditat, i s’ha assolit una taxa de germinació de l’2%. El 25% de llavors 

sembrades al març que han germinat ho han fet al llarg de la primavera (entre el 7 i el 

25 de maig), mentre que un 75% ho han fet durant el mes d’octubre. Si es té en 

compte no només la germinació de les llavors sembrades inicialment sinó també la de 

les produïdes pels individus reproductors presents en els plots, es defineixen amb 

més claredat els períodes favorables per a la germinació de l’espècie i es confirma que 

el 68% dels individus germinen entre els mesos de setembre, octubre i novembre; 

mentre que només un 19% germinen en període primaveral (concretament entre 

l’abril i el maig). En ambdós casos la immensa majoria dels individus són capaços de 

completar el cicle vital (figura 12.103). 

El màxim recobriment de l’espècie s’assoleix entorn dels mesos d’octubre i novembre, 

quan arriba a superar el 7% (figura 12.99), i representa més del 21% del recobriment 

vegetal del moment (figura 12.100). Durant la primavera, al voltant del mes d’abril 

també s’observa un increment en el recobriment, si bé menor que el de la tardor i poc 

visible en les dades obtingudes com a conseqüència del baix nombre d’individus 

presents en els plots (figura 12.99). Ambdós pics de recobriment coincideixen amb 
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els períodes de germinació de l’espècie i també amb els moments en que es dona 

majoritàriament la floració i fructificació (figura 12.103).  

 

Figura 12.99. Recobriment de Diplotaxis muralis en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, He: Heliotropium europaeum, Lr: Lolium 
rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus, Td: Trifolium dubium. 

 

Figura 12.100. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Diplotaxis muralis, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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D’acord amb les característiques de l’espècie, l’alçada mitjana es situa entorn els 5 cm, 

llevat d’en determinats moments del període de floració i fructificació on 

puntualment pot assolir uns 10 cm de mitjana i un màxim superior als 30 cm. És 

només en aquests moments puntuals quan l’alçada mitjana de l’espècie s’equipara o 

fins i tot supera lleugerament l’alçada mitjana de la vegetació adventícia (figura 

12.101), i un 10% dels contactes es realitzen per sobre dels 25 cm (figura 12.102).   

L’espècie presenta un cicle vital breu, i adaptable a les condicions ambientals del 

moment, d’acord amb la dinàmica poblacional (figura 12.103) i estructura 

poblacional (figura 12.104) observades. Tant a l’estiu com a la primavera els 

individus són capaços de completar el cicle vital en menys de dos mesos. A la 

primavera un cop duta a terme la floració i fructificació la totalitat dels individus 

moren amb l’arribada de l’estiu, la qual cosa es tradueix en un cicle vital d’extrema 

brevetat. A la tardor la major part dels individus també entren en estadis 

reproductius un mes després de la germinació, però el període de floració es pot 

allargar durant tota la tardor, hivern i principis de primavera si les condicions són 

favorables, especialment si les temperatures mínimes hivernals són  només 

lleugerament negatives. Cal tenir en compte també que al voltant d’un 35% dels 

individus germinats a la tardor presenten un cicle vital més llarg, i no inicien la 

floració fins la següent primavera.  

 

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Diplotaxis muralis era present en els 4 

dels 8 plots en els quals havia estat sembrada, si bé durant la tardor del 2015 

l’espècie es trobava en 7 dels 8 plots. Aquesta diferència és atribuïble al fet que 

majoritàriament l’espècie germina i completa el seu cicle vital al llarg de la tardor, 

hivern i primavera.  
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Figura 12.101. Alçada mitjana i màxima (cm) de Diplotaxis muralis en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Ao: 
Antirrhinum orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, He: Heliotropium 
europaeum, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus. 

 

Figura 12.102. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Diplotaxis muralis en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 
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Figura 12.103. Dinàmica poblacional de Diplotaxis muralis obtinguda a partir dels individus presents 
en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis fenològics. 
Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència 
(J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb 
presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència 
(A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), Individu 
mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

Figura 12.104. Estructura poblacional de Diplotaxis muralis obtinguda a partir dels individus presents 
en els plots. Percentatge d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb 
signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), 
Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post 
reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X. 

 

Diplotaxis tenuifolia 

Les llavors van ser sembrades en alvèols el dia 10 de març del 2015 a 0,2 cm de 

profunditat, on es van regar segons l’establert en la metodologia. El 20 d’abril els 52 

individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va mantenir 

fins la tardor del mateix any.  

La instauració dels individus va ser favorable i la supervivència després del període 

estival ha estat del 100% en els tres anys d’estudi. En conseqüència, el dèficit 
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pluviomètric registrat el 2016 (del 27,1%) i el 2017 (del 35%) no ha tingut afectació 

en aquesta variable. Tampoc se n’ha vist afectada la capacitat reproductiva, ja que tots 

ells han florit i fructificat en els tres anys d’estudi.  

En termes de la capacitat de disseminació de l’espècie, en la franja situada a menys de 

50 cm dels individus mare s’han estudiat 25m2 i s’ha detectat un juvenil i un adult, la 

qual cosa correspon a una densitat de 0,1 individus/m2. Entre els 50 i 100 cm dels 

individus mare s’han estudiat 25 m2 i no s’ha localitzat cap individu, mentre que entre 

1 i 2 metres s’han estudiat també 25 m2 i s’han localitzat dos individus adults, la qual 

cosa correspon a una densitat de 0,1 individus/m2. Els quatre individus establerts de 

forma espontània s’han localitzat en ambients oberts i amb un recobriment vegetal 

inferior al 50%, sense presència de camèfits ni nanofaneròfits.  

 

Emex spinosa 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 17 de març, a 1 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 15,5% i la totalitat de les llavors 

sembrades que han germinat ho han fet abans del 7 de maig.  Si es té en compte no 

només la germinació de les llavors sembrades inicialment sinó també la de les 

produïdes pels individus reproductors presents en els plots, s’observa que és durant 

el mes d’octubre quan germinen les llavors produïdes pels individus que s’han 

reproduït abans de l’estiu (figura 12.109).  

Les dades relatives al recobriment de l’espècie indiquen que assoleix un màxim 

durant la primavera del 2015, amb un 6,3% de recobriment a finals de juny (figura 

12.105), xifra que representa el 40% del recobriment vegetal del moment. A partir 

d’aquest moment el recobriment esdevé zero o pràcticament zero, i l’espècie acaba 

desapareixent de la comunitat vegetal (figura 12.106).  

D’acord amb la dinàmica poblacional observada (figura 12.109), els individus 

germinats esdevenen juvenils durant la segona meitat del mes de maig. És durant el 

juny quan s’inicia la floració i fructificació, que es completa al llarg del mes de juliol, i 

tot seguit els individus moren.  
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Figura 12.105. Recobriment d’ Emex spinosa en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, He: Heliotropium europaeum, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca 
serriola, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, So: Sonchus oleraceus, St: Sonchus tenerrimus, Td: 
Trifolium dubium. 

 

Figura 12.106. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Emex spinosa, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.107. Alçada mitjana i màxima (cm) d’ Emex spinosa en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. He:  
Heliotropium europaeum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus, St: Sonchus 
tenerrimus. 

Durant el mes d’octubre es produeix una abundant germinació, però cap dels 

individus aconsegueix completar el cicle vital. La major part no supera l’estadi de 

plàntula,  l’estadi juvenil és assolit pel 10% dels individus, i al voltant de l’1% inicia la 

floració. Les glaçades hivernals afecten a la totalitat dels individus, i una mica més del 

50% moren (figura 12.109). Els individus restants queden clarament debilitats, i amb 

l’increment en el recobriment (figura 12.105) i en l’alçada mitjana (figura 12.107) de 

les espècies adventícies durant la primavera moren a causa de la competència (figura 

12.109), ja que es tracta d’una espècie de poca alçada (figura 12.107). L’espècie 

desapareix definitivament dels plots entre el maig i el juny, sense que cap dels 

individus germinats a la tardor hagi aconseguit reproduir-se (figura 12.110)  

Figura 12.108. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Emex spinosa en els 8 plots en els 

0

20

40

60

80

100

120

140

29 abril
2015

29 maig
2015

30 juny
2015

31 juliol
2015

2
setembre

2015

1 octubre
2015

30
octubre

2015

1
desembre

2015

2 febrer
2016

8 abril
2016

23 maig
2016

7 juliol
2016

Alçada mitjana de l'espècie Emex spinosa

Alçada mitjana de les espècies adventícies

Alçada màxima de l'espècie Emex spinosa

Alçada màxima de les espècies adventícies

0%

20%

40%

60%

80%

100%

> 100 cm

50 - 100
cm
25 - 50 cm

10 - 25 cm

0 - 10 cm

Pr Pr So So St He St Pr Pr Pr Pr Ls 

 



                                                                                                                                                                  Capítol 12 

   225 

quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 

Figura 12.109. Dinàmica poblacional d’Emex spinosa obtinguda a partir del seguiment dels individus 
presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució d’aquests 
en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun 
factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

Figura 12.110. Estructura poblacional d’ Emex spinosa obtinguda a partir del seguiment dels individus 
presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus corresponents a 
cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb 
signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), 
Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X. 
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Foeniculum vulgare 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 3 de març, a 0,4 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 13,5%. El 96,3% de les llavors 

sembrades al març que han germinat ho han fet durant la primavera, concretament 

abans del 7 de maig. El 3,7% restant han germinat al llarg del mes de setembre.  

El recobriment de l’espècie ha seguit una fluctuació anual lligada a l’estadi fenològic 

dels individus, però en termes generals la tendència ha estat clarament ascendent, 

assolint un 39,9%  en el moment de finalitzar l’experiència (figura 12.111). Quan els 

individus es troben en la fase de floració i fructificació el recobriment assoleix el seus 

màxims, i es situa clarament per sobre del recobriment corresponent a les espècies 

adventícies, arribant a representar més del 90% del recobriment vegetal existent, 

circumstància que es dona al llarg de l’estiu i la tardor (figura 12.112). Durant l’hivern 

i la primavera el recobriment de l’espècie representa entre un 25 i un 35% del 

recobriment vegetal (figura 12.112).  

L’alçada segueix una dinàmica molt similar a la del recobriment, marcada també per 

l’estadi fenològic dels individus. Durant la primavera i l’hivern, amb els individus en 

estadi vegetatiu, l’alçada mitjana és inferior als 10 cm, i molt similar la de les espècies 

adventícies (figura 12.113), mentre que durant el període de floració i fructificació 

l’alçada mitjana, i també la màxima, superen molt clarament la de les espècies 

adventícies. La mitjana arriba als 80 cm, i la màxima es situa en 125 cm (figura 

12.113).  
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Figura 12.111. Recobriment de Foeniculum vulgare en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. rigidum, Pa: 
Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus, Td: Trifolium dubium. 

 

Figura 12.112. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Foeniculum vulgare, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.113. Alçada mitjana i màxima (cm) de Foeniculum vulgare en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Cha: 
Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, En: Erucastrum nasturtiifolium, Lr: Lolium rigidum, 
Pr: Papaver rhoeas, Sa: Sinapis alba, So: Sonchus oleraceus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.114. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Foeniculum vulgare en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 

 

L’estructura en alçada de la població (figura 12.114) reflecteix amb claredat aquesta 

dinàmica, amb un 95% dels contactes per sota dels 10 cm durant el febrer del 2016 i 

un 50% dels contactes per sobre del metre al mes de juliol del mateix any (figura 

12.114).  
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Un 30% dels individus germinats al llarg de la primavera moren durant el període 

estival abans de poder realitzar la transició de plàntula a juvenil, mentre que un cop 

assolit l’estadi de juvenil no es produeix la mort de cap individu. La resta d’individus 

aconsegueixen instaurar-se correctament i superen amb èxit la sequera estival, 

majoritàriament en forma de juvenils, si bé un 21% roman en forma de plàntula 

durant tot l’estiu i és a mitja tardor quan realitza la transició (figures 12.115, 12.116). 

Durant el 2015, la data de sembra, les condicions climàtiques excepcionals i el procés 

d’instauració van condicionar la fenologia de l’espècie, retardant de forma clara la 

floració, que va iniciar-se entre l’agost i el setembre; mentre que l’any 2016 la floració 

va iniciar-se entre el juny i el juliol. A més, tant sols el 53% dels individus germinats i 

instaurats durant la primavera van reproduir-se aquell any, mentre que la resta es 

van mantenir com a juvenils i no van reproduir-se fins l’estiu del 2016, i el mateix 

passa amb els individus germinats durant la tardor del 2015 (figura 12.116). Per 

últim, cal destacar que entre el juny i principis de juliol del 2016 la totalitat dels 

individus van iniciar la floració.  

 

Figura 12.115. Dinàmica poblacional de Foeniculum vulgare obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  
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Figura 12.116. Estructura poblacional de Foeniculum vulgare obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Foeniculum vulgare era present en els 8 

plots en els quals havia estat sembrada, i també en un plot en el qual havia aparegut 

de forma espontània (figura 12.117). En aquest darrer plot no es pot afirmar amb 

seguretat si s’hi ha establert gràcies a la disseminació de les diàspores produïdes pels 

individus sembrats o gràcies a les llavors presents en el banc de llavors del sòl.   

Figura 12.117. Distribució de 

l’espècie Foeniculum vulgare en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En blanc 

es representen els plots on ni es 

va sembrar ni s’hi troba present, 

en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, 

en vermell aquells on es va 

sembrar però no s’hi troba 

present, i en groc els plots on es 

va sembrar i s’hi troba present. 
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Humulus lupulus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 12 de març, a 0,5 cm de 

profunditat, però només una de les llavors sembrades va germinar, corresponent a 

una taxa de germinació inferior al 0,1%. Tal i com s’observa a la figura 12.118, 

l’individu va germinar durant al primavera del 2015, però degut a la sequera estival 

no va aconseguir superar l’estadi de plàntula i va morir al llarg del mes d’agost. En 

conseqüència, no es disposa d’informació suficient com per determinar el 

comportament agronòmic de l’espècie. 

Figura 12.118 Dinàmica poblacional d’ Humulus lupulus. Les dades s’han obtingut a partir dels 
individus presents en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis 
fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de 
senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu 
amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), 
Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  
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Hyoseris radiata 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 19 de març, a 0,4 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 15,5%. De les llavors sembrades 

al març que han germinat la totalitat ho han fet durant la mateixa primavera. 

Concretament, un 55% ha germinat entre la data de sembra i el 22 d’abril, i el 45% 

restant entre el 22 d’abril i 26 de maig. 

El recobriment de l’espècie ha anat creixent paulatinament des del moment de la 

sembra, amb creixements especialment importants a la tardor del 2015 i la primavera 

del 2016, on assoleix un recobriment de pràcticament el 20% (figura 12.119). A més, 

a principis d’estiu el recobriment de l’espècie es situa per sobre el de les espècies 

adventícies, representant prop del 60% del recobriment vegetal total, mentre que fins 

aleshores representava entre el 20 i el 30% (figura 12.120). 

L’alçada mitjana, d’acord amb el creixement de l’espècie en forma de roseta basal, 

s’ha mantingut sempre entorn dels 5 cm (figura 12.122), exceptuant el període 

primaveral del 2016 on coincidint amb la floració dels individus es superen 

lleugerament els 10 cm (figura 12.121). Aquests valors fan que l’espècie s’hagi situat 

en tot moment lleugerament per sota de l’alçada mitjana de les espècies adventícies, i 

molt clarament per sota pel que fa referència a l’alçada màxima, que com a molt 

assoleix els 37 cm en el cas de Hyoseris radiata en front dels 75 cm de les espècies 

adventícies (figura 12.121). Tanmateix, aquesta inferioritat en alçada no ha suposat 

un desavantatge competitiu ja que l’estructura dels individus en forma de roseta 

basal densa ha impedit el creixement de vegetació adventícia allà on els individus 

estaven ben establerts. 
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Figura 12.119. Recobriment de Hyoseris radiata en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Ca: Convolvulus arvenses, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Cni: Crucífera 
no identificada, He: Heliotropium europaeum, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver 
rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, Sa: Sinapis alba.   

 

Figura 12.120. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Hyoseris radiata, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.121. Alçada mitjana i màxima (cm) de Hyoseris radiata en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Cha: 
Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola Pr: Papaver 
rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, Sn: Solanum nigrum. 

 

Figura 12.122. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Hyoseris radiata en els 8 plots en 

els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 

En analitzar la dinàmica poblacional s’observa com el 89% dels individus juvenils 

presenten afectacions significatives com a conseqüència de les glaçades hivernals, tot 

i que aconsegueixen recuperar-se (figura 12.123). Les afectacions per fred no s’han 

produït en cap dels individus adults. L’hivern del 2015 va ser anormalment suau, amb 

temperatures mitjanes dos graus per sobre de l’habitual (figura 12.23), i una mínima 

absoluta de tant sols 3,1ºC a nivell de sòl (quan registres de-7ºC són força habituals). 
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En conseqüència caldria esperar que en un hivern climatològicament normal les 

afectacions per fred puguin ser més importants, i qui sap si comportar la mort dels 

individus juvenils.   

 

Un 11,4% dels individus germinats moren durant el final de primavera i l’estiu com a 

conseqüència de la sequera, trobant-se tots ells en estadi de plàntula. La resta 

d’individus assoleix l’estadi de juvenil al llarg de l’estiu, sense registrar-se cap episodi 

de mortalitat degut a la sequera (figura 12.123). L’altre episodi de mortalitat detectat 

té lloc entre el març i principis d’abril del 2016 i és conseqüència de la competència 

intraespecífica entre els individus de la població a causa de l’elevada densitat que 

presenten localment (figura 12.123).  

 

Dels individus que aconsegueixen establir-se correctament és destacable que només 

el 29,6% esdevenen reproductors el mateix any (figura 12.124), percentatge que 

possiblement es veuria molt incrementat si la sembra s’hagués produït abans, durant 

el mes de febrer. Aquesta hipòtesis es recolza en el fet que l’any 2016 tots els 

individus de la població inicien la floració entre finals de març i principis d’abril, la 

qual es manté durant els mesos de maig i juny, i es dona per finalitzada a principis de 

juliol (figura 12.124).  

 

Malgrat que durant l’estiu i tardor del 2015 part dels individus de la població 

produeixen diàspores, no s’observa la germinació de cap nou individu, circumstància 

que es repeteix durant la primavera del 2016. Tanmateix, no es disposa d’informació 

de l’ocorregut la tardor del 2016 ni la primavera del 2017, desprès d’una reproducció 

massiva dels individus la primavera anterior. En conseqüència cal interpretar les 

dades, que per ara indiquen que l’espècie no és capaç de disseminar les seves 

poblacions de forma espontània, amb cautela. Al final de l’experiència, el juliol del 

2016, l’espècie era present en 6 dels 8 plots en els quals havia estat sembrada, ja que 

en els dos restants no es va produir la germinació de cap individu.  
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Figura 12.123. Dinàmica poblacional de Hyoseris radiata obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

Figura 12.124. Estructura poblacional de Hyoseris radiata obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

 

Hypericum perforatum 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 27 de març, a 0,1 cm de 

profunditat, però cap de les llavors sembrades va germinar. En conseqüència no es 

disposa de dades sobre el comportament agronòmic de l’espècie. 
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Inula helenoides 

Les llavors van ser sembrades en alvèols el dia 23 de març del 2015 a 0,3 cm de 

profunditat, on es van regar segons l’establert en la metodologia. El 2 de maig els 265 

individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va mantenir 

fins la tardor del mateix any.  

La instauració dels individus va ser favorable i la supervivència després del període 

estival ha estat del 100% en els tres anys d’estudi. En conseqüència, el dèficit 

pluviomètric registrat el 2016 (del 27,1%) i el 2017 (del 35%) no ha tingut afectació 

en aquesta variable. Tampoc s’ha vist afectat el percentatge d’individus reproductors, 

ja que tots han florit i fructificat en els tres anys d’estudi, si bé en termes quantitatius 

el nombre de capítols produïts per individu molt probablement s’ha reduït.  

En termes de la capacitat de disseminació de l’espècie, en la franja a menys de 50 cm 

dels individus mare la densitat d’establiment de nous individus ha estat de 219,4 ± 

61,9 individus/m2,  entre els 50 i 100 cm ha estat de 66,3 ± 30,5 individus/m2, i entre 

1 i 2 metres ha estat de 6,3 ± 8,4 individus/m2. La germinació dels nous individus s’ha 

produït tant en espais oberts amb un recobriment vegetal inferior al 20%, com a 

recer dels camèfits. Tanmateix, l’establiment dels individus germinats a recer dels 

camèfits s’ha vist clarament limitat per la competència amb la vegetació preexistent, i 

la major part dels individus germinats en aquestes condicions no han aconseguit 

superar l’estadi de plàntula. En conseqüència, les dades corresponents a la densitat 

d’establiment de nous individus s’han obtingut en espais oberts amb menys d’un 20% 

de recobriment vegetal.   

Per últim, s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 23 de març 

del 2015. No ha germinat cap individu en tota l’experiència, i per tant la taxa de 

germinació obtinguda es zero.  
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Jasonia saxatilis 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 19 de març, a 0,4 cm de 

profunditat, però cap de les llavors sembrades va germinar. En conseqüència no es 

disposa de dades sobre el comportament agronòmic de l’espècie. 

 

Lactuca serriola 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 24 de febrer a 0,1 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 13,5%. De les llavors sembrades 

al març que han germinat, el 96,3% ho han fet durant la mateixa primavera, 

concretament abans del 7 de maig. El 3,7% restant ha germinat durant el mes de juny. 

Tanmateix, observant la dinàmica poblacional es constata que les llavors produïdes 

pels individus que han fructificat durant l’estiu germinen en un 89,5% al llarg de 

l’octubre i el novembre, mentre que el 10,5% restant germina entre el gener i el 

febrer (figura 12.129). En conseqüència, en la dinàmica natural de les poblacions de 

l’espècie no es produeixen germinacions durant la primavera, si bé les llavors 

sembrades en l’experiència de cultiu han germinat molt majoritàriament en aquest 

període.  

El recobriment de l’espècie  esdevé màxim entre els mesos de juny i setembre, 

coincidint amb el període reproductiu (figura 12.125). Assoleix recobriments 

superiors al 20%, i arriba a representar fins al 80% del recobriment vegetal total 

(figura 12.126). Amb la finalització del cicle vital durant el mes d’octubre els individus 

moren i el recobriment de l’espècie esdevé pràcticament nul. Es va recuperant molt 

lentament durant la tardor i l’hivern amb la germinació i establiment dels nous 

individus, els quals es troben en fas de plàntula o juvenil i per tant presenten un 

recobriment molt baix. És a partir del mes de juny quan, amb l’entrada en 

reproducció dels individus germinats al llarg de la tardor, el recobriment torna a 

incrementar-se de forma notable (figura 12.125).  
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Figura 12.125. Recobriment de Lactuca serriola en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. o: Antirrhinum 
orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium rigidum, Pa: Polygonum 
aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Ps: Phallenis spinosa, So: Sonchus oleraceus.  

 

Figura 12.126. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Lactuca serriola, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

L’alçada mitjana de la població va estretament lligada amb l’estadi fenològic dels 

individus. Des de l’octubre fins al maig la totalitat dels individus de la població es 

troben en forma de plàntula o juvenil, i per tant en forma de roseta basal. En 

conseqüència, l’alçada mitjana i màxima ronda els 5 cm, i es situa en equilibri o per 
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sota de la corresponent a les espècies adventícies. Amb l’inici de la reproducció, 

l’alçada dels individus creix de forma exponencial, i arriba assolir un valor mitjà 

proper als 60 cm, i màxims superiors als 125 cm. De juny a setembre l’alçada, tant 

mitjana com màxima, de l’espècie superen molt abastament les de les espècies 

cultivades (figura 12.127), i s’arriben a produir més del 50% dels contactes per sobre 

dels 50 cm (figura 12.128). 

Figura 12.127. Alçada mitjana i màxima (cm) de Lactuca serriola en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Ao: 
Antirrhinum orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Lr: Lolium rigidum, Pa: Polygonum aviculare, Pr: 
Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus.  

Figura 12.128. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Lactuca serriola en els 8 plots en 

els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 
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D’octubre a abril la població està formada exclusivament per plàntules, al maig 

pràcticament tots els individus són juvenils, els quals inicien la floració durant el mes 

de juny. Al llarg del juliol i l’agost els individus segueixen amb la floració i la 

fructificació, mentre que durat el setembre la floració arriba al seu punt i final (figura 

12.130). És destacable que al llarg de la primavera del 2015 la mortalitat dels 

individus germinats derivada de la sequera és pràcticament nul·la, ja que el 96% dels 

individus aconsegueixen establir-se i fructificar. Tanmateix, durant la primavera i 

principis d’estiu del 2016, climatològicament més favorable en termes pluviomètrics i 

d’humitat del sòl, el 58% dels individus germinats l’anterior tardor moren, i el 42% 

restant presenten importants signes de senescència en finalitzar l’experiència (7 de 

juliol del 2017) (figura 12.129). Aquesta elevada mortalitat afecta principalment a 

plàntules però també a juvenils, i es pot atribuir al fet que, si bé la sequera és menys 

intensa que en el mateix període del 2015, el recobriment corresponent a espècies 

adventícies és molt més elevat (39% el maig del 2015, 85% el maig del 2016), 

provocant una competència pels recursos hídrics molt més gran que no pas l’any 

anterior. En conseqüència, els recursos hídrics disponibles per als individus de 

l’espècie són menors, la qual cosa comporta afectacions molt més severes.  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Lactuca serriola era present en 360 dels 

376 plots dels cultius experimentals, es a dir, en un 95,7% (figura 12.131. Entre 

aquest plots hi havia els 8 en els quals havia estat sembrada. Aquestes dades fan que 

la probabilitat de trobar l’espècie en un plot on no ha estat sembrada (del 95,7%) 

sigui pràcticament igual a la probabilitat de trobar-la en un plot on s’ha sembrat (del 

100%). L’àmplia distribució de l’espècie en els cultius experimentals és fruit de la 

seva presència en el banc de llavors del sòl, a partir del qual ha germinat i s’ha 

establert en la immensa majoria dels plots, aprofitant un maneig agronòmic i unes 

condicions ambientals favorables.  
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Figura 12.129. Dinàmica poblacional de Lactuca serriola obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

Figura 12.130. Estructura poblacional de Lactuca serriola obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

Figura 12.131. Distribució de l’espècie 

Lactuca serriola en cultius experimentals 

entre el març i el juny del 2016. En blanc es 

representen els plots on ni es va sembrar ni 

s’hi troba present, en verd aquells on no es 

va sembrar però s’hi troba present, en 

vermell aquells on es va sembrar però no 

s’hi troba present, i en groc els plots on es va 

sembrar i s’hi troba present. 
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Lathyrus tuberosus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 19 de febrer, a 0,8 cm de 

profunditat, però cap de les llavors sembrades va germinar. En conseqüència no es 

disposa de dades sobre el comportament agronòmic de l’espècie. 

 

Leontodon tuberosus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 26 de febrer a 0,3 cm de 

profunditat. A l’espai destinat a avaluar la capacitat germinativa de l’espècie s’ha 

assolit una taxa de germinació del 13,5%, però en el si dels plots la germinació ha 

estat pràcticament nul·la. En conseqüència el recobriment és proper a zero al llarg de 

tot el període de cultiu, i no s’han pogut obtenir dades sobre l’estructura en alçada de 

la població. En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, l’espècie era present en 4 

dels 8 plots en els quals havia estat sembrada, però en tots els casos amb tres o menys 

individus per plot. Es desconeixen les causes que han provocat una diferència tant 

important entre la germinació assolida en el si dels plots i la registrada en els espais 

destinats a avaluar la capacitat germinativa.  

Figura 12.132. Dinàmica poblacional de Leontodon tuberosus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  
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De les llavors sembrades que han germinat, la totalitat ho han fet entre el 22 d’abril i 

el 7 de maig. A la figura 12.133 s’observa com durant la primavera i l’estiu la població 

està formada en més d’un 80% per plàntules, i és a partir del setembre i al llarg de la 

tardor quan s’incrementa el percentatge d’individus juvenils i reproductors. El 65% 

dels individus germinats durant la primavera del 2015 moren a causa de la sequera, 

tots ells sense haver superat l’estadi de plàntula. A la mortalitat causada per la 

sequera cal sumar-hi la depredació de les rels tuberoses dels individus per part de les 

formigues, observada en més d’un 50% dels individus. Aquesta acció depredadora en 

la major part de casos no causa directament la mort dels individus, si bé els debilita i 

esdevenen més sensibles a l’estrès hídric. En algunes ocasions sí que pot comportar 

directament la mort, tal i com ha passat amb els individus morts el desembre del 

2015 i durant la primavera del 2016 (figura 12.132). Abans de finalitzar l’experiència, 

tots els individus de la població moren per l’acció combinada de la depredació i la 

sequera (figura 12.132).  

 

Figura 12.133. Estructura poblacional de Leontodon tuberosus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

 

Malva sylvestris 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 24 de febrer a 0,3 cm de 
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al febrer que han germinat, el 72,8% ho han fet durant la mateixa primavera, mentre 

que la resta de germinacions s’han repartit temporalment fins la primavera del 2016, 

aprofitant els moments en que s’han donat unes condicions d’humitat favorables. Es 

tracta de l’única espècie avaluada que ha estat capaç de germinar en les quatre 

estacions de l’any, si bé les germinacions de primavera i tardor han estat les més 

abundants, tal i com es confirma també amb la dinàmica poblacional de l’espècie 

(figura 12.138).  

El recobriment de l’espècie presenta dos períodes de creixement molt clars, a la 

primavera i a la tardor, assolint un primer màxim a finals d’octubre i un segon màxim 

a finals de maig. El maig del 2015 l’espècie assoleix un recobriment del 31,5% (figura 

12.134) i arriba a representar més del 50% del recobriment vegetal total (figura 

12.135). La disminució en el recobriment durant el període hivernal es deu a 

l’afectació de les glaçades sobre certes estructures dels individus, especialment les 

tiges, mentre que les fulles basals no es veuen afectades pel fred hivernal registrat 

(figura 12.134). En termes generals, el recobriment de l’espècie presenta una 

tendència ascendent, derivada del creixement vegetatiu dels individus ja establerts 

més que no pas fruit de l’establiment de nous individus.  

Figura 12.134. Recobriment de Malva sylvestrisen els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, Hh: Herniaria 
hirsuta, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, Td: Trifolium dubium. 
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Figura 12.135. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Malva sylvestris, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

 

Figura 12.136. Alçada mitjana i màxima (cm) de Malva sylvestris en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Ao: 
Antirrhinum orontium, Cha: Chenopodium album, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus 
oleraceus. 
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Figura 12.137. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Malva sylvestris en els 8 plots en 

els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 

D’acord amb l’alçada de les plantes, es comprova com l’increment en el recobriment 

registrat durant la tardor és fruit d’un creixement en horitzontal dels individus, 

mentre que a la primavera el creixement es produeix també en l’eix vertical. Fins 

l’abril del 2016 l’alçada mitjana, i també la màxima, no superen els 10 cm en cap 

moment. És a partir de l’abril quan l’alçada creix de forma clara i assoleix una mitjana 

de 48,5 cm i una màxima de 125 cm, superiors als valors assolits per les espècies 

adventícies (figura 12.136). Observant l’estructura en alçada de la població es 

constata que fins a un 40% dels contactes realitzats durant la primavera i principis 

d’estiu del 2016 es produeixen per sobre dels 50 cm (figura 12.137). Aquest 

increment en alçada tant clar és fruit de l’entrada en reproducció de la major part 

d’individus de la població durant la primavera del 2016 (figura 12.139), fet que no es 

produeix en la primavera del 2015 ja que els individus es troben en procés 

d’instauració i només un baix percentatge esdevenen reproductors (figura 12.139), 

que floreixen i fructifiquen sense experimentar creixement en alçada (figura 12.136). 

Les dades també mostren com el període reproductiu de l’espècie pot abastar 

primavera, estiu i tardor si els recursos hídrics ho permeten, essent l’hivern l’únic 

moment de l’any en el qual el procés reproductiu es troba limitat per les baixes 

temperatures.  
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Dels individus germinats durant la primavera del 2015, el 42% moren al llarg de la 

primavera i l’estiu degut al dèficit hídric, tots ells sense haver superat l’estadi de 

plàntula. Els individus supervivents esdevenen juvenils al llarg de l’estiu i la tardor, i 

un 28,5% esdevenen reproductors en el mateix període. És molt destacable que cap 

dels nombrosos individus germinats durant la tardor del 2015 i la primavera del 

2016 aconsegueixi sobreviure (figura 12.138). Els germinats durant la tardor passen 

l’hivern en forma de plàntula però moren un cop arriba la primavera, metre que els 

germinats durant la primavera moren pràcticament de forma imminent després de la 

seva germinació (figura 12.138). Aquesta elevada mortalitat no es pot atribuir a les 

condicions ambientals, que durant la tardor del 2015 i primavera del 2016 són 

favorables per a l’establiment de les plàntules, sinó que és fruit de la competència 

exercida per la vegetació adventícia i especialment per la pròpia espècie. La mort de 

les plàntules coincideix amb un clar increment en el recobriment vegetal i en l’alçada 

mitjana de la comunitat, tant de les espècies adventícies com de Malva sylvestris. En 

conjunt assoleixen un recobriment del 87,5%, i una alçada mitjana superior als 40 cm. 

A aquests factors s’hi afegeix el fet que la major part de plàntules germinen sota 

mateix dels individus mare, amb la qual cosa la competència intraespecífica és 

extrema. En aquestes condicions, la competència pels recursos lumínics a que estan 

sotmeses les plàntules és la responsable de la mortalitat registrada. A diferència del 

que passa amb les plàntules, al llarg de tot el període de cultiu no s’ha registrat la 

mort de cap individu que hagués assolit l’estadi de juvenil.  
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Figura 12.138. Dinàmica poblacional de Malva sylvestris obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

 

Figura 12.139. Estructura poblacional de Malva sylvestris obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

 

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Malva sylvestris era present en els 8 plots 

en els quals havia estat sembrada i també en un plot on no s’havia sembrat (figura 

12.140). L’aparició en aquest plot pot ser fruit de l’arribada de diàspores provinents 

dels plots on s’ha sembrat l’espècie, de diàspores provinents de poblacions silvestres 
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situades a pocs metres dels cultius experimentals, o de la presència de l’espècie en el 

banc de llavors del sòl.   

Figura 12.140. Distribució de 

l’espècie Malva sylvestris en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En 

blanc es representen els plots 

on ni es va sembrar ni s’hi 

troba present, en verd aquells 

on no es va sembrar però s’hi 

troba present, en vermell 

aquells on es va sembrar però 

no s’hi troba present, i en groc 

els plots on es va sembrar i s’hi 

troba present. 

 

 

 

 

Matricaria recutita 

Les llavors van ser sembrades en alvèols el dia 10 de març del 2015 a 0,3 cm de 

profunditat, on es van regar segons l’establert en la metodologia. El 20 d’abril els 328 

individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va mantenir 

fins la tardor del mateix any.  

La instauració dels individus va ser favorable, amb una supervivència del 100%. Tots 

els individus van florir i fructificar, i en el moment de màxim desenvolupament 

ocuparen una superfície de 42 m2 amb un recobriment proper al 100%. La primavera 

del 2016 l’àrea ocupada per l’espècie va ser de 125 m2, i la primavera del 2017 de 160 

m2. En ambdós casos el recobriment va ser proper al 100%, havent ocupat la pràctica 

totalitat de l’espai lliure de camèfits disponible, i tots els individus van florir i 

fructificar.   

Entre els mesos de maig a juliol del 2016, Matricaria recututita era present en 22 dels 

376 plots dels cultius experimentals (figura 12.141), es a dir en un 5,9%.  

L’establiment de l’espècie en els plots és fruit de la disseminació de les diàspores 
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produïdes durant la primavera del 2015 pels individus plantats en files amb reg de 

suport, situats 20 metres a l’oest de la fila A dels plots. En conseqüència, més del 70% 

dels plots on es troba present l’espècie es situen al sector occidental dels cultius 

experimentals, mentre que menys del 30% es troben al sector oriental (figura 

12.141). 

Figura 12.141. Distribució de 

l’espècie Matricaria recutita en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016.. En 

blanc es representen els plots 

on no es troba present l’espècie, 

i en verd els plots on es troba 

present. 

 

 

 

 

 

 

Muscari comosum  

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 17 de febrer, a 0,5 cm de 

profunditat, però cap de les llavors sembrades va germinar. En conseqüència no es 

disposa de dades sobre el comportament agronòmic de l’espècie. 

Tanmateix, un individu va aparèixer de forma espontània en els cultius 

experimentals, però fora dels plots en els quals es va sembrar l’espècie. Tant durant la 

primavera del 2015 com durant la del 2016 l’individu va florir i fructificar. 

Probablement l’individu ja estava establert abans de l’inici de l’experiència.  

 

Origanum vulgare 

Les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 10 de març del 2015 a 0,1 

cm de profunditat, on es van regar segons l’establert en la metodologia. El 26 d’abril 
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els 196 individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va 

mantenir fins la tardor del mateix any.  

La instauració dels individus va ser favorable i la supervivència després del període 

estival ha estat del 100% en els tres anys d’estudi. En conseqüència, el dèficit 

pluviomètric registrat el 2016 (del 27,1%) i el 2017 (del 35%) no ha tingut afectació 

en aquesta variable. Tampoc s’ha vist afectat el percentatge d’individus reproductors, 

ja que tots han florit i fructificat en els tres anys d’estudi.  

En termes de la capacitat de disseminació de l’espècie, en la franja situada entre 0 i 50 

cm dels individus mare s’han estudiat 41m2 i s’han detectat 3 juvenils i 6 adults, la 

qual cosa correspon a una densitat d’establiment de 0,2 individus/m2. Entre els 50 i 

100 cm dels individus mare s’han estudiat 20,5 m2 i s’han detectat 18 juvenils i 15 

adults, traduint-se en una densitat d’establiment de 1,6 individus/m2. Finalment, 

entre 1 i 2 metres s’han estudiat 41 m2 i s’han localitzat 12 juvenils i 10 adults, la qual 

cosa correspon a una densitat d’establiment de 0,5 individus/m2. El 97% dels 64 

individus establerts de forma espontània ho han fet a recer dels camèfits existents a la 

zona. Només el 3% s’han situat en espais oberts lliures de camèfits i amb un 

recobriment vegetal inferior al 40%, tot i que aquests espais ocupen més del 50% de 

la superfície estudiada. És espacialment destacable l’establiment d’Origanum vulgare 

a recer de Diplotaxis tenuifolia, tot i que també ho és el nombre d’individus establerts 

a recer de Satureja montana. El microclima generat al voltant d’aquests camèfits 

d’estructura força laxa permet que es donin unes condicions favorables per a la 

germinació i establiment de les plàntules, exercint així com espècies facilitadores.  

Per últim, s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 10 de març 

del 2015. No ha germinat cap individu en tota l’experiència, i per tant la taxa de 

germinació obtinguda es zero.  

 

 

 



                                                                                                                                                                  Capítol 12 

   253 

Papaver rhoeas 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 21 de febrer a 0,2 cm de 

profunditat. No s’ha pogut avaluar la taxa de germinació de l’espècie degut al gran 

nombre d’individus germinats arreu dels cultius experimentals a partir del banc de 

llavors del sòl. Aquesta circumstància ha fet impossible discernir quants dels 

individus apareguts en els espais destinats a avaluar la taxa de germinació provenen 

de les llavors sembrades i quants provenen del banc de llavors del sòl. Observant la 

dinàmica poblacional es constata que, si no es produeixen pertorbacions que n’alterin 

el comportament, la germinació de l’espècie es produeix durant la tardor, 

concretament al llarg del mes d’octubre (figura 12.146). Tanmateix, la llaurada duta a 

terme el febrer del 2015 ha alterat el cicle de l’espècie i ha propiciat que es produís la 

germinació en període primaveral, entre el febrer i el maig (figura 12.146). En termes 

quantitatius, els individus germinats durant la tardor del 2015 multipliquen per cinc 

els germinats durant la primavera del mateix any.  

La totalitat dels individus germinats durant la primavera del 2015 han aconseguit 

completar el cicle vital, si bé l’inici de la floració s’ha endarrerit aproximadament un 

mes. Els individus no han començat a florir fins a principis de maig, mentre que el 

2016, amb els individus germinats durant la tardor, la floració s’ha iniciat a principis 

d’abril.  

En el cas dels individus germinats durant la tardor del 2015 l’elevada densitat de 

germinació ha provocat una elevada taxa de mortalitat fruit de la competència 

intraespecífica. Només el 48,3% dels 259 individus germinats han aconseguit superar 

l’estadi de plàntula i esdevenir reproductors, si bé en termes absoluts els individus 

reproductors han augmentat un 266% del 2015 al 2016 (figura 12.146). La major 

part dels individus han passat l’hivern en forma de plàntula, i ha estat durant la 

primavera quan han esdevingut juvenils i ràpidament han entrat en floració. El 7 

d’abril del 2016 el 90,4% dels individus de la població estaven en floració, mentre que 

el 9,6% eren encara juvenils. El 23 de maig només el 4,8% tenien encara flors, mentre 

que el 95,2% restant ja estava tant sols en fase de fructificació. El 7 de juliol la 

totalitat dels individus havien mort, sinònim que la fructificació havia finalitzat i que 

les llavors eren  madures (figura 12.147).  
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La fenologia descrita es reflecteix en els valors de recobriment assolits per l’espècie al 

llarg del cicle anual (figura 12.142). L’espècie és present en les dades de recobriment 

a partir del mes d’octubre, amb la germinació dels individus, i a partir d’aleshores el 

recobriment creix de forma clara mentre els individus es troben en estat vegetatiu. 

Assoleix valors propers als 50% i que representen més del 60% de recobriment 

vegetal total abans de l’inici de la floració. Amb l’inici de la floració, al mes d’abril, el 

recobriment comença a davallar de forma clara (un 32% el 8 d’abril), ja que els 

individus concentren el recursos en les estructures reproductives, molt patents però 

amb un recobriment global menor que les vegetatives (fulles), fulles que es veuen 

clarament reduïdes com a conseqüència de la redistribució de recursos. Amb el final 

de la floració el recobriment segueix disminuint, situant-se en un 20,5% el 23 de 

maig, valor que representa tant sols el 23,7% del recobriment total, per acabar 

desapareixent per complert amb la mort dels individus al llarg del juny i el juliol 

(figures 12.142 i 12.143). Cal tenir en compte que el recobriment es mesura tant sols 

a partir dels individus vius, i per tant és zero a principis de juliol, però els individus 

que han fructificat i s’han mort segueixen presents en els plots, ocupant una 

superfície coincident amb el recobriment mesurat el 23 de maig, quan la floració ja 

havia acabat.  

L’alçada mitjana de l’espècie es situa lleugerament per sota de l’alçada mitjana de les 

espècies adventícies (figura 12.144), i clarament per sota en el cas de la màxima 

(figura 12.144). Els valors més elevats es registren durant el període de floració, al 

maig, moment en que el recobriment ha començat a disminuir però l’alçada toca 

sostre. Per contra, durant el període en què l’espècie es troba en fase vegetativa, 

l’alçada mitjana es situa per sota dels 10 cm, realitzant-se la pràctica totalitat dels 

contactes per sota d’aquesta alçada (figura 12.145).  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Papaver rhoeas era present en els 376 

plots dels cultius experimentals, es a dir, el 100% (figura 12.148), essent la única 

espècie present en absolutament tots els plots. L’àmplia distribució de l’espècie és 

fruit de la seva presència en el banc de llavors del sòl, a partir del qual ha germinat i 

s’ha establert, aprofitant un maneig agronòmic i unes condicions ambientals 

favorables. En el conjunt dels 376 plots Papaver rhoeas és l’espècie amb un major 
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recobriment entre els mesos de novembre i  maig, assolint un recobriment màxim del 

38%.  

Figura 12.142. Recobriment de Papaver roheas en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Fc: Fallopia convolvulus, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium rigidum, Pa: Polygonum aviculare, 
Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus. 

 

Figura 12.143. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Papaver roheas, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.144. Alçada mitjana i màxima (cm) de Papaver roheas en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. En: 
Erucastrum nasturtiifolium, Lr: Lolium rigidum, Ls:Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus 
oleraceus, St: Sonchus tenerrimus. 

 

Figura 12.145. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Papaver roheas en els 8 plots en 

els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 
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Figura 12.146. Dinàmica poblacional de Papaver roheas obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

Figura 12.147. Estructura poblacional de Papaver roheas obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

Figura 12.148. Distribució de l’espècie 

Papaver rhoeas en cultius experimentals 

entre el març i el juny del 2016. En blanc es 

representen els plots on ni es va sembrar ni 

s’hi troba present, en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, i en groc els 

plots on es va sembrar i s’hi troba present 
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Plantago coronopus subsp. coronopus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 6 de març a 0,2 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 7%. De les llavors sembrades al 

març que han germinat, totes ho han fet durant la mateixa primavera. Concretament, 

el 78,6% han germinat abans del 22 d’abril,  i el 21,4% restant entre el 22 d’abril i el 

26 de maig. Tanmateix, observant la dinàmica poblacional es constata que les llavors 

produïdes pels individus que han fructificat durant l’estiu germinen en un 83,6% 

durant la tardor (un 28% durant l’octubre i un 72% durant el novembre), mentre que 

el 16,4% restant germinen entre el febrer i principis d’abril (figura 12.153). En 

conseqüència, el període més favorable per la germinació de l’espècie és la tardor, si 

bé les germinacions també són freqüents des de finals d’hivern a mitjans de 

primavera.   

En termes fenològics, la major part dels individus germinats durant la primavera del 

2015 van esdevenir juvenils entre el maig i el juny. Al llarg de l’estiu i la tardor tots 

van florir i fructificar, de tal forma que el període reproductiu de l’espècie es va 

allargar de juliol a novembre, aturant-se amb l’arribada de l’hivern a causa de les 

baixes temperatures (figura 12.154). A partir de les diàspores produïdes per tant sols 

12 individus reproductors van germinar 321 plàntules durant la tardor del 2015, i 63 

durant el final de l’hivern i l’inici de la primavera del 2016. Les plàntules germinades 

durant la tardor van passar l’hivern en aquest estadi vital, i entre el març i el maig un 

31,1% van esdevenir juvenils. Per contra, cap de les plàntules germinades durant la 

primavera es va convertir en juvenil. Entre el 23 de maig i el 7 de juliol del 2016 tots 

els individus en estadi de plàntula van morir, en part degut a la sequera, però 

principalment a causa de la competència intraespecífica derivada de l’elevada 

densitat de germinació, circumstància en la qual els individus que havien esdevingut 

juvenils van disposar d’un avantatge competitiu determinant (figura 12.153). A partir 

del maig del 2016, els individus germinats la primavera anterior tornen a iniciar la 

fase reproductiva, mentre que els juvenils germinats durant la tardor anterior no 

inicien la reproducció fins ben entrat l’estiu, sempre que la pluviometria ho permeti 

(figura 12.153). 
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El recobriment de l’espècie es veu incrementat durant la tardor del 2015 fruit del 

creixement vegetatiu dels individus i de la seva entrada en reproducció, assolint un 

recobriment màxim del 6,5% el 30 d’octubre (figura 12.149), valor que representa el 

23,7% de recobriment vegetal (figura 12.150). Per contra, en el període hivernal el 

recobriment baixa de forma considerable a causa de la fi del període reproductiu i 

una certa regressió en les estructures vegetatives fruit de les baixes temperatures. A 

partir de la primavera del 2015, el recobriment torna a créixer de forma clara gràcies 

al creixement vegetatiu i l’entrada de nou en reproducció de part dels individus, però 

també fruit de l’establiment de molts dels individus germinats durant la tardor 

anterior, multiplicant pràcticament per 10 el nombre d’individus en relació a la 

primavera anterior (figura 12.153). El 7 de juliol del 2016 l’espècie assoleix un 

recobriment del 23,4% (figura 12.149) i per primer cop supera el recobriment de les 

espècies adventícies, tot representant el 70% del recobriment vegetal del moment 

(figura 12.150) 

Figura 12.149. Recobriment de Plantago coronopus en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ca: Convolvulus 
arvenses, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium 
rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas.  
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Figura 12.150. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Plantago coronopus, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

Fruit de les característiques intrínseques de l’espècie, que es desenvolupa 

exclusivament en forma de roseta basal, sense tiges vegetatives, l’alçada mitjana 

només supera els 10 cm en el moment de màxima reproducció dels individus, essent 

aquest l’únic moment en que una part significativa dels contactes té lloc per sobre 

dels 25 cm (figura 12.152). En general es situa lleugerament per sota de l’alçada 

mitjana de les espècies adventícies, i clarament per sota en el cas de l’alçada màxima. 

Plantago coronopus assoleix una alçada màxima de tant sols 37,5 cm, mentre que les 

espècies adventícies arriben a assolir els 125 cm (figura 12.151).  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Plantago coronopus era present en 11 

plots dels cultius experimentals, es a dir, en un 2,9%. Entre aquest plots hi havia els 8 

en els quals l’espècie hi havia estat sembrada i també 3 plots contigus on 

l’establiment havia tingut lloc gràcies a la disseminació de les diàspores produïdes en 

els primers (figura 12.155). 
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Figura 12.151. Alçada mitjana i màxima (cm) de Plantago coronopus en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Cha: 
Chenopodium album, Eus: Euphorbia serrata, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver 
rhoeas, Sv: Silene vulgaris.  

 

Figura 12.152. Estructura vertical de les poblacions corresponents Plantago coronopus en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 
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Figura 12.153. Dinàmica poblacional de Plantago coronopus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

Figura 12.154. Estructura poblacional de Plantago coronopus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

Figura 12.155. Distribució de l’espècie 

Plantago coronopus en cultius experimentals 

entre el març i el juny del 2016. En blanc es 

representen els plots on ni es va sembrar ni s’hi 

troba present, en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, i en groc els 

plots on es va sembrar i s’hi troba present. 
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Plantago lanceolata 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 6 de març a 0,5 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 2,7%, i totes les llavors 

sembrades que han germinat ho han fet durant la primavera del 2015. Tanmateix, si 

s’observa la dinàmica poblacional es pot comprovar com entre l’agost i l’octubre del 

2015 la població s’incrementa en un 37,5% gràcies a la germinació de les llavors 

produïdes pels individus que han fructificat durant l’estiu i l’inici de la tardor; 

circumstància que es repeteix entre l’abril i el maig del 2016, amb la germinació de 

els llavors produïdes durant l’estiu i tardor anteriors i també durant el principi de la 

mateixa primavera (figura 12.160). L’èxit d’establiment dels individus germinats és 

superior al 70% en ambdós casos, circumstància que permet determinar que tant 

l’abril-maig, com l’agost-octubre són períodes favorables per la germinació.   

El recobriment de l’espècie mostra una dinàmica creixent en tot el període d’estudi, 

amb increments espacialment importants durant la tardor i la primavera. 

Concretament, de maig a juliol del 2016 el recobriment supera el 20% (figura 12.156) 

i arriba a representar fins al 68% del recobriment vegetal total (figura 12.157). El 

moment de màxim recobriment coincideix amb la màxima floració dels individus, fet 

que es produeix al llarg del mes de maig (figura 12.161). La tendència a l’alça 

observada és fruit tant del creixement vegetatiu dels individus com de l’increment 

poblacional, ja que, sense tenir en compte les plàntules, la població passa de 16 

individus el juliol del 2015 a 65 un any més tard (figura 12.160).  
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Figura 12.156. Recobriment de Plantago lanceolata en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Ca: Convolvulus arvensis, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia 
convolvulus, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus. 

Figura 12.157. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Plantago lanceolata, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

L’alçada mitjana de la població es veu condicionada per les característiques 

intrínseques de l’espècie, que es desenvolupa tant sols en forma de roseta basal, sense 

tiges vegetatives. En conseqüència, l’alçada mitjana és inferior als 10 cm i es situa per 

sota del valor assolit per les espècies adventícies en tot el període exceptuant el 

moment de màxima floració dels individus. En aquest moment de màxima floració 

ascendeix fins prop dels 40 cm de mitjana, superant clarament el valor assolit per les 

espècies adventícies (figura 12.158). L’alçada màxima segueix una dinàmica similar,  
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assolint els 75 cm en el moment de màxima floració, igualant-se d’aquesta manera 

amb l’alçada màxima de les espècies adventícies (figura 12.158). L’estructura en 

alçada de la població mostra com durant el maig del 2016 més del 60% dels contactes 

arriben a realitzar-se per sobre dels 25cm, mentre que durant la resta de l’any la 

pràctica totalitat dels contactes tenen lloc per sota dels 10 cm (figura 12.159).  

Figura 12.158. Alçada mitjana i màxima (cm) de Plantago lanceolata en els 8 plots en els quals ha 
estat sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la 
part inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. 
Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, En: Erucastrum nasturtiifolium, Lr: Lolium 
rigidum, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.159. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Plantago lanceolata en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites.   
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Les plàntules esdevenen juvenils entre un i tres mesos després de la germinació. En el 

cas de les plàntules germinades a la primavera, un 36% esdevenen individus 

reproductors al llarg de l’estiu i tardor del mateix any, mentre que el 76% restant no 

realitzen la transició a reproductors fins la següent primavera. En el cas de les 

germinades durant la tardor, totes inicien el període reproductiu al llarg de la següent 

primavera (figura 12.160). La floració i fructificació tenen lloc principalment durant 

la primavera, si bé de forma més ocasional també pot produir-se al llarg de l’estiu i 

l’inici de la tardor (figura 12.161). Durant l’hivern la totalitat de la població està 

formada per individus adults que no estan en període reproductiu i per juvenils 

(figura 12.161). 

Figura 12.160. Dinàmica poblacional de Plantago lanceolata obtinguda a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis 
fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de 
senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu 
amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), 
Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Plantago lanecolata era present en els 8 

plots en els quals havia estat sembrada.  
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Figura 12.161. Estructura poblacional de Plantago lanceolata obtinguda a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Percentatge d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), 
Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en 
floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), 
Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X.  

 

Portulaca oleracea 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 30 de març, a 0,2 cm de 

profunditat, però cap va germinar. En conseqüència no es disposa de dades sobre el 

comportament agronòmic de l’espècie. 

 

Reichardia picroides subsp. picroides 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 27 de febrer a 0,3 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 9%, i totes les llavors que han 

germinat ho han fet al llarg de la primavera del 2015. Concretament, un 94,4% de les 

germinacions han tingut lloc entre el 22 d’abril i el 26 de maig, i el 5,6% restant s’han 

produït entre el 26 de maig i el 29 de juny. No ha tingut lloc la germinació de cap més 

individu en tot el període de cultiu, tot i la producció de diàspores per part dels 

individus reproductors de la població (figura 12.166).  
 

El recobriment de l’espècie mostra una tendència general ascendent gràcies al 

creixement vegetatiu dels individus, tot i presentar certes oscil·lacions. El primer 

increment de recobriment s’assoleix a la tardor (figura 12.162), coincidint amb la 

floració de més del 86% dels individus de la població (figura 12.167). Va seguit d’una 
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disminució en el període hivernal a causa de l’aturada de la floració i fructificació 

entre els mesos de desembre i febrer, i torna a incrementar-se durant la primavera, 

quan assoleix el seu màxim (figura 12.162). Entre el maig i el juliol el recobriment de 

l’espècie supera el 10% (figura 12.162) i representa per primer cop mes del 50% del 

recobriment vegetal total (figura 12.163).  
 

El màxim de recobriment assolit durant el maig del 2016 va associat a la floració de 

tots els individus presents en la població (figura 12.167), i implica que l’alçada 

mitjana de l’espècie superi clarament els 30 cm, situant-se per sobre de l’alçada 

mitjana de les espècies adventícies, fet que no es produeix en cap altre moment del 

període de cultiu (figura 12.164). L’estructura en alçada de la població mostra com el 

maig del 2016 prop del 80% dels contactes es realitzen per sobre dels 25 cm (figura 

12.165).  

Figura 12.162. Recobriment de Reichardia picroides en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Ca: Convolvulus arvensis, Chv: Chenopodium vulvaria, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium 
rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma.   
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Figura 12.163. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Reichardia picroides, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

 

Figura 12.164. Alçada mitjana i màxima (cm) de Reichardia picroides en els 8 plots en els quals ha 
estat sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la 
part inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. 
Ao: Antirrhinum orontium, Cha: Chenopodium album, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pa: 
Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma.  

El 84% de les plàntules germinades durant la primavera del 2015 aconsegueix 

sobreviure al dèficit hídric estival i instaurar-se correctament en la comunitat. La 

mortalitat derivada de la sequera ha afectat només a les plàntules (figura 12.166). Un 

60% dels individus germinats la primavera del 2015 que acabaran instaurant-se en la 

comunitat esdevenen reproductors al llarg de la primavera i l’estiu, mentre que la 
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resta superen el període estival en forma de plàntula. Durant la tardor són un 87% els 

individus que ja han esdevingut reproductors, mentre que la resta romanen encara en 

forma de plàntules. És durant la primavera del 2016 quan tots els individus de la 

població entren en reproducció, iniciant-se la floració a principis d’abril (figura 

12.167). L’únic moment del cicle anual en que no es troben individus reproductors en 

la població correspon a l’hivern (desembre a febrer), mentre que durant la resta de 

l’any sempre hi ha almenys alguns individus en fase reproductiva (figura 12.167).  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Reicharida picroides era present en 11 

plots dels cultius experimentals, es a dir, en un 2,9%. Entre aquest plots hi els 8 on 

havia estat sembrada i també 3 plots on l’establiment (figura 12.168).  

 

Figura 12.165. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Reichardia picroides en els 8 

plots en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les 

alçades descrites.   
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Figura 12.166. Dinàmica poblacional de Reichardia picroides obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

Figura 12.167. Estructura poblacional de Reichardia picroides obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 
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Figura 12.168. Distribució de 

l’espècie Reichardia picroides 

en cultius experimentals entre 

el març i el juny del 2016. En 

blanc es representen els plots 

on ni es va sembrar ni s’hi 

troba present, en verd aquells 

on no es va sembrar però s’hi 

troba present, i en groc els 

plots on es va sembrar i s’hi 

troba present. 

 

 

 

 

 

Rosa canina subsp. canina 

Les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 3 de març del 2015, a 0,6 

cm de profunditat, i es van regar segons l’establert en la metodologia. Prèviament les 

llavors s’havien sotmès als tractaments de pregerminació recomanats. El juliol del 

2016 cap d’aquestes llavors havia germinat.  

També s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 3 de març 

del 2015. No ha germinat cap individu en tota l’experiència, i per tant la taxa de 

germinació obtinguda és zero.  

D’acord amb aquests resultats, no es disposa de dades sobre el comportament 

agronòmic de l’espècie. 

 

Rosmarinus officinalis 

Les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 9 de març del 2015, a 0,5 

cm de profunditat, i es van regar segons l’establert en la metodologia. Prèviament les 
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llavors s’havien sotmès als tractaments de pregerminació recomanats. El juliol del 

2016 cap d’aquestes llavors havia germinat.  

També s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 9 de març 

del 2015. No ha germinat cap individu en tota l’experiència, i per tant la taxa de 

germinació obtinguda és zero.  

D’acord amb aquests resultats, no es disposa de dades sobre el comportament 

agronòmic de l’espècie. 

 

Rubus ulmifolius 

Les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 9 de febrer del 2015, a 0,6 

cm de profunditat, i es van regar segons l’establert en la metodologia. Prèviament les 

llavors s’havien sotmès als tractaments de pregerminació recomanats. El juliol del 

2016 cap d’aquestes llavors havia germinat.  

També s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 9 de febrer 

del 2015. No ha germinat cap individu en tota l’experiència, i per tant la taxa de 

germinació obtinguda és zero.  

D’acord amb aquests resultats, no es disposa de dades sobre el comportament 

agronòmic de l’espècie. 

 

Sanguisorba minor subsp. minor 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 5 de març a 0,3 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 2%, amb la particularitat que de 

les llavors germinades tant sols l’11,5% ho ha fet durant la primavera del 2015, 
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mentre el que el 88,5 restant no ha germinat fins la primavera del 2016, 

concretament entre l’1 de febrer i el 7 d’abril.  

El baix nombre d’individus germinats fa que el recobriment sigui també molt baix, i 

no és fins la primavera del 2016 quan assoleix valors una mica representatius, del 6% 

(figura 12.169) i que representen el 25% del recobriment vegetal total (figura 

12.170). És també durant la primavera del 2016 que l’alçada mitjana assoleix els 18 

cm i s’equipara amb la de les espècies adventícies, si bé la màxima segueix sent 

clarament inferior (figura 12.171), a pesar que el 40% dels contactes es realitzin per 

sobre dels 25 cm (figura 12.172).  

L’increment en el recobriment i en l’alçada mitjana de la població registrats durant la 

primavera del 2016 es deu tant al creixement vegetatiu dels 3 individus existents fins 

aleshores, com sobretot a la germinació i establiment de 23 nous individus (figura 

12.173). Dels tres individus germinats la primavera del 2015 només un esdevé 

reproductor durant l’estiu, mentre que els dos restants passen l’estiu, la tardor i 

l’hivern en forma de juvenil, i no és fins a principis d’abril del 2016 que esdevenen 

reproductors (figura 12.174). En el cas dels individus germinats entre l’abril i el maig 

del 2016, 7 dels 23 entren en reproducció al llarg del juny i el juliol, mentre que la 

resta romanen com a juvenils (figura 12.173). D’acord amb les dades de que es 

disposa, es pot afirmar que el període favorable per a la germinació de l’espècie és la 

primavera, i que aproximadament un 30% dels individus germinats esdevenen 

reproductors el mateix any, mentre que el 70% restant no es reprodueixen fins l’any 

següent. Alhora, la totalitat dels individus germinats ha aconseguit establir-se 

correctament, malgrat el dèficit pluviomètric registrat.  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Sanguisorba minor era present en 4 dels 

8 plots on havia estat sembrada, ja que en els quatre plots restants no va produir-se la 

germinació de cap individu.   
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Figura 12.169. Recobriment de Sanguisorba minor en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium 
rigidum, Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Td: Trifolium dubium. 

 

Figura 12.170. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Sanguisorba minor, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.171. Alçada mitjana i màxima (cm) de Sanguisorba minor en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. En: 
Erucastrum nasturtiifolium, Cha: Chenopodium album, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriolaPr: 
Papaver rhoeas, Ve: Vicia ervilia. 

 

Figura 12.172. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Sanguisorba minor en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites 
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Figura 12.173. Dinàmica poblacional de Sanguisorba minor obtinguda a partir dels individus presents 
en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis fenològics. 
Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència 
(J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb 
presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència 
(A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), Individu 
mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

Figura 12.174. Estructura poblacional de Sanguisorba minor obtinguda a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Percentatge d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), 
Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en 
floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), 
Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X.  

 

Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa 

Les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 10 de març del 2015 a 0,6 

cm de profunditat, on es van regar segons l’establert en la metodologia. El 26 d’abril 

els 188 individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va 

mantenir fins la tardor del mateix any.  
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La instauració dels individus va ser favorable i la supervivència després del període 

estival ha estat del 100% en els tres anys d’estudi. En conseqüència, el dèficit 

pluviomètric registrat el 2016 (del 27,1%) i el 2017 (del 35%) no ha tingut afectació 

en aquesta variable. Tampoc s’ha vist afectat el percentatge d’individus reproductors, 

ja que tots han florit i fructificat en els tres anys d’estudi.  

No s’han detectat individus establerts de forma espontània a partir de les diàspores 

produïdes pels individus plantats. S’han estudiat 123m2 situats entre els 0 i els 2 m 

dels individus mare, i no s’ha localitzat cap nou individu. Tanmateix, s’ha detectat un 

individu adult instaurat espontàniament a 3,5 metres de distància dels individus 

mare, concretament en un indret amb un recobriment vegetal inferior al 30% 

dominat per teròfits i en menor mesura hemicriptòfits. 

Figura 12.175. Dinàmica poblacional de Santolina chamaecyparissus obtinguda a partir del seguiment 
dels individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i 
distribució d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de 
senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu 
en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor 
(A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del 
cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

 

Per últim, s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 10 de març 

del 2015 a 0,6 cm de profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 2%, amb un 

75% dels individus germinats durant la primavera del 2015 (entre el 22 d’abril i el 7 
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satisfactòriament, però no esdevenen reproductors fins la primavera del 2016, quan 

entre el maig i el juny inicien la floració (figura 12.175). 

 

Satureja montana 

Les llavors van ser sembrades en alvèols el dia 2 de març del 2015 a 0,2 cm de 

profunditat, on es van regar segons l’establert en la metodologia. El 2 de maig els 32 

individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que d’acord amb 

l’establert en la metodologia es va mantenir fins la tardor del mateix any.  

La instauració dels individus va ser favorable i la supervivència després del període 

estival ha estat del 100% en els tres anys d’estudi. En conseqüència, el dèficit 

pluviomètric registrat el 2016 (del 27,1%) i el 2017 (del 35%) no ha tingut afectació 

en aquesta variable. Tampoc s’han observat diferències en la supervivència dels 

individus recol·lectats per complert l’octubre del 2015 i aquells que no han estat 

recol·lectats en cap ocasió. Tots han florit i fructificat en els tres anys, 

independentment de si havien estat recol·lectats o no durant l’octubre del 2015, si bé 

sembla que el creixement vegetatiu i la capacitat reproductiva s’han vist reduïdes 

l’any següent a la recol·lecció.  

No s’han detectat individus establerts de forma espontània a partir de les diàspores 

produïdes pels individus plantats. S’han estudiats 96m2 situats entre els 0 i els 2 m 

dels individus mare, i no s’ha localitzat cap nou individu.  

Per últim, s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 2 de març 

del 2015. No ha germinat cap individu en tota l’experiència, i per tant la taxa de 

germinació obtinguda és zero. 
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Scolymus hispanicus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 16 de febrer a 0,3 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 25%, i la totalitat de les 

germinacions s’han produït entre el juliol i el novembre del mateix any. 

Concretament, un 8% dels individus han germinat entre el juliol i l’agost, un 28% al 

setembre, un 52% a l’octubre, i un 12% al novembre.  En conseqüència, el període 

més favorable per la germinació de l’espècie es pot situar entre finals d’estiu i 

principis de tardor, més encara si és té en compte que cap de les plàntules 

germinades ha mort com a conseqüència de les condicions ambientals registrades 

(figura 12.180). La mortalitat que s’observa en la dinàmica poblacional és fruit de la 

competència intraespecífica dels individus derivada de l’elevada densitat de 

germinació en alguns punts, i per tant és un fenomen totalment independent de les 

condicions ambientals (figura 12.180).  

El recobriment de l’espècie no és tangible fins l’octubre del 2015, moment en que ja 

ha tingut lloc la germinació de la major part dels individus de la població. És encara 

un recobriment molt modest, d’acord amb el fet que la població està conformada 

majoritàriament per plàntules (figura 12.176). Entre el novembre i el desembre la 

major part d’individus esdevenen juvenils, i es mantenen en aquest estadi fins al més 

d’abril (figura 12.181). El 7 d’abril del 2016 el 10,5% dels individus eren plàntules, el 

81,6% juvenils, i un 7,9% ja havien iniciat la floració (figura 12.181). La transició a 

juvenils, i el seu creixement vegetatiu, és el que comporta un clar increment en el 

recobriment. Assoleix un 14,8% el dia 8 d’abril del 2016 (figura 12.176), data en la 

qual l’alçada mitjana de la població era de tant sols 5 cm (figura 12.178). Uns valors 

tant baixos en la variable alçada són conseqüència del creixement de l’espècie en 

forma de roseta basal aplicada al sòl, estat en el que es troben els individus des de la 

seva germinació a finals d’estiu-principi de tardor fins al mes d’abril següent.  

A partir del mes d’abril l’increment en el recobriment i en l’alçada mitjana de la 

població s’accentuen, a causa de l’inici del procés reproductiu de la totalitat 

d’individus (figures 12.176 i 178). Durant el mes de maig els individus comencen a 

créixer en alçada per tal de formar les tiges florals i iniciar la floració, i a principis de 

juliol tots ells ja es troben en ple procés de floració i fructificació (figura 12.181). 
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Aquests canvis fenològics comporten que el 7 de juliol del 2016 el recobriment de 

l’espècie assoleixi el seu màxim, amb un valor del 39% (figura 12.176) que representa 

més del 96% del recobriment vegetal total (figura 12.177). En el mateix moment, 

l’alçada mitjana arriba fins als 58,8 cm, i la màxima fins als 75 cm, situant-se ambdós 

valors molt per sobre dels registrats per la comunitat d’espècies adventícies (figura 

12.178). L’estructura en alçada de la població reflecteix perfectament aquest 

creixement, ja que a partir del maig del 2016 més del 80% dels contactes es realitzen 

per sobre dels 25 cm, mentre que abans la totalitat de contactes tenien lloc per sota 

dels 10 cm (figura 12.179).  

En haver de finalitzar l’experiència a finals de juliol del 2016 no ha estat possible 

obtenir informació sobre el comportament de l’espècie més enllà d’aquesta data. En 

conseqüència no coneixem fins quin moment s’haurien perllongat la floració i 

fructificació, en quin moment els individus haurien començat a rebrotar i a formar de 

nou la roseta basal, ni tampoc si s’hauria produït l’establiment de nous individus a 

partir de les diàspores produïdes. Sí que coneixem que en finalitzar l’experiència 

l’espècie era present en els 8 plots en els quals havia estat sembrada i també en un 

altre plot on ha aparegut de forma espontània (figura 12.182), amb molta probabilitat 

a partir de les diàspores produïdes pels individus reproductors fenològicament més 

avançats.  

Figura 12.176. Recobriment de Scolymus hispanicus en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ca: Convolvulus 
arvensis, Cha: Chenopodium album, En: Erucastrum nasturtiifolium, Fc: Fallopia convolvulus, Lr: Lolium 
rigidum, Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus. 
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Figura 12.177. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Scolymus hispanicus, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

Figura 12.178. Alçada mitjana i màxima (cm) de Scolymus hispanicus en els 8 plots en els quals ha 
estat sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la 
part inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. 
Ca: Convolvulus arvensis, En: Erucastrum nasturtiifolium, Lr: Lolium rigidum, Pr: Papaver rhoeas, So: 
Sonchus oleraceus. 
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Figura 12.179. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Scolymus hispanicus en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 

Figura 12.180. Dinàmica poblacional de Scolymus hispanicus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 
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Figura 12.181. Estructura poblacional de Scolymus hispanicus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

 

Figura 12.182. Distribució de 

l’espècie Scolymus hispanicus en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En blanc 

es representen els plots on ni es 

va sembrar ni s’hi troba present, 

en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, 

i en groc els plots on es va 

sembrar i s’hi troba present. 

 

 

 

 

 

 

Silene vulgaris subsp. vulgaris 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 20 de febrer a 0,4 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 35%. Totes les llavors sembrades 

al febrer que han germinat ho han fet durant la mateixa primavera, i en un 95,7% dels 
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casos abans del 22 d’abril. Tanmateix, si s’observa la dinàmica poblacional es 

detecten increments en el nombre d’individus durant l’octubre del mateix any  i entre 

el gener i l’abril del 2016. Aquests creixements poblacionals són difícils de 

caracteritzar, ja que tant podrien ser fruit de la germinació de les llavors sembrades el 

febrer del 2015 o de les llavors produïdes pels individus que s’han reproduït al final 

de l’estiu-principi de tardor, com també tractar-se de la propagació vegetativa dels 

individus preexistents mitjançant rizomes i no pas de nous individus. Silene vulgaris 

es caracteritza precisament per la seva gran capacitat de propagació vegetativa 

mitjançant rizomes, de tal forma que un individu pot donar lloc a brots que apareguin 

a més de 20 cm de distància. Alhora, també és freqüent que la part aèria de l’individu 

mori degut a un determinat factor d’estrès però que rebroti al cap d’un temps a partir 

de les estructures subterrànies. En conseqüència, per aquesta espècie parlar 

d’individus és agosarat, i més encara quan la població s’ha d’estudiar només 

visualment, sense la possibilitat d’intervenir-hi. El criteri escollit ha estat el de 

considerar part del mateix individu a tots els brots apareguts a menys de 10 cm de la 

base de l’individu original, i considerar com un nou individu aquells brots apareguts a 

més de 10 cm de distància. Tot i l’establiment d’aquest criteri, l’evolució en el nombre 

d’individus de la població ha de ser interpretat simplement a tall orientatiu per 

detectar tendències, i variables com el recobriment i la fenologia dels individus són 

les que han de prendre un major pes.  

D’acord amb els moments de germinació dels individus sembrats al febrer, i 

observant les tendències de la dinàmica poblacional, es pot afirmar que els períodes 

favorables per la germinació de l’espècie són tant el final de l’hivern-principi de la 

primavera, com també la tardor (al voltant del mes d’octubre). Dels individus 

germinats durant la primavera l’èxit d’establiment és del 80%, mentre que el 20% 

restant moren al llarg de l’estiu a causa de la sequera (figura 12.187). No es registren 

altres episodis de mortalitat destacables en el període d’estudi.  

El recobriment de l’espècie assoleix el seu mínim a finals de l’estiu, moment a partir 

del qual creix de forma sostinguda durant tota la tardor. En el període hivernal el 

creixement es modera degut a les baixes temperatures, i és a partir de l’inici de la 

primavera quan torna a créixer de forma clara fins a assolir valors màxims al voltant 
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del mes de maig (figura 12.183), coincidint amb la floració dels individus (figura 

12.188). El 23 de maig del 2016 el recobriment de l’espècie és del 34,1% (figura 

12.183). Al llarg de la tardor del 2015 i la primavera del 2016 el recobriment de 

l’espècie arriba a representar el 40% del recobriment vegetal total, i al juliol del 2016 

el valor s’enfila fins al 79% (figura 12.184).  

L’alçada mitjana de la població es manté per sota dels 10 cm al llarg de la tardor, 

l’hivern i l’inici de la primavera, fins al mes d’abril (figura 12.185), ja que en aquests 

períodes la població està formada en la pràctica totalitat per individus no 

reproductors (figura 12.188). És durant el mes de maig, amb la floració dels individus, 

quan l’alçada toca sostre. Assoleix valors mitjans de 29,5cm i màxims de 75 cm, 

situant-se en equilibri amb els valors assolits per les espècies adventícies (figura 

12.185).  En aquest moment més del 50% dels contactes es realitzen per sobre dels 

25 cm (figura 12.186). A principis de juliol la floració ha finalitzat i els individus es 

troben en procés de maduració dels fruits (figura 12.188), i en conseqüència tant el 

recobriment com l’alçada de la població comencen a davallar.  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Silene vulgaris era present en 82 dels 376 

plots dels cultius experimentals, es a dir, en un 21,8% (figura 12.189). Vuit eren els 

plots en els quals havia estat sembrada, mentre que en els 74 restants  hi havia 

aparegut de forma espontània.  Aquestes dades fan que la probabilitat de trobar 

l’espècie en un plot on no ha estat sembrada sigui del 20,1%. La notable distribució de 

l’espècie en els cultius experimentals és fruit de la seva germinació a partir del banc 

de llavors del sòl, i de la posterior disseminació que ha tingut lloc a partir dels 

individus germinats espontàniament.  
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Figura 12.183. Recobriment de Silene vulgaris en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, Lr: Lolium 
rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, Td: Trifolium dubium. 

 

 

Figura 12.184. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Silene vulgaris, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.185. Alçada mitjana i màxima (cm) de Silene vulgaris en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Ao: 
Antirrhinum orontium, Cha: Chenopodium album, Eus: Euphorbia serrata, Lr: Lolium rigidum, Ls: 
Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12.186. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Silene vulgaris en els 8 plots en 

els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 
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Figura 12.187. Dinàmica poblacional de Silene vulgaris obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

 

Figura 12.188. Estructura poblacional de Silene vulgaris obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 
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Figura 12.189. Distribució de 

l’espècie Silene vulgaris en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En blanc 

es representen els plots on ni es 

va sembrar ni s’hi troba present, 

en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, 

i en groc els plots on es va 

sembrar i s’hi troba present. 

 

 

 

 

 

Silybum marianum 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 3 de març a 1,5 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 8%. Totes les llavors sembrades 

al febrer que han germinat ho han fet abans del 22 d’abril. Tanmateix, si s’observa la 

dinàmica poblacional de l’espècie es copsa com les llavors produïdes pels individus 

que s’han reproduït durant l’estiu germinen exclusivament entre el setembre i 

l’octubre, sense detectar-se cap germinació a la següent primavera (figura 12.194). 

Aquest fet indica que, si bé les llavors sembrades a la primavera són capaces de 

germinar i instaurar-se, de forma natural la germinació i establiment dels individus 

de l’espècie es produeix a principis de tardor. L’èxit d’establiment és dels 100% tant 

per als individus germinats durant la primavera com per als germinats entre el 

setembre i l’octubre. La mortalitat registrada entre els mesos de desembre i gener no 

té res a veure amb les condicions meteorològiques, i es deu únicament a la 

competència intraespecífica fruit de l’elevada densitat de germinació de l’espècie en 

alguns punts (figura 12.194) 

Els individus germinats entre el setembre i l’octubre romanen en forma de plàntula 

durant el novembre, i al llarg del desembre i gener és quan realitzen la transició a 

juvenils (figura 12.194). Entre el febrer i l’abril la població està formada 
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exclusivament per juvenils, els quals inicien la floració durant el mes de maig. La 

floració i fructificació s’allarga els mesos de maig i juny, i a principis de juliol tots els 

individus han completat el procés reproductiu i han mort (figura 12.195). Els mesos 

de juliol i agost l’espècie desapareix de la comunitat, per tornar-hi a aparèixer durant 

el setembre amb la germinació de les diàspores produïdes durant el mes de juny i 

disseminades entre el juny i l’agost.  

D’acord amb la fenologia descrita, el recobriment de l’espècie és nul durant el període 

estival, i creix de forma progressiva al llarg de la tardor, l’hivern i la primavera. El 

període de màxim increment del recobriment es situa entre els mesos de novembre, 

desembre i gener, coincidint amb la transició a juvenils dels individus, passant d’un 

recobriment del 5,2% al 17%. Per contra, entre el febrer i l’abril amb la població 

formada exclusivament per juvenils, el recobriment passa tant sols del 17% al 17,9%. 

Entre l’abril i el maig es produeix l’inici de la floració, i si bé el recobriment assoleix el 

seu màxim el 23 de maig, el valor del 19% assolit només suposa un 1,1% més que 

durant l’abril (figura 12.190). Aquest increment tant moderat és deu a que amb l’inici 

del període reproductiu els individus destinen recursos a créixer en alçada, florir i 

fructificar, i deixen de destinar recursos als òrgans vegetatius, fet que comporta una 

reducció considerable de les fulles basals.   

L’alçada de la població va d’acord amb la fenologia, mantenint-se amb valors inferiors 

als 10 cm entre la germinació dels individus al setembre-octubre i el mes d’abril, 

abans de l’inici de la floració. És durant el mes de maig quan l’alçada creix de forma 

clara coincidint amb el procés reproductiu, amb una mitjana de 47 cm i màxims de 

fins a 75 cm (figura 12.192). Amb l’inici de la floració més del 80% dels contactes es 

realitzen per sobre dels 25 cm d’alçada, mentre que durant la resta del cicle vital de 

l’espècie pràcticament tots els contactes tenen lloc per sota dels 10 cm (figura 

12.193).  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Silybum marianum era present en 30 dels 

376 plots dels cultius experimentals, es a dir, en un 8%. Vuit eren els plots en els 

quals havia estat sembrada, mentre que en els 22 restants hi havia aparegut de forma 

espontània, tal i com s’observa a la figura 12.196. Els plots on l’espècie apareix de 

forma espontània estan situats en tots els casos a prop d’algun dels plots on ha estat 
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sembrada, fet que de forma inequívoca significa que s’ha disseminat a partir de les 

diàspores produïdes en aquests plots.  

 

Figura 12.190. Recobriment de Silybum marianum en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Fc: Fallopia convolvulus, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, 
Pr: Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus, Td: Trifolium dubium. 

 

 

Figura 12.191. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Silybum marianum, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  
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Figura 12.192. Alçada mitjana i màxima (cm) de Silybum marianum en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Fc: 
Fallopia convolvulus, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, Sa: Sinapis alba, So: 
Sonchus oleraceus. 

 

Figura 12.193. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Silybum marianum en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 
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Figura 12.194. Dinàmica poblacional de Silybum marianum obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

 

Figura 12.195. Estructura poblacional de Silybum marianum obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 
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Figura 12.196. Distribució de 

l’espècie Silybum marianum 

en cultius experimentals entre 

el març i el juny del 2016. En 

blanc es representen els plots 

on ni es va sembrar ni s’hi 

troba present, en verd aquells 

on no es va sembrar però s’hi 

troba present, i en groc els 

plots on es va sembrar i s’hi 

troba present. 

 

 

 

 

 

Sonchus oleraceus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 20 de febrer a 0,2 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 8%. De les llavors sembrades al 

febrer que han germinat, la totalitat ho han fet durant la mateixa primavera. 

Concretament, 81,3% abans del 22 d’abril, i el 18,7% restant entre el 22 d’abril i el 26 

de maig. Observant la dinàmica poblacional, el període primaveral sembla ser el més 

adequat per la germinació i establiment dels individus (figura 12.201).  

El recobriment de l’espècie és sempre molt modest, assolint com a valor més elevat 

poc més d’un 5% (figura 12.197) i representant com a molt el 20% del recobriment 

vegetal total (figura 12.198). A pesar del baix recobriment, sí que poden apreciar-se’n 

les fluctuacions al llarg de l’any, amb valors màxims durant la primavera-principi de 

l’estiu, i també durant la tardor, i mínims en els mesos hivernals (figura 12.197). 

Aquestes fluctuacions coincideixen amb les observades si s’analitza el recobriment de 

l’espècie en el conjunt dels 376 plots (veure capítol 13), fet que confirma els períodes 

de màxim recobriment descrits.  
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L’alçada de la població esdevé màxima entre finals de primavera i l’inici de l’estiu, 

moments en que assoleix valors mitjans de fins a 41 cm i màxims de fins a 75 cm, 

situant-se per sobre de l’alçada mitjana de les espècies adventícies (figura 12.199). 

Aquests períodes de màxima alçada coincideixen amb la reproducció dels individus 

(figura 12.202), fet que comporta que fins al 80% dels contactes es realitzin per sobre 

dels 20 cm (figura 12.200). Per contra, des de mitjans d’estiu a principis de primavera 

l’alçada mitjana de la població és igual o inferior a les espècies adventícies (figura 

12.199).  

Figura 12.197. Recobriment de Sonchus oleraceus en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium 
rigidum, Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas.  
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Figura 12.198. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Sonchus oleraceus, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

Figura 12.199. Alçada mitjana i màxima (cm) de Sonchus oleraceus en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Cha: 
Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca 
serriola, Pr: Papaver rhoeas.  

 

El 81% dels individus germinats al llarg de la primavera aconsegueixen establir-se i 

completar el cicle vital, mentre que el 19% restant moren a principis d’estiu a causa 
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estat plàntules. La reproducció dels individus s’inicia a partir del mes de juny, i es 

perllonga mentre la disponibilitat hídrica ho permeti. Alguns dels individus moren a 

finals de juliol havent finalitzat ja el procés reproductiu, mentre que d’altres van 

florint i fructificant de forma continuada fins a finals d’octubre (figura 12.201). 

Aquesta dilatació en el temps del període reproductiu d’alguns individus permet 

suposar que, si els recursos hídrics no fossin limitants, la floració i fructificació es 

podria estendre de juny a octubre. Durant el període hivernal el factor d’estrès que 

provoca la mort dels individus són les glaçades, les quals afecten principalment els 

individus en estadi reproductiu, mentre que les plàntules i els juvenils són molt més 

resistents al fred. És la sensibilitat al fred hivernal dels individus reproductors la que 

comporta una clara reducció en el recobriment de l’espècie durant el període 

hivernal, ja que la població passa a estar formada tant sols per plàntules i juvenils 

(figura 12.202).  

 

Figura 12.200. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Sonchus oleraceus en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

> 100 cm

50 - 100
cm

25 - 50 cm

10 - 25 cm

0 - 10 cm



                                                                                                                                                                  Capítol 12 

   299 

Figura 12.201. Dinàmica poblacional de Sonchus oleraceus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució 
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 

Figura 12.202. Estructura poblacional de Sonchus oleraceus obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

 

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Sonchus oleraceus era present en 337 

dels 376 plots dels cultius experimentals, es a dir, en un 89,6% (figura 12.203). Entre 

aquest plots hi havia 7 dels 8 plots en els quals havia estat sembrada, ja que en el plot 

restant l’espècie no hi era present.  Aquestes dades fan que la probabilitat de trobar 

l’espècie en un plot on no ha estat sembrada (del 89,7%) sigui igual a la probabilitat 

de trobar-la en un plot on s’ha sembrat (87,5%). Alhora, el recobriment assolit per 
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l’espècie en el conjunt dels 376 plots assoleix un màxim del 2,21% el dia 23 de maig 

del 2016, mentre que en el mateix moment el recobriment assolit en els plots on 

l’espècie ha estat plantada és de tant sols l’1,5%. L’àmplia distribució de l’espècie en 

els cultius experimentals és fruit de la seva germinació a partir del banc de llavors del 

sòl o de llavors arribades de fora.   

Figura 12.203. Distribució de 

l’espècie Sonchus oleraceus en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En blanc 

es representen els plots on ni es 

va sembrar ni s’hi troba present, 

en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, 

en vermell aquells on es va 

sembrar però no s’hi troba 

present, i en groc els plots on es 

va sembrar i s’hi troba present.  

 

 

Sonchus tenerrimus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 20 de febrer a 0,2 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació de l’1,6%. De les llavors sembrades al 

febrer que han germinat, totes han fet durant la mateixa primavera. Tanmateix, 

observant la dinàmica poblacional es constata que les llavors produïdes pels 

individus que han fructificat durant la primavera i l’estiu germinen en un 69% dels 

casos al llarg del mes de novembre del mateix any, i en un 31% d’ocasions entre 

l’abril i el maig del següent. En conseqüència, tant la tardor com al primavera poden 

considerar-se períodes adequats per la germinació i establiment de l’espècie. Per les 

plàntules germinades a la primavera l’èxit d’establiment és del 82% i la mortalitat és 

deu al dèficit hídric estival, mentre que en el cas de les germinades a la tardor l’èxit 

d’establiment es del 73% i la mortalitat es deu a les glaçades hivernals (figura 

12.208). 
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El recobriment de l’espècie és modest, assolint com a valor més elevat poc més d’un 

6% (figura 12.204) i representant com a molt el 27% del recobriment vegetal total 

(figura 12.205). Els valors màxims es registren durant la primavera (al voltant del 

mes de maig) i durant la tardor (al voltant del mes d’octubre), i els mínims en els 

mesos hivernals (figura 12.204). Aquestes fluctuacions coincideixen amb les 

observades si s’analitza el recobriment de l’espècie en el conjunt dels 376 plots 

(veure capítol 13), fet que confirma els períodes descrits.  

 

Figura 12.204. Recobriment de Sonchus tenerrimus en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum 
orontium, Cha: Chenopodium album, Chv: Chenopodium vulvaria, Cj: Chondrilla juncea, Lr: Lolium 
rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, So: Sonchus oleraceus, St: 
Sonchus tenerrimus. 
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Figura 12.205. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Sonchus tenerrimus, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

 

Figura 12.206. Alçada mitjana i màxima (cm) de Sonchus tenerrimus en els 8 plots en els quals ha estat 
sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la part 
inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Cha: 
Chenopodium album, En: Erucastrum nasturtiifolium, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pr: 
Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus, Td: Trifolium dubium. 
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Figura 12.207. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Sonchus tenerrimus en els 8 plots 

en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les alçades 

descrites. 

L’alçada de la població esdevé màxima entre maig i octubre, coincidint amb el període 

reproductiu de la major part dels individus (figura 12.209). Assoleix valors mitjans 

superiors als 35 cm i màxims de fins a 37,5 cm, situant-se en equilibri amb l’alçada 

mitjana de les espècies adventícies durant pràcticament tot el període de cultiu 

(figura 12.206). En aquests períodes de màxima alçada, fins al 80% dels contactes es 

realitzen per sobre dels 20 cm (figura 12.207). En canvi, durant el període hivernal 

l’alçada mitjana, i també la màxima, es situen entorn dels 5 cm (figura 12.206) i la 

totalitat dels contactes es duen a terme per sota dels 10 cm (figura 12.207).  

El 90% dels individus germinats al llarg de la primavera aconsegueixen establir-se i 

completar el cicle vital, mentre que el 10% restant moren a principis d’estiu a causa 

de la sequera i sense haver-se reproduït. Tots els individus morts per la sequera han 

estat plàntules. La reproducció dels individus s’inicia a partir del mes de maig i en el 

72% dels casos es perllonga ininterrompudament fins al mes de novembre, 

mantenint-se fins i tot durant el període estival. En el 28% de casos restants els 

individus moren al llarg de l’estiu fruit de la sequera i un cop ja han completat el cicle 

vital (figura 12.208). Durant el període hivernal el factor d’estrès que provoca la mort 

dels individus són les glaçades, les quals afecten principalment els individus en estadi 

reproductiu, mentre que les plàntules i els juvenils són molt més resistents al fred. És 

la sensibilitat al fred dels individus reproductors la que comporta una clara reducció 

en el recobriment de l’espècie durant el període hivernal, ja que la població passa a 
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estar formada tant sols per plàntules i individus adults que malden per sobreviure a 

les glaçades (figura 12.209). Una bona mostra del factor d’estrès que suposa el fred 

hivernal pels individus reproductors és que el 80% moren, i el 20% que sobreviuen 

aturen la funció reproductiva i mantenen actives només les fulles basals, i no 

reprendran la floració fins ben entrada la primavera. Tenint en compte que les 

temperatures hivernals durant el període d’estudi han estat de mitjana dos graus per 

sobre de l’esperat, seria lògic suposar que en un hivern climatològicament normal la 

totalitat dels individus reproductors morissin com a conseqüència de les glaçades.  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Sonchus tenerrimus era present en 61 

dels 376 plots dels cultius experimentals, es a dir, en un 16,2% (figura 12.210). Entre 

aquests plots hi havia 6 dels 8 plots en els quals havia estat sembrada, ja que en els 

dos plots restants l’espècie no hi era present.  Aquestes dades fan que la probabilitat 

de trobar l’espècie en un plot on no ha estat sembrada sigui del 14,9%, i la de trobar-

la en  un plot on s’ha sembrat del 75%. La notable distribució de l’espècie en els 

cultius experimentals és fruit de la seva germinació a partir del banc de llavors del 

sòl, o de llavors arribades de fora, fet pel qual és capaç d’aparèixer en 55 plots on no 

ha estat sembrada.   

Figura 12.208. Dinàmica poblacional de Sonchus tenerrimus obtingudes a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis 
fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de 
senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu 
amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), 
Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  
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Figura 12.209. Estructura poblacional de Sonchus tenerrimus obtingudes a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Percentatge d’individus corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), 
Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en 
floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), 
Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de senescència (A)X.  

 

Figura 12.210. Distribució de 

l’espècie Sonchus tenerrimus en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En blanc 

es representen els plots on ni es 

va sembrar ni s’hi troba present, 

en verd aquells on no es va 

sembrar però s’hi troba present, 

en vermell aquells on es va 

sembrar però no s’hi troba 

present, i en groc els plots on es 

va sembrar i s’hi troba present. 

 

 

 

 

Taraxacum officinale 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 26 de febrer a 0,2 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació del 14,5%. Totes les llavors 

sembrades al febrer que han germinat ho han fet al llarg de la primavera del mateix 

any. Concretament, un 37,9% abans del 22 d’abril, i un 62,1% entre el 22 d’abril i el 7 

de maig. Observant la dinàmica poblacional de l’espècie es constata que no es 

produeixen germinacions durant la tardor del 2015 i només una durant la primavera 
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del 2016. Aquestes dades semblen indicar que el període favorable per a la 

germinació de l’espècie cal situar-lo durant la primavera, si bé no es descartable que 

la tardor també sigui un període favorable i que no s’hagin registrat germinacions 

degut a l’absència de diàspores (cap dels individus establerts s’ha reproduït al llarg de 

la primavera i estiu del 2015).  

Cal tenir en compte però que l’èxit d’establiment dels individus germinats durant la 

primavera del 2015 és de tant sols el 34,5%. La resta d’individus mor 

majoritàriament al llarg de l’estiu degut al dèficit hídric. La mortalitat ha afectat 

exclusivament a plàntules, mentre que cap dels individus que havien assolit l’estadi 

de juvenil s’ha vist afectat per la sequera. En conseqüència, resulta plausible esperar 

que els individus que germinin durant la tardor tinguin l’oportunitat d’assolir l’estadi 

de juvenil abans del següent estiu i que per tant es vegin molt menys afectats per la 

sequera estival que els germinats durant la primavera, si bé aquesta hipòtesi no ha 

pogut ser comprovada en el present estudi.  

En termes fenològics, els individus germinats durant la primavera romanen 

pràcticament tot l’estiu en forma de plàntula, i és entre els mesos d’agost i octubre 

quan els individus supervivents a la sequera estival esdevenen juvenils. A finals 

d’octubre el 85% de la població està formada per juvenils (figura 12.216). La 

reproducció de l’espècie pot produir-se de forma ininterrompuda de setembre a maig, 

si bé és durant l’abril quan la pràctica totalitat dels individus es troba en estadi 

reproductiu (figura 12.215). Caldria esperar que en un hivern climatològicament 

normal les baixes temperatures impedissin la reproducció dels individus, de tal forma 

que es confirmarien la tardor i el principi de la primavera com els moments més 

adequats per la reproducció. És notori destacar que a mitjans de maig només el 33% 

dels individus es troba encara en floració, mentre que la resta d’individus ja l’han 

finalitzat (figura 12.216).  

El recobriment de l’espècie és molt modest. En cap cas supera el 4% (figura 12.211) i 

arriba a representar com a molt el 14,2% del recobriment vegetal total (figura 

12.212). Malgrat aquests valors tant baixos, s’observa que tendeix a créixer durant la 

tardor i la primavera, essent els períodes més favorables per al desenvolupament de 

l’espècie.  
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L’alçada de la població ve determinada per les característiques de l’espècie, la qual es 

desenvolupa només en forma de roseta basal i no presenta tiges vegetatives.  En 

conseqüència l’alçada mitjana de la població és inferior als 10 cm, i exceptuant el 

període hivernal es situa clarament per sota de l’alçada mitjana de les espècies 

adventícies (figura 12.213). En consonància amb aquestes dades, només de forma 

molt esporàdica tenen lloc contactes per sobre dels 10 cm, corresponents a les 

inflorescències (figura 12.214).  

En finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, Taraxacum officinale era present en 7 

dels 8 plots en els quals havia estat sembrada. 

 

Figura 12.211. Recobriment de Taraxacum officinale en els 8 plots en els quals ha estat sembrada, i 
recobriment de les espècies adventícies en els mateixos plots. A la part inferior del gràfic s’indica per 
cada moment les dues espècies adventícies que presenten un major recobriment. Cj: Chondrilla juncea, 
He: Heliotropium europaeum, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pa: Polygonum aviculare, Pr: 
Papaver rhoeas, So: Sonchus oleraceus.  
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Figura 12.212. Per als 8 plots en els quals ha estat sembrada Taraxacum officinale, percentatge del 
recobriment vegetal que correspon a l’espècie en qüestió i percentatge que correspon a espècies 
adventícies.  

 

Figura 12.213. Alçada mitjana i màxima (cm) de Taraxacum officinale en els 8 plots en els quals ha 
estat sembrada. Per als mateixos plots, alçada mitjana i màxima (cm) de les espècies adventícies. A la 
part inferior del gràfic s’indica per cada moment l’espècie adventícia que presenta una major alçada. Cj: 
Chondrilla juncea, Ls: Lactuca serriola, Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Sa: Sinapis alba.  
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Figura 12.214. Estructura vertical de les poblacions corresponents a Taraxacum officinale en els 8 

plots en els quals ha estat sembrada. Percentatge de contactes que s’ha produït en cadascuna de les 

alçades descrites. 

Figura 12.215. Dinàmica poblacional de Taraxacum officinale obtingudes a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Nombre d’individus i distribució  
d’aquests en els diferents estadis fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, 
Juvenil (J), Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb 
presència de fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post 
reproductor amb signes de senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut 
a algun factor d’estrès (X), Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M). 
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Figura 12.216. Estructura poblacional de Taraxacum officinale obtinguda a partir del seguiment dels 
individus presents en l’àrea destinada a avaluar la taxa de germinació. Percentatge d’individus 
corresponents a cada estadi fenològic. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), 
Juvenil amb signes de senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de 
fruits (FR), Individu amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor 
amb signes de senescència (A)X. 

 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris 

Les llavors de l’espècie van ser sembrades en alvèols el dia 3 de març del 2015 a 0,1 

cm de profunditat, on es van regar segons l’establert en la metodologia. El 26 d’abril 

els 19 individus germinats es van plantar en files amb reg de suport, reg que es va 

mantenir fins la tardor del mateix any.  

La instauració dels individus va ser favorable i la supervivència després del període 

estival ha estat del 100% els anys 2015 i 2016, i del 95% el 2017. En conseqüència, el 

dèficit pluviomètric registrat el 2016 (del 27,1%) i el 2017 (del 35%) no ha tingut 

afectació en aquesta variable. Tampoc s’ha vist afectat el percentatge d’individus 

reproductors, ja que tots han florit i fructificat en els tres anys d’estudi. 

En termes de la capacitat de disseminació de l’espècie, en la franja situada entre 0 i 50 

cm dels individus mare s’ha detectat una densitat de 236 individus juvenils/m2. Entre 

els 50 i 100 cm la densitat ha estat de 64 individus juvenils/m2, i entre 1 i 2 metres de 

2 individus juvenils/m2. Aquestes dades s’han obtingut en espais oberts amb un 

recobriment vegetal inferior al 30%, i sense presència de camèfits. Cal destacar que la 

germinació s’ha produït indistintament en espais oberts lliures de vegetació 

(recobriment inferior al 30%) i a recer dels camèfits existents a la zona. Tanmateix, 
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en aquest segon cas l’establiment dels individus s’ha vist clarament limitat per la 

competència exercida pels camèfits ja establerts.  

Per últim, s’ha avaluat la capacitat de germinació de l’espècie sota les condicions 

ambientals en les quals es desenvolupen els cultius. La sembra es va dur a terme als 

espais annexes als plots concebuts per avaluar la taxa de germinació el dia 3 de març 

del 2015. No ha germinat cap individu en tota l’experiència, i per tant la taxa de 

germinació obtinguda es zero.  

 

Tragopogon porrifolius subsp. sativus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 17 de març a 1,7 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació de tant sols el 0,3%, que es tradueix 

en la germinació de només 4 individus. Aquest fet comporta que les dades sobre el 

comportament agronòmic de l’espècie de les quals es disposa siguin molt limitades i 

hagin de ser interpretades amb cautela.  

Tal i com s’observa a la figura 12.217, tres dels individus germinen durant la 

primavera del 2015, mentre que el quart ho fa durant el setembre del mateix any. 

Durant el juliol dos dels tres individus germinats a la primavera esdevenen juvenils, 

mentre que el tercer no assoleix l’estadi de juvenil i acabarà morint per causes 

desconegudes durant el mes de desembre. L’individu germinat al setembre esdevé 

juvenil ja durant el mes d’octubre, de tal forma que durant el període hivernal els tres 

individus que conformen la població són juvenils. El període reproductiu dels 

individus s’inicia durant el mes d’abril i culmina entre el maig i el juny, i després els 

individus moren.  

Amb les ínfimes dades disponibles es pot hipotetitzar que els períodes favorables per 

a la germinació i establiment dels individus són tant la primavera com el final de 

l’estiu-principi de tardor. Independentment del moment de germinació els individus 

completen el cicle vital durant la següent primavera. L’espècie ha aparegut tant sols 

en 3 dels 8 plots on ha estat sembrada, mentre que en la resta no s’ha produït la 

germinació de cap individu.  
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Figura 12.217. Dinàmica poblacional de Tragopogon porrifolius obtinguda a partir dels individus 
presents en el si dels plots. Nombre d’individus i distribució d’aquests en els diferents estadis 
fenològics. Plàntula (S), Plàntula amb signes de senescència (S)X, Juvenil (J), Juvenil amb signes de 
senescència (J)X, Individu en floració (F), Individu en floració i amb presència de fruits (FR), Individu 
amb presència de fruits (R), Adult post reproductor (A), Adult post reproductor amb signes de 
senescència (A)X, Individu mort abans de la finalització del cicle vital degut a algun factor d’estrès (X), 
Individu mort degut a la finalització del cicle vital (M).  

 

Verbascum thapsus 

Les llavors van ser sembrades directament en els plots el dia 12 de març a 0,1 cm de 

profunditat. S’ha assolit una taxa de germinació de tant sols el 0,2%, que es tradueix 

en la germinació de només un individu, el qual ha germinat entre el febrer i l’abril del 

2016, un any després de la sembra. L’individu s’ha establert satisfactòriament i es 

trobava en estadi de juvenil en el moment de finalitzar l’experiència (juliol del 2016). 

L’ínfima germinació assolida fa que no es pugui disposar de dades sobre el 

comportament agronòmic de l’espècie. Tant sols es pot esmentar, i amb cautela, que 

la primavera és un període favorable per a la germinació, i que les llavors són capaces 

de mantenir la viabilitat un any després de la sembra.  

 

Distribució d’espècies útils presents en els plots aparegudes de forma 

espontània 

També és destacable la presencia en els plots d’algunes espècies adventícies amb 

utilitats manifestes que els confereixen un interès agronòmic encara que no hagin 

estat sembrades. Tres d’aquestes tenen una presència notable en el conjunt dels plots, 

i se n’ha elaborat un mapa de distribució on es mostren els plots amb presència de 

l’espècie entre el març i el juny del 2016, abans de finalitzar l’experiència. En el cas de 
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Calendula arvensis, es troba present en 10 plots, un 2,7% del total, amb una àrea de 

distribució clarament concentrada a la zona est dels cultius experimentals (figura 

12.218). Diplotaxis erucoides es troba present en 113 plots, un 30,1% del total, amb 

una distribució força homogènia en el conjunt dels cultius (figura 12.219). Per últim, 

Sinapis alba subsp mairei es troba present en 31 plots, un 8,2% del total, amb una 

distribució també força homogènia en el conjunt dels cultius (figura 12.220).  

Figura 12.218. Distribució de 

l’espècie Calendula arvensis en 

cultius experimentals entre el 

març i el juny del 2016. En 

blanc es representen els plots 

on no es troba present 

l’espècie, i en verd els plots on 

es troba present. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.219. Distribució de 

l’espècie Diplotaxis erucoides 

en cultius experimentals entre 

el març i el juny del 2016. En 

blanc es representen els plots 

on no es troba present 

l’espècie, i en verd els plots on 

es troba present.  
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Figura 12.220. Distribució de 

l’espècie Sinapis alba subsp. 

mairei en cultius experimentals 

entre el març i el juny del 2016. 

En blanc es representen els plots 

on no es troba present l’espècie, 

i en verd els plots on es troba 

present. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSIÓ 

Idoneitat de les espècies silvestres seleccionades per esdevenir nous cultius 

Des les 46 espècies seleccionades per al cultiu (39 d’acord amb la metodologia 

desenvolupada en el capítol 10, i 7 com a control negatiu en termes agronòmics), per 

34 s’han pogut obtenir dades suficients sobre el seu comportament agronòmic sota 

les condicions de cultiu establertes. Per 4 espècies més, tant sols s’han obtingut dades 

parcials. D’aquestes 38 espècies, 28 es poden considerar adequades per al seu cultiu, 

almenys a la conca d’Òdena, en àrees de secà i sota els preceptes de la mínima 

intervenció agronòmica. Han mostrat la capacitat de generar poblacions estables que 

es perpetuïn de forma espontània en el temps (amb l’ajuda del maneig agronòmic 

adequat), i han donant lloc a cultius que compleixen els requisits per esdevenir 

econòmicament viables. Alhora, 8 de les 10 espècies que no han reeixit sota les 

condicions de cultiu establertes en l’estudi, s’ha constatat que poden ser altament 

adequades per al cultiu en altres àrees geogràfiques (Emex spinosa, Hyoseris radiata, 

Leontodon tuberosus, Taraxacum officinale) o en altres ambients (Humulus lupulus, 

Sonchus oleraceus, Sonchus tenerrimus, Tragopogon porrifolius). Només una de les 

espècies per a les quals s’ha obtingut informació (Diplotaxis muralis) s’ha considerat 
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poc adequada per al cultiu amb les dades disponibles. En el cas de Lactuca serriola, tot 

i poder-se desenvolupar favorablement en horts, es descarta a causa del baix valor 

organolèptic i les possibilitats de confusió amb Lactuca virosa, una espècie tòxica.  

Per últim, de les 8 espècies per les quals no s’ha obtingut informació degut a que no 

n’ha germinat cap individu, en 6 casos l’absència de germinació és atribuïble 

majoritàriament a la sequera de la primavera del 2015. D’acord amb els seus 

requeriments ecològics tot fa pensar que en cas d’haver aconseguit germinar 

s’haurien establer amb èxit i podrien considerar-se adequades per al cultiu sota les 

condicions d’estudi, si bé aquest extrem no ha pogut ser comprovat. Per les dues 

espècies restants, el fet no haver obtingut cap germinació cal atribuir-lo 

principalment a que les condicions en les quals es preveia desenvolupar el cultiu no 

eren adequades a la seva ecologia. Jasonia saxatilis germina tant sols sobre la roca 

calcària, per tant no és possible cultivar-la en sòls agrícoles. Portulaca oleracea 

requereix sòls humits i amb una elevada fertilitat per desenvolupar-se, i el seu cultiu 

no té sentit en un terreny agrícola de secà quan en sòls hortícoles és una de les 

espècies adventícies dominants.  

L’ampli ventall d’espècies silvestres que s’ha constatat que poden ser cultivades amb 

èxit en àrees agrícoles de secà de la Catalunya central (a més de les que poden ser 

aprofitades en horts on creixen de forma espontània, i les cultivables en àrees més 

humides o menys fredes) posa de relleu el paper clau que poden desenvolupar les 

espècies adventícies en la dinamització del sector agrícola. En zones de secà on 

durant dècades el sector s’ha focalitzat en el cultiu de cereals, i en menor mesura de 

llegums i farratges, aquests resultats permeten incorporar més d’una vintena 

d’espècies en les opcions de cultiu. La diversificació de les explotacions agrícoles és 

crucial per garantir-ne la viabilitat econòmica (Glasenapp & Thortnton, 2011; Ferrer-

Alòs, 2016), incrementar-ne la resiliència davant canvis ambientals i fenòmens 

extrems (Agrawal, 2008; Barthel et al., 2013), incrementar-ne la sostenibilitat 

ambiental (Altieri & Merrick, 1987; Pardo et al., 2014), i preservar-ne la diversitat i 

heterogeneïtat (Monllor, 2011; Rotchés-Ribalta, 2015) i els coneixements tradicionals 

(Pardo et al., 2014). Alhora, el cultiu de noves espècies es traduirà forçosament en 

l’arribada al mercat de nous productes; en el cas de les espècies estudiades, 
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majoritàriament (però no únicament) de l’àmbit alimentari. Aquest fet contribuirà a 

diversificar la dieta i incrementar-ne la qualitat (Borgonovo et al., 2008; Molina & 

Tardío, 2014; Morales et al., 2014), a avançar vers la sobirania alimentària, i a 

restablir els vincles entre la societat urbana i el món rural (Monllor, 2011).  

Els resultats obtinguts mostren com les espècies silvestres poden tenir un paper 

crucial en la diversificació de tots els sistemes agrícoles, com a mínim de l’àmbit 

mediterrani, i no només de les àrees de secà. Per algunes de els espècies avaluades es 

recomana el seu aprofitament i afavoriment en terrenys hortícoles o fins i tot en les 

cobertes verdes dels camps de fruiters. Algunes altres seran cultivades de forma 

idònia en zones amb un dèficit hídric estival menys marcat; mentre que d’altres 

requereixen hiverns suaus com els que es donen en les zones litorals i prelitorals. 

Tots els sistemes agrícoles, siguin els que siguin, tenen un ampli ventall d’espècies 

silvestres capaces de ser-hi cultivades amb una intervenció agronòmica mínima, i de 

donar lloc a cultius agronòmicament i econòmicament viables.  

En el present estudi s’han seleccionat 46 espècies, la immensa majoria de les quals no 

havien estat avaluades prèviament per al seu cultiu sota les condicions previstes, amb 

la qual cosa els resultats obtinguts són els primers que certifiquen o desaconsellen el 

seu cultiu basat en la mínima intervenció agronòmica a la Catalunya central. 

Existeixen però moltes més espècies silvestres potencialment interessants 

susceptibles de ser avaluades en l’àmbit agronòmic, i molts ambients no estudiats on 

el cultiu d’espècies silvestres pot jugar un paper clau en la diversificació dels sistemes 

agrícoles i en l’increment de la seva sostenibilitat a tots els nivells. Resulta crucial 

aprofundir en els resultats obtinguts en aquest estudi i seguir desenvolupant aquest 

camp d’investigació situat a cavall de l’agroecologia, l’etnobotànica i l’ecologia; i 

alhora fer possible la transferència dels resultats científics obtinguts a la comunitat 

local per tal que el cultiu de moltes d’aquestes espècies passi de ser una possibilitat a 

una realitat. Cal també la implicació de l’administració local per estimular els canvis 

en el model agrícola i productiu derivats del cultiu i comercialització d’espècies 

silvestres, i sobre tot cal que els agricultors locals percebin com una oportunitat real i 

tangible la incorporació en el sistema agrícola d’aquestes espècies i el canvi de model 

productiu que duen implícit. Per últim, és imprescindible establir mecanismes que 
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permetin donar un valor afegit als productes agrícoles obtinguts sota els preceptes de 

la mínima intervenció agronòmica, en base a una sèrie de criteris de sostenibilitat 

ambiental, agronòmica i econòmica. Aquests mecanismes han de donar coherència a 

tot aquest nou ventall de productes, fer-los visibles, i estimular-ne el consum. Alhora, 

han de permetre que en aquest sector emergent el mainstream sigui una producció 

sostenible a nivell ambiental, agronòmic, i econòmic, que posi l’agricultor en el centre 

i on es valori, no només el producte final, sinó també les externalitats positives que el 

cultiu té sobre el paisatge i l’ecosistema. Es tracta en definitiva de capgirar el model 

productiu i de consum actual utilitzant com a vehicle les espècies silvestres, i també 

les varietats agrícoles tradicionals en desús.  

Per tal de fer possible la progressiva instauració dels cultius d’espècies silvestres 

mitjançant una mínima intervenció agronòmica en el sector agrari, serà necessària la 

implementació de tècniques de sembra o recol·lecció, per posar dos exemples clars, 

que permetin la mecanització d’aquests processos i en conseqüència en millorin 

l’eficiència. Durant la revolució verda la mecanització va anar associada a un canvi de 

paradigma en el sistema agrari (Hazel, 2009), però la mecanització per se no ha de ser 

copsada com quelcom negatiu sinó precisament com un estímul per fer possible que 

aquesta nova concepció de l’agricultura esdevingui una alternativa atractiva i realista 

per als agricultors. Es tracta de mantenir els preceptes de mínima intervenció 

agronòmica i alhora aconseguir que el cultiu sigui més còmode, i més sostenible en 

termes econòmics. La progressiva adaptació de la maquinària existent a les 

particularitats de cadascuna de les espècies silvestres cultivades, pot ser un bon punt 

de partida per fer més competitius aquests cultius, tenint en compte també que 

alguns dels processos difícilment seran mecanitzables.  

Els resultats obtinguts en el present estudi confirmen la importància dels 

coneixements tradicionals de la comunitat local com a font d’informació que, a banda 

de tenir un gran interès patrimonial, té també un gran interès aplicat. Els 

coneixements tradicionals són una base sòlida i indispensable per a la dinamització 

dels sistemes agrícoles, ja que proporcionen una informació única sobre les 

característiques i els usos de la flora local. És a partir d’aquests coneixements 

tradicionals, i també dels usos contemporanis que s’hagin donat a les diferents 
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espècies, que és possible determinar amb claredat quin és el ventall d’espècies de la 

zona que pot ser considerat com a candidat per al cultiu. Sense disposar dels 

coneixements tradicionals, moltes de les espècies seleccionades no haurien estat ni 

tant sols considerades, o bé s’haurien obviat alguns dels seus usos. El mateix passa 

amb els usos contemporanis i amb els usos tradicionals que es donen a les espècies en 

altres cultures, els quals són una font d’innovació i afavoreixen que l’espècie 

respongui a  les necessitats de la societat actual.  

Mitjançant la combinació de tradició i modernitat cal treballar per establir canals de 

comercialització que permetin fer arribar els productes elaborats amb espècies 

silvestres i de forma sostenible als consumidors generalistes, tractant que el seu 

nínxol de mercat no es redueixi a un segment molt concret de la societat, sinó que 

puguin ser concebuts com a productes de consum general tal i com els que es troben 

actualment a la major part de llars catalanes. La gran oportunitat del moment actual 

es basa, paradoxalment, en el gran desconeixement de la immensa majoria de la 

societat urbana vers les espècies que es pretenen introduir en el mercat (Rius-

Agüera, 2017). En conseqüència, no es té una percepció ni negativa ni positiva sobre 

aquestes espècies, simplement es desconeixen, i seran concebudes com qualsevol dels 

molts productes nous que constantment arriben en el mercat. No hi haurà per tant un 

rebuig a aquestes espècies pel fet de ser considerades males herbes o pel fet de dur 

associats records emocionalment negatius d’èpoques passades, a diferència del que 

hagués passat fa tant sols unes dècades. 

 

Capacitat de germinació i establiment  

El dèficit pluviomètric registrat durant la primavera del 2015, moment en que es 

preveia la germinació de les espècies sembrades, ha exercit com a principal factor 

limitant per a la correcta instauració dels cultius. És així perquè aquesta anomalia 

climàtica ha reduït dràsticament la germinació de les espècies, i el baix (o nul) 

nombre d’individus germinats ha estat un clar condicionant per al posterior 

desenvolupament del cultiu. La germinació ha estat la fase més sensible al dèficit 

hídric, ja que si bé l’anomalia climàtica ha persistit durant pràcticament tot el període 
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d’estudi, el individus germinats en general han aconseguit establir-se i completar el 

cicle vital, posant de relleu que és la manca de germinacions el que ha condicionat en 

major mesura l’establiment i posterior desenvolupament dels cultius.  

Superar els efectes de les anomalies climàtiques en la fase d’establiment del cultiu, 

habituals en zones mediterrànies i cada cop més freqüents d’acord amb el canvi 

climàtic (IPCC, 2014), és un dels principals reptes que ha de superar l’agricultura en 

general, sense que els cultius basats en espècies silvestres en siguin una excepció. Al 

llarg de la història, les diferents cultures han desenvolupat tècniques diverses per 

garantir la germinació i establiment dels cultius i assegurar així les collites. Aquest 

repte no hauria de ser difícil de resoldre en el cas de cultius basats en espècies 

silvestres, ja que si les condicions els són favorables es perpetuen de forma 

espontània any rere any. Per tant, cal reproduir en el cultiu les condicions que es 

donen en les poblacions espontànies, i en el cas d’espècies de caràcter perenne es pot 

plantejar la realització de planter per garantir la germinació.   

Concretament, analitzant els resultats obtinguts  globalment per totes les espècies, 

pot considerar-se un error haver dut a terme la sembra entre finals d’hivern i 

principis de primavera. Si bé moltes de les espècies poden germinar i establir-se en 

aquest període temporal, són majoria les que preferentment germinen i s’estableixen 

durant la tardor. En termes generals, l’adequat hagués estat realitzar la sembra entre 

el setembre i l’octubre. Durant la tardor i l’hivern les baixes temperatures i la rosada 

de la nit fan que es mantingui una elevada humitat a la capa superficial de sòl, factor 

imprescindible per la germinació de les espècies, principalment d’aquelles que 

presenten llavors de pocs mil·límetres, que germinen situades en els primers mm de 

sòl. Tradicionalment, per garantir una bona germinació de les llavors situades a la 

superfície del sòl els agricultors utilitzen elements que permeten mantenir una 

humitat superficial elevada, tals com borrasses de cànem o plàstics, i no els retiren 

fins que es produeix la germinació. Durant la primavera del 2015, si bé el dèficit 

pluviomètric és molt marcat, la humitat del sòl registrada en els primers 20 cm de sòl 

és prou elevada, i prova d’això és que un cop els individus han germinat són capaços 

d’establir-se sense problemes, i els pocs individus que moren fruit de la sequera no ho 

fan fins al juliol i l’agost. Tanmateix, les poques precipitacions registrades i les 
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temperatures primaverals a l’alça durant l’abril i el maig, han provocat un assecament 

i un encrostament de la capa superficial del sòl, fet que ha perdurat durant tota la 

primavera i ha impedit la germinació de moltes de les llavors sembrades. Per contra, 

amb una sembra a principis de tardor, difícilment es produirà una sequera i 

encrostament superficial del sòl durant tota la tardor, hivern i principis de primavera, 

i en conseqüència les espècies tindran més finestres d’oportunitat per germinar. 

Lògicament, a banda de la humitat cal tenir en compte els requeriments tèrmics i la 

resistència a les glaçades de cada espècie per decidir el moment de sembra, però en 

general a la conca d’Òdena les espècies avaluades es veuen més limitades per la 

manca d’humitat que no pas per els baixes temperatures.  

En el cas de les espècies perennes, una opció per superar l’estocasticitat ambiental 

durant el període de germinació és dur a terme una sembra en alvèols, on gràcies al 

reg la germinació es veu clarament afavorida. Aquesta metodologia s’ha mostrat 

efectiva per la major part d’espècies amb les quals s’ha aplicat, fent possible la 

germinació d’un bon nombre d’individus. Tanmateix, el fet de realitzar la sembra en 

alvèols entre el febrer i el març ha comportat que en el moment de dur a terme el 

trasplantament dels individus en els cultius no es donessin les condicions d’humitat 

necessàries per superar l’estrès de plantació i aconseguir la seva correcta instauració. 

De resultes d’aquest fet, la instauració s’ha hagut de realitzar amb reg de suport 

durant el primer estiu, però aquesta no és una opció que pugui considerar-se 

adequada per al cultiu de les espècies avaluades. Es tracta precisament d’espècies 

plenament adaptades a les condicions ambientals de l’indret on es cultiven, fins i tot 

en casos de sequera extrema, i en conseqüència el seu cultiu ha de ser possible sense 

cap complement hídric. Alhora, la necessitat de reg de suport entra clarament en 

contradicció amb el model de mínima intervenció agronòmica plantejat. A més a més, 

fa que el cultiu d’aquestes espècies passi a ser impossible en la major part d’àrees on 

seria adequat desenvolupar-se, i fins i tot en indrets amb disponibilitat hídrica 

comportaria una inversió totalment innecessària i que podria comprometre’n la 

viabilitat econòmica. 

Trasplantar una plàntula o un juvenil des d’un alvèol de planter on es rega de forma 

constant a un sòl agrícola sotmès a les condicions ambientals pròpies de l’indret 
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comporta un estrès notable per l’individu. Però si el trasplantament es duu a terme a 

abans d’un episodi de precipitacions i a l’inici d’un llarg període amb una elevada 

humitat del sòl i una baixa evapotranspiració, la supervivència dels individus serà 

equivalent a la que s’obtindria si s’haguessin trasplantat amb reg de suport. La major 

part de les espècies avaluades per les quals seria interessant dur a terme la 

instauració a partir de planter tenen la tardor com a període de germinació preferent. 

Per tant, serà possible dur a terme la sembra en alvèols a finals d’estiu i trasplantar 

els individus germinats a l’indret previst per al cultiu a principis de tardor, just abans 

d’un episodi de precipitacions. D’aquesta manera els individus trasplantats tindran la 

tardor, l’hivern i la primavera per desenvolupar el seu aparell radicular i instaurar-se 

abans de l’arribada de l’estiu. En conseqüència, és possible garantir la germinació de 

les espècies mitjançat una sembra en alvèols amb irrigació i alhora dur a terme la 

instauració dels individus germinats sense necessitat de cap mena de reg de suport. 

És una alternativa que cal estudiar en profunditat donada la seva importància per fer 

possible la viabilitat d’aquests cultius en el cas d’espècies perennes. Permet superar 

l’efecte de l’estocasticitat ambiental durant el període de germinació i alhora 

garanteix que l’establiment del cultiu es realitzi a partir d’una densitat i distribució 

dels individus òptima per al seu desenvolupament agronòmic.   

Per pràcticament totes els especies sembrades directament en els plots s’ha assolit 

una taxa de germinació molt inferior a la recollida en la bibliografia. Alhora, per 

aquelles espècies en que s’ha observat una densitat de germinació molt elevada 

durant al tardor del 2015 o la primavera del 2016, la pròpia competència 

intraespecífica ha fet que el nombre d’individus establerts s’hagi reduït fins a assolir 

una densitat adequada als recursos disponibles. Ambdues apreciacions apunten a una 

tercera via per superar l’estocasticitat ambiental durant el període de germinació, 

consistent en incrementar de forma molt considerable el nombre de llavors 

sembrades, sempre i quan la disponibilitat de llavors no sigui un factor limitant. Per 

una espècie que hagi assolit un 10% de la germinació esperada, si el nombre de 

llavors sembrades s’hagués multiplicat per 10, sota les mateixes condicions 

ambientals hauria assolit el 100% de la germinació esperada i per tant la densitat 

poblacional seria l’òptima. Per cada espècie caldrà calcular quina densitat de sembra 
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és necessària per assolir la germinació desitjada, suposant unes condicions 

ambientals desfavorables i a partir de l’experiència acumulada en successius cicles de 

cultiu.  Tot i la complexitat de fer aquest càlcul en el moment de realitzar la sembra, 

resulta evident que l’increment del nombre de llavors sembrades per unitat de 

superfície pot contribuir de forma decisiva a superar condicions desfavorables durant 

el període de germinació de l’espècie. Per contra, si les condicions són favorables 

s’obtindrà una densitat de germinació superior a l’òptima, però que en el cas de la 

major part d’espècies es resoldrà sense haver-hi d’intervenir, gràcies a la mortalitat 

derivada de la competència interespecífica. Tanmateix, en algunes espècies (sobretot 

perennes) pot ser necessària una aclarida de la població per evitar que l’elevada 

densitat condicioni l’establiment i desenvolupament dels individus.  

Per últim, una de les conseqüències derivades de la baixa taxa de germinació 

registrada, i també del fet d’haver utilitzat reg de suport en el cas de les espècies 

instaurades en files, és que no ha estat possible obtenir dades sobre la productivitat 

dels cultius. Aquest fet comporta que, si bé s’han pogut determinar de forma clara la 

fenologia, el maneig agronòmic, els períodes de collita i els requeriments ambientals, 

no es disposa de dades quantitatives que permetin calcular empíricament la viabilitat 

econòmica del cultiu, ja que és una variable estretament relacionada amb la 

productivitat. Per als camèfits i algunes espècies d’hemicriptòfits, al no haver dut a 

terme la collita tampoc es disposa de dades sobre la capacitat de recuperació dels 

individus després de recol·lecció sota les condicions ambientals de l’estudi. En 

conseqüència, els períodes i freqüències de recol·lecció s’han hagut de definir a partir 

d’altres evidències empíriques recollides al llarg dels anys, del coneixement de 

l’ecologia de les espècies, i de la bibliografia existent. Resulta per tant imprescindible 

dur a terme nous estudis que permetin conèixer amb exactitud la productivitat i la 

resposta dels individus a la recol·lecció sota diferents condicions ambientals.   

 

Efecte de les temperatures i les precipitacions en la supervivència i la fenologia 

El dèficit pluviomètric, combinat amb temperatures màximes extremes, dona lloc a 

condicions clarament desfavorables per a la supervivència i desenvolupament de les 
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plantes en el període estival. Tanmateix, les espècies estudiades han demostrat en 

general una gran capacitat de resistència a aquestes condicions extremes, ja que si bé 

s’han produït alguns episodis de mortalitat, aquests no han estat majoritaris. Tots els 

individus morts per la sequera han estat plàntules, mentre que els juvenils, 

reproductors o adults han sobreviscut en tots els casos a les condicions de sequera 

extrema. Es constata així l’adaptació de les espècies avaluades a sequeres extremes 

periòdiques, essent una de les principals pressions de selecció que han actuat al llarg 

de l’evolució. Les nombroses adaptacions que permeten a les espècies superar els 

fenòmens extrems que de forma recurrent es donen a la seva àrea de distribució en 

són l’evidència més clara: fulles xeromorfes, tolerància a la dessecació parcial, 

plasticitat, etc (Micco & Aronne, 2012)  

La capacitat de sobreviure a períodes especialment secs és determinant en el cas de 

les espècies perennes, que any rere any han de superar la sequera estival. Els 

resultats obtinguts permeten afirmar que, si la població es troba ben instaurada, un 

any d’extrema sequera podrà comportar la reducció del creixement dels individus o la 

pèrdua de part de la seva biomassa, però en cap cas comportarà la seva mort. En 

conseqüència, un cop superat el període de sequera la població es refarà de l’estrès 

sofert i prosseguirà amb el seu cicle vital. Per tant, es podrà perdre la collita de la 

temporada en la que s’hagi produït la sequera extrema, però en cap cas desapareixerà 

el cultiu.   

En relació a l’estrès derivat de les baixes temperatures, cal tenir en compte que el 

període d’estudi ha estat anormalment suau i sense cap episodi de fred extrem. S’ha 

comprovat com les plàntules i juvenils de totes els espècies estudiades que apareixen 

espontàniament a la zona de la Catalunya central, o en altres indrets de l’interior del 

país, presenten una bona residència al fred hivernal, sense registrar-se cap mena 

d’afectació derivada de les glaçades. Aquesta és una dada de gran rellevància, ja que fa 

possible preveure/planificar la germinació dels individus a la tardor, un període molt 

més favorable que la primavera en termes d’humitat, però que implica haver de tenir 

la capacitat de resistir al fred hivernal. Per contra, per algunes de les espècies 

seleccionades com a control negatiu en termes agronòmics, pròpies de zones litorals, 

la totalitat de les plàntules i juvenils germinats durant la tardor han mort a causa del 

fred hivernal (veure Emex spinosa), mentre que d’altres han mostrat una certa 
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capacitat de resistència (veure Hyoseris radiata). En conseqüència, les baixes 

temperatures no són un limitant per al cultiu de les espècies silvestres que es troben 

de forma espontània a la Catalunya central, però sí que limiten el cultiu de moltes de 

les espècies pròpies de zones litorals quan es pretenen cultivar en zones interiors 

situades fora de la seva àrea de distribució. 

On sí que tenen un efecte generalitzat les baixes temperatures, més i tot que la 

sequera, és en la capacitat reproductiva. En el període més fred de l’hivern 

pràcticament totes les espècies aturen la floració i fructificació. De fet, per moltes 

espècies l’aturada del període reproductiu a finals de la tardor es dona de forma 

abrupta amb les primeres glaçades. En alguns casos els individus reproductors moren 

i tant sols persisteixen en la població juvenils i plàntules, mentre que en d’altres 

espècies els individus reproductors perden les estructures reproductives però 

sobreviuen durant l’hivern només amb la part basal.  

L’aturada de la reproducció durant el període hivernal a causa del fred, si bé no té 

efectes en la viabilitat de les poblacions, suposa en termes agronòmics un gran 

avantatge per l’aprofitament de totes aquelles espècies en les quals les estructures 

d’interès són les fulles o la roseta basal. Permet un bon desenvolupament de les 

estructures vegetatives abans de l’inici de la reproducció, ja que durant els mesos de 

fred només és possible el creixement vegetatiu, fet que confereix valor agronòmic als 

individus. Alhora, fa possible que el període adequat per a la recol·lecció sigui 

perllongat, en moltes ocasions abastant des de la tardor fins la primavera. 

La floració té lloc de forma majoritària durant la primavera. En funció de les espècies i 

de les condicions ambientals es pot allargar durant l’estiu, però generalment és molt 

baixa degut a la sequera. Algunes espècies estan especialitzades en florir durant la 

tardor, coincidint amb una bona disponibilitat hídrica i unes temperatures encara 

suaus abans de l’arribada del fred hivernal, si bé són menys que les que principalment 

floreixen a la primavera. Certes espècies són clarament oportunistes, essent capaces 

de florir i fructificar en qualsevol moment de l’any en què hi hagi humitat suficient i 

les temperatures no siguin negatives. Per tant, són espècies que floriran 

principalment a la primavera i a la tardor, però és possible que mantinguin cert nivell 

de floració durant l’estiu. Per últim, un reduït nombre d’espècies són capaces de florir 
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durant els mesos hivernals, sempre i quant les temperatures no siguin 

extremadament negatives, essent aquest el cas de Calendula officinalis i Calendula 

arvenis.   

 

Recobriment i capacitat competitiva  

Degut a la baixa taxa de germinació, el recobriment assolit per la major part de les 

espècies és molt inferior al necessari per tal que el cultiu sigui econòmicament viable.  

Per tant, no es poden extreure conclusions dels valors de recobriment obtinguts, ja 

que estan subjectes al nombre d’individus que han aconseguit germinar més que no 

pas a la capacitat dels individus germinats de desenvolupar-se favorablement sota les 

condicions de cultiu. És més significativa la dinàmica observada en el recobriment, i 

les fluctuacions que tenen lloc al llarg del cicle anual. Una tendència ascendent 

reflectirà, independentment que el valor absolut sigui baix a causa de la poca 

germinació, que l’espècie és capaç de desenvolupar-se favorablement sota les 

condicions de cultiu previstes i d’acord amb les condicions ambientals registrades.  

La baixa taxa de germinació també comporta que la relació entre l’espècie cultivada i 

les espècies adventícies sigui clarament favorable, en termes numèrics, pel segon 

grup. En unes condicions òptimes per la germinació la població de l’espècie cultivada 

assoliria ja d’entrada un recobriment molt més elevat que el registrat en el present 

estudi, i per tant veuria incrementada la capacitat de competir amb les espècies 

adventícies. Atesa al baixa densitat poblacional registrada, els individus que han 

aconseguit germinar es troben en una clara inferioritat numèrica respecte a les 

espècies adventícies. En conseqüència, pren especial rellevància que la gran majoria 

d’espècies avaluades hagin aconseguit incrementar el recobriment i el pes en la 

comunitat, tot i partir d’una situació clarament desfavorable en termes demogràfics. 

És una evidència més de la possibilitat de cultiu d’aquestes espècies a la Catalunya 

central sota un maneig agronòmic basat en la mínima intervenció, ja que estan 

perfectament adaptades a les condicions ambientals locals.  

L’alçada de les espècies és un paràmetre que permet complementar la informació 

obtinguda a partir de la fenologia. Contribueix a definir amb més exactitud els 
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períodes de collita, la capacitat competitiva, i el maneig agronòmic més adequat. 

Tanmateix, no es tracta d’una variable que pugui ser valorada de forma general per al 

conjunt d’espècies, ja que és un atribut inherent a cadascuna d’elles. En cap cas ha de 

ser emprada com un element de decisió per determinar l’interès agronòmic d’una 

espècie, sinó que ha de servir per definir el maneig més adequat per maximitzar-ne 

l’interès sota unes determinades condicions de cultiu.  

 

Capacitat de disseminació de les espècies i paper del banc de llavors del sòl  

El 66,7% de les espècies seleccionades per les quals s’ha pogut obtenir informació 

han aparegut en finalitzar l’experiència en plots on no havien estat sembrades. Si es 

tracta d’espècies instaurades en files, s’ha considerat aquelles on s’han establert nous 

individus a més d’un metre dels individus plantats. Un 18,2% no havien fructificat en 

finalitzar l’estudi, i per tant no s’ha pogut determinar si haurien estat capaces o no de 

disseminar-se en altres plots. Només un 15,1% de les espècies (Cynara cardunculus, 

Diplotaxis muralis, Plantago lanceolata, Satureja montana, Taraxacum officinale) no 

han estat capaces de disseminar-se fora dels plots, o a més d’un metre de les files, tot i 

haver fructificat. L’elevada capacitat de disseminació que mostren en general les 

espècies avaluades reflecteix la seva adaptació a les condicions ambientals locals. 

Aquest fet posa de relleu la possibilitat de perpetuar-ne les poblacions sense 

necessitat de dur a terme la sembra a l’inici de cada cicle de cultiu, a diferència del 

que passa amb les les espècies cultivades habitualment en els sistemes agraris. 

 

Algunes de les espècies que han aconseguit disseminar-se ho han fet a partir de les 

diàspores produïdes pels individus cultivats. D’altres gràcies a la germinació de 

diàspores presents en el banc de llavors del sòl o provinents de les poblacions 

espontànies situades prop dels cultius. En algunes ocasions s’han combinat ambdós 

mecanismes. L’emergència a partir del banc de llavors del sòl d’algunes de les 

espècies seleccionades per al cultiu posa de relleu la importància cabdal d’aquest 

compartiment. És rellevant que una de les espècies presents en el banc de llavors del 

sòl, però alhora seleccionada per al cultiu (Papaver rhoeas), hagi estat la que ha 
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assolit un major recobriment en el conjunt de tots el plots. Dues espècies cultivades 

més (Silene vulgaris i Chondrilla juncea), les quals han mostrat una bona resposta en 

termes agronòmics, han resultat estar també ben representades en el banc de llavors 

del sòl. Més encara, a partir del banc de llavors del sòl s’ha produït una abundant 

germinació d’espècies com Diplotaxis erucoides o Sinapis alba, que si bé no havien 

estat seleccionades per al cultiu presenten els requisits en termes ambientals, 

agronòmics, i econòmics per esser cultivades sota el sistema agronòmic previst. En 

conseqüència, un estudi, previ a la instauració del cultiu, de la composició del banc de 

llavors del sòl pot aportar informació rellevant sobre les espècies que és més idoni 

cultivar-hi.  

 

La composició del banc de llavors del sòl està clarament condicionada pels usos del 

sòl en els anys precedents (Buisson et al., 2006). La persistència de les llavors en el 

sòl és un caràcter molt variable entre espècies. Algunes poden mantenir la viabilitat 

durant dècades mentre que d’altres han de germinar el mateix any que són 

disseminades perquè sinó són depredares o perden la viabilitat (Benech-Arnold et al., 

2000; Torra & Recasens, 2008). En conseqüència, l’estudi del banc de llavors del sòl 

no permet conèixer tot el ventall d’espècies susceptibles de desenvolupar-se 

favorablement en l’indret en qüestió, però sí que permet saber si s’hi troben ben 

representades algunes de les espècies susceptibles de ser cultivades. En cas afirmatiu 

és una dada més que recolza la possibilitat de cultivar-les, i si la densitat amb què s’hi 

troben és prou elevada fins i tot serà possible iniciar el cultiu sense ni tant sols haver 

de realitzar la sembra. Tant sols caldrà dur a terme el maneig agronòmic necessari 

per tal que les llavors presents en el banc de llavors del sòl germinin de forma 

massiva i l’espècie esdevingui dominant. Això és precisament el que ha passat, sense 

voler-ho, amb Papaver rhoeas en el procés de preparació del sòl per la instauració 

dels cultius experimentals.  

 

Alhora, conèixer la composició del banc de llavors del sòl també pot ser d’utilitat per 

saber, abans d’iniciar el cultiu, quines seran les espècies adventícies dominants amb 

les quals aquest haurà de competir. Disposar d’aquesta informació permetrà 
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dissenyar un maneig agronòmic encaminat a controlar les espècies adventícies més 

competitives per al cultiu. Fins i tot pot condicionar l’elecció de l’espècie cultivada, 

atès que en general el ventall de possibilitats és ampli.  

 

Característiques de les espècies cultivades en funció de la forma vital  

Cada espècie té uns requeriments ecològics i uns atributs particulars, però en termes 

generals les espècies corresponents a una mateixa forma vital presenten una major 

similitud en els trets funcionals. En conseqüència, s’observen unes tendències 

generals compartides per la major part (que no totes) de les espècies estudiades que 

s’han desenvolupat favorablement i que corresponen a una mateixa forma vital. Això 

permet establir unes recomanacions generals de cultiu per cadascuna de les formes 

vitals, que si bé són molt genèriques i poden no ajustar-se a la realitat d’una espècie 

en particular, permeten determinar algunes característiques bàsiques del cultiu. 

Aquestes informacions poden ser d’utilitat per les espècies silvestres que no s’hagin 

avaluat en el present estudi però que es desitgin cultivar en un futur. 

 

Sota les condicions ambientals registrades durant el període d’estudi a la Conca 

d’Òdena, per la major part dels teròfits el període de sembra més adequat es situa 

entre el setembre i principis d’octubre. Si la part d’interès és la roseta basal, la 

recol·lecció pot abastar des de finals d’octubre (amb la instauració dels primers 

individus) fins a principis d’abril (abans de l’inici de la floració), essent possible en 

general també durant els mesos hivernals. Si la part d’interès són les flors, en general 

la recol·lecció es situarà entre els mesos d’abril i maig, mentre que durant el juny i a 

tot estirar el juliol és quan caldria recollir-ne les llavors. En alguns casos la floració 

també pot produir-se durant la tardor (octubre-novembre), però no és un fet 

majoritari.  

El maneig agronòmic recomanat per als teròfits consisteix en realitzar una passada de 

cultivador, o de qualsevol maquinària agrícola que no alteri la disposició vertical del 

sòl, i per tant no enterri les llavors més del desitjat, durant el mes d’agost o principis 

de setembre. Cal realitzar la llaurada un cop ja s’ha produït la disseminació de les 

llavors però encara no ha començat la germinació. Com a referència, s’ha de realitzar 
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abans de les primeres pluges abundants de finals d’estiu, a patir de les quals ja pot 

començar la germinació. En funció de l’espècie cultivada, del tipus de sòl, de les 

condicions ambientals, i de les característiques de la comunitat d’adventícies, la 

periodicitat de la llaurada haurà de ser anual o bé serà suficient realitzar-la cada dos 

o tres anys. Si el maneig agronòmic i les condicions ambientals són adequades per al 

desenvolupament de l’espècie, la perpetuació del cultiu any rere any sense necessitat 

de sembra és molt bona.  

 

Per als hemicriptòfits el període més adequat de sembra també es situa generalment 

entre el setembre i principis d’octubre. La sembra de les llavors directament a l’indret 

en que es vol instaurar el cultiu segueix sent l’opció preferent, però també cal 

considerar l’opció de sembrar les llavors en alvèols de planter, regar-les per afavorir 

la germinació, i posteriorment trasplantar les plàntules a l’indret de cultiu definitiu. Si 

s’opta per fer planter, la sembra de les llavors als alvèols ha de realitzar-se a principis 

de setembre. Així les plàntules podran ser trasplantades al llarg de l’octubre just 

abans d’un episodi de precipitacions, fet que en garantirà un bon establiment. L’opció 

de realitzar planter es reserva a aquelles espècies que presentin taxes de germinació 

molt baixes o que tinguin una llavor difícilment manipulable que en dificulti la 

sembra.  

Si la part d’interès són les fulles o la roseta basal la primera collita es podrà dur a 

terme, o bé durant la primavera posterior a la sembra, o bé caldrà esperar fins la 

següent tardor. Un cop el cultiu estigui ben instaurat en general es podrà dur a terme 

una collita a mitjans de tardor, cap a l’octubre, i una altra a principis de primavera, 

cap al març, si bé en alguns casos només serà possible dur a terme una de les dues 

collites. És recomanable no realitzar la collita de primavera més enllà del març o 

principis d’abril per tal de permetre que els individus es regenerin abans de l’inici del 

període estival, fet que també permetrà que floreixin i fructifiquin. La recol·lecció de 

fulles o rosetes basals s’ha de realitzar tant superficialment com sigui possible, per tal 

de minimitzar el dany causat sobre les  gemmes basals, a partir de les quals es 

produirà el rebrot.  

En el cas de les flors la recol·lecció es situarà a generalment a la primavera (abril-

juny), i en el cas de les llavors durant l’estiu (juny-agost). La primera collita de flors o 
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llavors ja podrà realitzar-se, respectivament, durant la primavera o l’estiu següents a 

la sembra. En alguns casos la floració pot tenir lloc, parcialment o exclusivament, a la 

tardor, si bé les espècies que presenten aquesta fenologia no són majoria.  

Si la instauració del cultiu ha estat correcta i les condicions són favorables per al 

desenvolupament dels individus, la perpetuació de la població es produirà gràcies al 

creixement vegetatiu dels individus establerts. En aquest cas no caldrà preocupar-se 

per afavorir la regeneració de la població a partir de la germinació de nous individus. 

Per contra, si degut a determinades situacions d’estrès o d’acord amb les pròpies 

característiques de l’espècie cultivada es produeix periòdicament la mort de part dels 

individus de la població, caldrà vetllar per tal que a partir de les diàspores 

disseminades es produeixi la germinació i establiment de nous individus. 

El maneig agronòmic recomanat genèricament en el cas dels hemicriptòfits és la sega 

de la comunitat almenys un cop l’any. Caldrà determinar per cada espècie, i d’acord 

amb les característiques de la comunitat d’adventícies presents en el cultiu, quin és el 

moment més adequat per a la sega. En qualsevol cas, si la instauració del cultiu ha 

estat correcta i les condicions ambientals són favorables, l’espècie cultivada 

esdevindrà dominant i la presència d’adventícies no serà un problema en termes 

agronòmics.  

 

En el darrer grup hem unit els camèfits i els nanofaneròfits. Com en el cas dels 

hemicriptòfits, el període més adequat per la sembra es situa entre el setembre i 

principis d’octubre. En aquest cas, per garantir una òptima densitat i distribució dels 

individus en el cultiu el més recomanable és sembrar les llavors en alvèols, regar-les 

per afavorir la germinació, i posteriorment trasplantar les plàntules a l’indret de 

cultiu definitiu. La sembra de les llavors als alvèols ha de realitzar-se a principis de 

setembre, per tal que les plàntules puguin ser trasplantades al llarg de l’octubre, just 

abans d’un període de precipitacions, a fi i efecte de garantir una bona instauració. 

L’opció de realitzar planter és la preferent per la major part de camèfits i 

nanofaneròfits, exceptuant les espècies que presenten taxes de germinació molt i molt 

baixes i dilatades en el temps fins i tot en condicions òptimes per a la germinació. En 

aquests casos el més recomanable és optar per la propagació vegetativa.  
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L’inici de la recol·lecció variarà notablement en funció de les característiques de 

creixement de cada espècie. En algunes ocasions ja es podrà dur a terme la primavera 

següent a la sembra, però generalment caldrà esperar un altre any. Fins i tot en 

algunes espècies hauran de passar fins a 4 o 5 anys abans que el cultiu entri en 

producció. La part d’interès a recol·lectar, les característiques de l’espècie, i les 

condicions ambientals de l’indret en el qual es desenvolupi el cultiu determinaran la 

periodicitat amb que es pot dur a terme la collita. En el cas de recol·leccions que 

suposin una reducció dràstica de l’estructura vegetativa dels individus, generalment 

es recomana una collita biennal, mentre que si tant sols es recullen les flors o 

inflorescències la recol·lecció podrà tenir lloc cada any. En els casos que es recol·lecti 

la totalitat de la part aèria, és cabdal per la correcta regeneració dels individus que es 

mantinguin les estructures basals. Per tant caldrà realitzar la collita alguns 

centímetres per sobre del nivell del sòl.   

Un cop instaurada la població, aquesta es perpetuarà a partir del creixement 

vegetatiu dels individus. En el cas de produir-se la mort d’algun dels individus serà 

reemplaçat mitjançant la plantació d’un nou individu. Si bé la regeneració espontània 

de la població es dona favorablement en la major part de les espècies avaluades, la 

recol·lecció de la part d’interès generalment és incompatible amb la fructificació dels 

individus. Tenint en compte que la mortalitat es dona tant sols de forma ocasional, no 

té sentit deixar de recollir any rere any part de les estructures d’interès per afavorir 

una regeneració espontània de la població. En el cas d’espècies en què la collita es 

produeixi biennalment, sí que es podrà regenerar la població mitjançant els individus 

germinats de forma espontània.    

Durant el procés d’instauració el maneig agronòmic consistirà generalment en la sega 

de l’espai situat entre els individus i es complementarà eliminant de forma manual les 

adventícies aparegudes just a tocar de les plantes de cultiu. Un cop el cultiu estigui 

correctament instaurat, gràcies a la pròpia estructura dels individus, en general la 

presencia d’espècies adventícies serà poc important i no suposarà un problema 

agronòmic, sempre i quan el cultiu es desenvolupi sota unes condicions ambientals 

adequades. Contribuirà a una disminució de la presència d’adventícies no remoure la 

capa superficial del sòl, ja que la germinació de teròfits es veurà perjudicada per la 

compactació dels primers centímetres del sòl. En els casos en que sigui necessari, es 
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pot aprofitar els moments posteriors a la collita per dur a terme una sega de la 

vegetació adventícia apareguda, especialment si hi ha una elevada presència de 

camèfits i nanofaneròfits.   

 

Per últim, s’observa un clar decalatge entre els tres grups en els períodes en que es 

donen els màxims increments de recobriment. En els teròfits el principal creixement 

es dona entre febrer i març, en els hemicriptòfits entre febrer i maig, i en el cas dels 

camèfits i nanofaneròfits entre el febrer i juliol. S’observa per tant un progressiu 

increment del període favorable per al creixement vers el final de primavera i l’estiu. 

Aquest fet reflecteix la major capacitat de resistència a la sequera i la major eficiència 

en l’obtenció dels recursos hídrics del sol dels hemicriptòfits respecte els teròfits, i 

dels camèfits-nanofaneròfits respecte els hemicriptòfits. El major desenvolupament 

radicular dels camèfits-nanofaneròfits, i en menor mesura dels hemicriptòfits, els 

confereix la possibilitat de seguir obtenint recursos hídrics del sòl encara en moments 

en que la humitat del sòl ja és prou baixa com per limitar el creixement dels teròfits. 

Aquests són trets generals que no es compleixen per totes les espècies avaluades, 

però permeten definir un patró general força clar.   

En termes de maneig agronòmic, el decalatge en els períodes de creixement de les 

diferents formes vitals pot tenir també aplicacions. Per exemple, si un cultiu 

d’hemicriptòfits per a l’obtenció d’inflorescències té una presència molt elevada de 

teròfits, es pot dur a terme una sega durant el mes de març, de tal forma els teròfits 

tindran poca capacitat per rebrotar o tornar a germinar mentre que els hemicriptòfits 

seran encara capaços de rebrotar i completar la floració.   

 

 

Eficàcia  agronòmica de la metodologia desenvolupada per a la selecció de les 

espècies silvestres més adequades per al cultiu 

Les 28 espècies que d’acord amb els resultats es poden considerar adequades per al 

cultiu sota les condicions ambiental registrades, s’inclouen al grup de 38 espècies que 

han estat seleccionades d’acord amb la metodologia desenvolupada en el capítol 10. 

Aquest fet significa que cap de les 7 espècies escollides com a control negatiu en 
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termes agronòmics, ni tampoc Portulaca oleracea, s’ha desenvolupat de forma prou 

satisfactòria com per ser considerada idònia per al cultiu sota les condicions 

establertes. Portulaca oleracea havia estat seleccionada com a control positiu en 

termes de valor econòmic. En conseqüència va ser cultivada tot i saber que els 

requeriments de l’espècie no s’adien als dels cultius, i per tant ha de ser inclosa en el 

grup de les espècies emprades com a control negatiu en termes agronòmics. A partir 

de les dades obtingudes, s’ha constatat que sis d’aquestes vuit espècies podrien ser 

idònies per al cultiu altres àrees geogràfiques o sota altres condicions ambientals, 

mentre que per una espècie el cultiu no es considera adequat en cap cas, i per l’altra 

no se n’ha pogut obtenir cap informació.  

S’ha demostrat l’eficàcia total de la metodologia en evitar descartar espècies que en 

realitat siguin adequades per al cultiu sota les condicions ambientals avaluades. Cal 

destacar que de les 8 espècies seleccionades com a control, 4 tenen una àrea de 

distribució clarament separada de l’indret on s’ha desenvolupat el cultiu (Font, 2017), 

fet que posa de relleu la importància que els cultius basats en la mínima intervenció 

agronòmica es desenvolupin en el si de l’àrea de distribució de les espècies. Les altres 

quatre espècies sí que es troben de forma espontània a la zona (Font, 2017), però les 

condicions ambientals concretes de l’indret escollit per al cultiu no s’adeqüen als seus 

requeriments ecològics. Aquest fet posa de relleu la importància no només de 

desenvolupar els cultius dins de l’àrea de distribució de les especies, sinó també que 

les condicions ambientals específiques de l’indret previst per al cultiu siguin 

adequades.  

 

En el cas de les 38 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia, i per tant a 

priori amb una elevada idoneïtat agronòmica per al cultiu sota les condicions 

ambientals de l’estudi, 28 han mostrat una resposta satisfactòria. Per cinc (Agrimonia 

eupatoria, Hypericum perforatum, Rosa canina, Rosamarinus officnialis, Rubus 

ulmifolius) no s’ha obtingut cap mena de dada sobre el seu comportament agronòmic, 

fruit de la nul·la germinació. Per tant, cal seguir pressuposant, d’acord amb els criteris 

establerts en la metodologia del capítol 10, que es tracta d’espècies que, si germinen, 

es desenvoluparan favorablement en termes agronòmics. Per tant els esforços s’han 

de centrar en dirimir els factors responsables de la nul·la germinació, tasca abordada 



Capítol  12  
 

334  

en l’apartat corresponent a cadascuna de les espècies. Aquestes cinc espècies no es 

poden tenir en compte a l’hora d’avaluar l’eficàcia de la metodologia. 

En el cas de les cinc espècies restants, les evidències indiquen que el seu cultiu sota 

les condicions previstes és possible però inviable des d’un punt de vista econòmic. Es 

a dir, les espècies poden desenvolupar-se favorablement en els cultius experimentals, 

completar el cicle vital, i generar poblacions estables que es perpetuïn en el temps  

arribant a esdevenir dominants, però sense generar les estructures que els 

confereixen un interès agronòmic i econòmic. En el cas de tres de les espècies 

(Lactuca serriola, Sonchus oleraceus, Sonchus tenerrimus) les evidències són 

inequívoques, ja que si bé es desenvolupen favorablement en els cultius i apareixen 

en bona part dels plots de forma espontània, la manca de nutrients i d’humitat fan que 

els juvenils pràcticament no experimentin cap creixement vegetatiu abans de la 

reproducció. Per tant, si bé completen el cicle sense problemes no tenen cap mena de 

valor agronòmic ni econòmic. Realitzant el paral·lelisme, és com els enciams d’hivern 

que són plantats a l’estiu, que quan tot just tenen un parell de fulles ja s’espiguen, 

floreixen i es reprodueixen, sense que tinguin cap valor per al consum. En el cas de 

Tragopogon porrifolium, les poques dades disponibles semblen apuntar a una realitat 

similar a la de les tres espècies anteriors. Per aquestes quatre espècies l’error es deu a 

que durant la implementació de la metodologia no s’ha tingut en compte si les 

estructures que confereixen valor econòmic a les espècies es desenvoluparien sota les 

condicions de cultiu previstes. Per tant, cal afegir com a premissa bàsica en la 

metodologia que les espècies seleccionades no només han de poder créixer 

favorablement en les condicions de cultiu previstes, sinó que han de poder originar 

les estructures que realment els confereixen valor agronòmic i econòmic. En 

conseqüència, caldrà establir una clàusula en els criteris agronòmics de la 

metodologia en que, en base al criteri expert fruit del coneixement de les 

característiques que presenta l’espècie sota les condicions de cultiu previstes, es 

tingui en compte si formaran o no les estructures d’interès. Amb aquesta clàusula es 

podran descartar aquelles espècies que assoleixin la puntuació requerida en l’àmbit 

agronòmic però que es determini que no tindran interès agronòmic ni econòmic sota 

les condicions previstes per al cultiu. En el cas d’haver existit aquesta clàusula, per les 

4 espècies que presenten aquest problema amb molta probabilitat s’hauria 
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determinat que, si bé es podien desenvolupar en condicions de secà de la Catalunya 

central, només assoliran un desenvolupament que els confereixi valor agronòmic i 

econòmic quan creixin en terrenys hortícoles amb elevada disponibilitat d’aigua i 

nutrients. Per acabar d’exemplificar-ho, quan es pensa en un lletsó (Sonchus sp.) per 

al consum en amanida, tal i com es feia tradicionalment a la zona, es pensa en els 

juvenils presents en horts, que presenten un bon desenvolupament abans de florir, 

fulles carnoses, tendres i de gust suau, i que de fet eren els que es recollien 

tradicionalment. En cap cas es pensa en anar a recollir els lletsons que apareixen al 

marges dels camps de cereals, que tenen unes fulles petites, endurides i de gust fort.  

Diplotaxis muralis respon a una situació diferent, ja que en aquest cas les condicions 

de cultiu són adequades per al desenvolupament de l’espècie, i aquesta es 

desenvolupa amb tota la seva plenitud. El problema rau en que en el moment de dur a 

terme la selecció s’ha sobreestimat el valor agronòmic i econòmic de l’espècie fruit 

del seu desconeixement. L’espècie va escollir-se per l’interès de les fulles per esser 

consumides com a rúcula, però ha resultat que es tracta de fulles diminutes, i que 

ràpidament els individus aturen el creixement vegetatiu i inicien la floració. En 

conseqüència, es tracta d’una espècie que no té cap mena d’interès per al seu cultiu 

sota els preceptes de la mínima intervenció agronòmica, ni en ambients de secà ni 

tampoc en horts. L’error ha estat prendre com a referència la bibliografia existent a la 

zona d’Itàlia, on s’havia avaluat el cultiu d’aquesta espècie (Padulosi, 1995; Padulosi & 

Pignone, 1997), i no fixar-se en el desenvolupament que presenta l’espècie en les 

seves poblacions espontànies a Catalunya. En conseqüència, aquest error de selecció 

posa de manifest la necessitat de conèixer de primera mà les espècies seleccionades 

per tal de no cometre errors fàcilment evitables.   

 

En resum, de les 33 espècies seleccionades d’acord amb la metodologia per les quals 

s’ha pogut obtenir informació, 28 han mostrat una resposta satisfactòria en termes 

agronòmics, quatre s’han seleccionat erròniament degut a mancances en la 

metodologia, i una s’ha seleccionat erròniament fruit d’un error humà. En conjunt, si 

no es té en compte l’error humà, l’eficàcia de la metodologia per seleccionar només 

espècies adequades per al cultiu sota les condicions previstes, és del 87,5%. Aquest 

elevat percentatge seria del 100% en el cas d’introduir en la metodologia la clàusula 



Capítol  12  
 

336  

proposada en els paràgrafs anteriors. En conseqüència, es constata la utilitat de la 

metodologia per a la selecció de les espècies més adequades per al cultiu en termes 

agronòmics, i per a descartar aquelles que no ho són.  Alhora s’evidencia la utilitat i 

necessitat d’actualitzar-la de forma costant a partir de les dades empíriques 

obtingudes.  

 

Discusió dels resultats obtinguts per cadascuna de les espècies estudiades i 

recomanacions de cultiu 

 

Les recomanacions de cultiu i de maneig agronòmic que es presenten a continuació 

pretenen ser una eina que incentivi el cultiu sostenible de les espècies avaluades i 

també d’altres que presentin uns requeriments i atributs similars. Han estat 

elaborades en base al comportament de les espècies sota les condicions ambientals 

de la conca d’Òdena, comarca de l’Anoia, Catalunya Central; i tenint en consideració la 

bibliografia existent fins al moment. Alhora, cal tenir en compte l’extrema sequera 

soferta durant el període d’estudi, fet que ha infuit inequívocament en els resultats 

obtinguts i en la discussió que se’n deriva.  

 

Agrimonia eupatoria 

No es disposa de dades sobre el comportament agronòmic de l’espècie a causa de la 

nul·la germinació. Caldria comprovar quina és la taxa de germinació assolida en una 

primavera o tardor climatològicament normals. D’acord amb l’observat en altres 

espècies de característiques ecològiques similars, es recomana dur a terme la sembra 

entre el setembre i l’octubre, a l’espera d’assolir valors propers al 75% aplicant el 

tractament pre germinació recomanat per Póvoa & Monteiro (2009). Aquest 

tractament pre – germinació ja va aplicar-se en el present estudi, però en base a la 

seva naturalesa es descarta que sigui el responsable de la nul·la germinació de 

l’espècie. Actualment la principal àrea en la qual s’està desenvolupant el cultiu de 

l’espècie és als països del golf pèrsic, especialment a l’Iran (Navaei & Mirza, 2009) 

 

 



                                                                                                                                                                  Capítol 12 

   337 

Achillea millefolium subsp. millefolium 

La germinació de tant sols dos individus a partir del més d’un miler de llavors 

sembrades, malgrat haver realitzat la sembra sota condicions òptimes i amb reg, pot 

atribuir-se a una mala qualitat de la llavor. Les llavors van ser recollides d’una 

població reduïda (unes desenes d’individus) situada al sud de l’àrea de distribució de 

l’espècie (Font, 2017), en la qual s’hi troben tant sols poblacions aïllades, petites i 

inconnexes. Aquest patró de distribució mantingut durant dècades, sumat al fet que 

els individus només es reprodueixen en els anys més favorables, és altament probable 

que hagi erosionat la variabilitat genètica de les poblacions. Tenint en compte que es 

tracta d’una espècie auto – incompatible, la fitness reproductiva en el seu límit de 

distribució se n’ha pogut veure clarament afectada (Löfgren, 2002). En conseqüència, 

seria recomanable incorporar en el cultiu individus provinents de diferents 

poblacions marginals, mitjançant trasplantaments. Aquest fet faria que la nova 

població veiés clarament incrementada la variabilitat genètica i la fitness 

reproductiva, fet important per a l’obtenció de llavors viables per al cultiu però també 

per a la conservació de l’espècie en el seu límit de distribució.  

EL cultiu de l’espècie hauria de desenvolupar-se en les àrees on es troba àmpliament 

distribuïda, les quals inclouen el Prepirineu i el Pirineu Català, i algunes zones del 

nord est de Catalunya. Alhora, l’espècie també és molt abundant en bona part de 

l’Europa central, oriental i els països nòrdics, indrets on el seu aprofitament és comú i 

forma part habitual d’infusions comercials i de medicaments en l’àmbit de la 

fitoteràpia (Rohloff et al., 2000; Giorgi et al., 2005; Benedek & Kopp, 2007). 

 

Asparagus acutifolius  

Amb el tractament de pre-germinació realitzat s’esperava que l’espècie germinés en 

pocs dies, gràcies al trencament de la dormició (Conversa & Elia, 2009), circumstància 

que no s’ha produït. La nul·la germinació observada en les llavors sembrades en 

alvèols i amb reg, juntament amb la notable germinació detectada un any després de 

la sembra en l’espai dels plots reservat a avaluar la taxa de germinació, reflecteixen la 

manca d’efectivitat per accelerar la germinació del tractament pre-germinació aplicat. 

En els alvèols, degut a la constant irrigació entre la sembra i finals de tardor del 2015, 

les llavors van podrir-se en no ser capaces de germinar durant tot aquest període. Per 
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contra, en el cas de les llavors sembrades directament al sòl a 1 cm de profunditat, al 

llarg dels més de 12 mesos transcorreguts des de la sembra a la germinació, les 

llavors van conservar la viabilitat i es va produir el trencament de la dormició. Aquest 

fet també s’ha documentat en llavors emmagatzemades a temperatura ambient 

durant 13 mesos (Conversa & Elia, 2009).  

 

En conseqüència, de cara a la instauració del cultiu en el futur es planteja la sembra 

directa de les llavors a l’indret escollit per al cultiu com el mètode més efectiu i 

senzill. Tanmateix, caldrà esperar un any a que es produeixi la germinació, assolint 

aleshores una taxa de germinació superior al 35%. En aquests casos, l’única acció a 

realitzar serà mantenir l’indret on s’ha realitzat la sembra lliure de vegetació (si més 

no perenne) fins que es produeixi la germinació, essent totalment desaconsellable un 

reg addicional. Una altra opció a tenir en compte és la repetició del tractament pre – 

germinació emprat en aquest estudi, per tal de descartar que algun problema 

metodològic en el procés d’execució sigui el responsable de la manca d’efectivitat 

registrada. També cal contemplar l’avaluació d’altres tractaments pre-germinació que 

dacord amb la bibliografia són efectius per trencar la dormició de l’espècie (Conversa 

& Elia, 2009). En qualsevol cas, caldria desplaçar la sembra de les llavors principis de 

tardor, amb l’objectiu de comprovar si la germinació dels individus es pot produir en 

aquest període de l’any, tal i com apunten certs estudis (Benicasa & Tei, 2007), ja que 

aquest fet contribuiria a reduir l’afectació de la sequera estival en la supervivència 

dels individus.  

 

Degut a la brevetat temporal de l’estudi no s’han pogut obtenir dades sobre el període 

d’establiment que requereixen els individus abans de l’inici de la producció. En un 

estudi dut a terme a la zona central d’Itàlia (Benicasa & Tei, 2007), s’ha descrit que 

des de la germinació dels individus a l’entrada en producció passen entre 4 i 5 anys. 

Mentre el cultiu no entri en producció, el control de la vegetació adventícia es durà a 

terme mitjançant la sega en els espais situats entre els individus, i manualment en el 

cas de les adventícies situades a tocar dels individus. En funció de la comunitat 

d’adventícies que s’estableixi caldrà realitzar el maneig només a principis de 

primavera o també durant la tardor. Per tal de reduir el cost derivat d’aquestes 
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actuacions és cabdal que la instauració del cultiu es realitzi en sòls poc propicis a la 

germinació i establiment d’adventícies si no són llaurats. En el cas d’ambients on es 

produeix un elevat establiment d’hemicriptòfits serà efectiu dur a terme una llaurada 

superficial entre els individus cultivats al pic de l’estiu.  

 

Un cop el cultiu entri en producció caldrà valorar l’opció de dur a terme una sega 

anual de la part aèria de l’espècie just abans de l’inici del període productiu, fet que 

facilita la recol·lecció i incrementa la viabilitat econòmica del cultiu, si bé no està clar 

els efectes que pot tenir sobre la supervivència i vigor dels individus a mig i llarg 

termini (Benicasa & Tei, 2007). Com a alternatives a explorar que sobre el paper 

tenen sentit, es planteja segar la part aèria dels individus just abans de l’inici de la 

brotació  i  alhora respectar un 25 dels brots produïts anualment per tal de 

permetre’n la regeneració. Una altra alternativa seria respectar la part aèria però 

limitant-ne el desenvolupament a un determinat nombre de tiges per individu, les 

quals s’aniran renovant successivament.  

D’entrada, la fertilització del cultiu no sembla necessària, si bé es pot dur a terme si es 

detecta una reducció de la productivitat en els successius anys de cultiu motivada per 

un esgotament dels recursos. Durant la fase d’instauració la fertilització no és en cap 

cas recomanable, ja que afavoriria la proliferació d’espècies adventícies, les quals 

serien difícilment controlables a causa de la impossibilitat de segar per complert el 

cultiu.  

 

Un cop superada la fase d’instauració i el cultiu hagi entrat en producció, el maneig 

agronòmic necessari és mínim, ja que es tracta d’una espècie per la qual no es 

coneixen plagues destacables i altament resistent a la sequera. A la zona central 

d’Itàlia s’han obtingut productivitats situades al voltant dels 1200 kg / ha, amb 

densitats d’entre 3 i 5 individus / m2, si bé la densitat no ha tingut efectes en la 

productivitat (Benicasa & Tei, 2007). Aquestes dades reflecteixen les possibilitats de 

l’espècie per esdevenir un cultiu econòmicament viable i perfectament 

desenvolupable sota un maneig agronòmic basat en la mínima intervenció.  
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Atriplex halimus  

Tot i la sequera extrema, la sembra a principis de març s’ha mostrat efectiva per a 

l’establiment dels individus ja que tots els que han germinat han estat capaços de 

sobreviure i instaurar-se. Tanmateix, la dràstica reducció en la taxa de germinació 

respecte el previst en la bibliografia (Bouzid & Papanastasis, 1996) suggereix la 

conveniència de desplaçar el període de sembra a principis de tardor, possibilitat no 

recollida en la bibliografia consultada. En ambients més àrids, l’establiment s’ha dut a 

terme mitjançant la plantació a principis de primavera d’individus d’un any d’edat, els 

quals han mostrat una supervivència superior al 75% al cap de tres anys i sense reg 

de suport (Ruiz – Mirazo & Robles – Cruz, 2010). En conseqüència, aquest sistema 

d’instauració del cultiu també podria contemplar-se sota les condicions ambientals de 

la Catalunya central amb la finalitat de garantir una densitat poblacional homogènia 

en el conjunt de l’àrea cultivada i superar la baixa taxa de germinació derivada de la 

sequera primaveral.  

 

El període necessari per a l’establiment dels individus és d’un any, en el qual el 

creixement de la part aèria és poc destacable ja que destinen els recursos al 

desenvolupament de l’aparell radicular, que els permetrà resistir la sequera. És a 

partir de la primavera següent a la germinació quan té lloc un gran desenvolupament 

de la part aèria dels individus, i l’inici de la reproducció, reflex de la bona instauració. 

La finalització de l’experiència ha impedit seguir el desenvolupament dels individus 

sembrats en els plots, però gràcies a l’observació fins la tardor del 2017 d’individus 

sembrats en el mateix moment i condicions que els dels plots però per finalitats no 

científiques, es constata el gran desenvolupament dels individus un cop superat el 

primer any. D’acord amb les observacions realitzades, la recol·lecció dels individus 

cultivats a la Catalunya central s’iniciarà passades dues primaveres des de la seva 

sembra, mentre que en ambients mes àrids dels sud peninsular aquest lapse temporal 

és de tes anys (Ruiz – Mirazo & Robles – Cruz, 2010). 

 

En la fase d’instauració del cultiu, es a dir durant el primer any, caldrà preveure la 

sega de la vegetació adventícia apareguda al voltant dels individus en aquells sòls 

amb una elevada fertilitat i disponibilitat hídrica, mentre que en terrenys més pobres 
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o secs no caldrà realitzar cap tipus de maneig, ni tant sols durant el primer any. Un 

cop superat el període d’instauració ja no caldrà realitzar cap tipus de maneig 

agronòmic, gràcies a l’elevada capacitat competitiva de l’espècie en alçada, i també 

gràcies a la seva estructura, factors que fan que les espècies adventícies que es puguin 

desenvolupar no suposin una competència real per al cultiu. En àrees seques amb una 

elevada presència de fauna salvatge caldrà considerar la possibilitat d’haver 

d’instal·lar protectors contra els herbívors als individus que es trobin en fase 

d’instauració (Ruiz – Mirazo & Robles – Cruz, 2010). 

 

La recol·lecció es durà a terme en tots els casos per sobre els 80 cm d’alçada, de tal 

forma que es respectarà l’estructura basal dels individus. Aquest fet afavorirà la 

capacitat de rebrot i també permetrà mantenir l’avantatge competitiu respecte la 

vegetació adventícia.  

Si la finalitat de la recol·lecció és l’obtenció de material vegetal per a l’assecatge i 

posterior consum en forma d’infusions, el període de recol·lecció es situarà  

principalment entre finals de l’estiu i principis de tardor. És el moment en que les 

fulles contenen un menor percentatge d’aigua i tenen un aroma més intens. Alhora, 

una recol·lecció en aquest període permetrà que els individus completin el seu 

principal període de creixement, situat al llarg de la primavera i principis d’estiu, 

sense cap mena de pertorbació, incrementant-se així la productivitat obtinguda a 

partir del cultiu.  

Si la recol·lecció va dirigida al consum fresc del material vegetal la collita es durà a 

terme a la primavera, coincidint amb el  període de creixement dels individus abans 

de l’inici de la floració. En aquest cas la collita limitarà clarament el creixement dels 

individus, ja que s’eliminaran els brots més tendres en ple període de creixement. 

D’acord amb les dades obtingudes en ambients més àrids que la Catalunya Central, la 

defoliació total dels individus a mitjans de maig no compromet la seva supervivència, 

ja que a finals de juliol han rebrotat per complert (Ruiz – Mirazo & Robles – Cruz, 

2010). En conseqüència, la collita plantejada a la primavera per sobre dels 80 cm 

d’alçada dels individus es preveu perfectament viable.  
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Cal considerar també l’ús de l’espècie per a l’obtenció de farratge, supòsit en el qual la 

recol·lecció preferentment es durà a terme entre finals d’estiu i la tardor, però essent 

també possible a la primavera d’acord amb el paràgraf anterior.  

 

El cultiu d’aquesta espècie no requereix cap mena de fertilització i és capaç de 

desenvolupar-se favorablement en sòls àrids i amb certa salinització, en els quals la 

major part de cultius no són viables. També creix perfectament en sòls guixencs. En 

conseqüència, representa una alternativa de cultiu altament interessant per un gran 

nombre d’àrees agrícoles que pràcticament són improductives per les espècies i 

varietats cultivades habitualment.  

 

 

Borago officinalis  

El cicle de cultiu i el maneig agronòmic de les varietats culivades de l’espècie són ben 

conegudes. Per tant, el que s’ha definit en aquest cas és el cicle de cultiu de poblacions 

de l’espècie originades a partir de llavor provinent d’individus silvestres i gestionades 

mitjançant un sistema de mínima intervenció agronòmica.  

 

La germinació s’inicia en les poblacions espontànies de l’espècie amb les primeres 

pluges de finals d’estiu i principis de tardor, i aquesta és també l’època de sembra 

recomanada. Aquest moment de sembra permet que els individus es vagin 

desenvolupant vegetativament durant tota la tardor, hivern i principis de primavera. 

Per tant, el període òptim per a la recol·lecció dels individus pel consum de les fulles i 

els pecíols va d’octubre a març (principis d’abril en zones de la Catalunya central una 

mica més fredes que la conca d’Òdena). Aquest era l’ús que tradicionalment s’havia 

donat a l’espècie, però actualment també es consumeixen les seves flors (Kelley et al., 

2004) i les tiges, que han obtingut una valoració organolèptica molt bona en truita 

(vegeu part 3).  El període de collita de flors i tiges va d’abril a juny aproximadament. 

Finalment, la recol·lecció de les llavors (tot i les dificultats tècniques que comporta a 

causa de la maduració gradual de l’espècie) també s’està desenvolupant com a font de 

Àcid gamma-linoleic (Galambosi et al., 2014), i caldria dur-la a terme principalment al 

llarg del mes de juny o principis de juliol.  
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L’espècie és capaç de perpetuar-se en el temps i en l’espai si les condicions són 

favorables per al seu desenvolupament, i sempre i quant hi hagi llavors disponibles 

per regenerar la població. Un cop completat el cicle vital els individus moren i la 

germinació dels nous individus no te lloc fins a finals d’agost – principis d’octubre (en 

funció de les precipitacions). És en aquest lapse temporal, en què l’espècie només és 

present en l’ambient en forma de llavor, que cal dur a terme una llaurada superficial 

en la qual no s’alteri l’estructura vertical del sòl. Si les llavors que han estat 

disseminades al llarg de la primavera i l’estiu són enterrades a varis centímetres de 

profunditat no podrien germinar. Aquesta llaurada és d’utilitat per eliminar la 

competència exercida per hemicriptòfits i camèfits que s’hagin pogut establir en 

l’àrea destinada al cultiu, però s’ha comprovat que en els casos en que la presència 

d’aquestes formes vitals en la comunitat sigui baixa no cal dur-la a terme anualment. 

De fet, la germinació i establiment de l’espècie es veu afavorida per la presència de 

matèria orgànica en superfície i per altres teròfits que ajudin a mantenir elevada la 

humitat de la capa superficial del sòl. En conseqüència, en el cas de sòls rics en 

matèria orgànica i ben desenvolupats (que són els més adequats per al creixement de 

l’espècie) on no es produeixi una compactació superficial que limiti la germinació i 

establiment dels individus, la recomanació serà dur a terme una sega a mitjans d’estiu 

i no una llaurada; sempre que la presència d’hemicriptòfits i camèfits en la comunitat 

sigui minoritària.  

 

En cas que sigui necessari aportar matèria orgànica al sòl per afavorir el 

desenvolupament dels individus, aquestes aportacions es faran també en el període 

estival, podent tant deixar el fem en superfície, com aprofitar la llaurada per trencar 

la capa superficial del sòl i afavorir la seva incorporació.  

 

Per tal de poder regenerar la població amb una densitat equivalent a la de l’any 

anterior, es calcula que cal deixar fructificar i disseminar les llavors a un 30% dels 

individus. En conseqüència, caldrà deixar de recollir aquest percentatge d’individus 

en el cas que la part d’interès siguin les fulles, els pecíols o les flors. En el cas d’un 

cultiu dirigit a la producció de llavors, la maduració gradual que presenta l’espècie ja 
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farà que abans de la recol·lecció s’hagin disseminat un bon percentatge de llavors. 

Juntament  amb les llavors perdudes durant la recol·lecció, a priori s’espera que no 

calgui deixar individus sense recol·lectar.  

 

Per últim, cal destacar que l’espècie apareix freqüentment en la comunitat d’espècies 

adventícies pròpia dels horts, atès que l’elevada fertilitat d’aquests ambients, rics en 

matèria orgànica, afavoreix el seu desenvolupament. Tenint en compte la fenologia de 

l’espècie, pot ser interessant afavorir el seu creixement en àrees de l’hort destinades a 

la producció d’hortalisses d’estiu. El període comprés entre novembre i febrer és 

precisament el més òptim per a la recol·lecció de l’espècie per al consum de fulles i 

pecíols, i en aquests mesos no hi ha cap espècie cultivada a les àrees de l’hort 

destinades a cultius d’estiu. En conseqüència, es pot afavorir el creixement de Borago 

officinials en aquests indrets. La recol·lecció tindrà lloc abans de la plantació de les 

hortalisses d’estiu al mes de març, excepte per alguns individus situats en indrets 

determinats que es deixaran fructificar per tal que la població es regeneri a l’inici de 

la següent tardor.  

 

 

Calendula officinalis  

Són nombrosos a nivell global els estudis encaminats a determinar el sistema de 

cultiu i el maneig agronòmic més adequat per maximitzar la producció 

d’inflorescències i incrementar-ne el contingut de principis actius (Ganjali, 2012; 

Ladero – Álvarez & Gil – Pacheco, 2012;  Mollafilabi & Hosseini, 2013). Tanmateix, 

tots aquests estudis, i també les experiències de cultiu desenvolupades a nivell català 

a escala productiva, es basen en cultius en files i amb reg. En conseqüència, es 

desconeixen els mecanismes idonis per al cultiu de l’espècie sense irrigació i amb una 

intervenció agronòmica mínima.  

 

D’acord amb la fenologia de les poblacions espontànies de l’espècie, el període més 

adequat per a la sembra a la zona de la Catalunya central es situa a principis de 

setembre, ja que la major part d’individus germinen i s’estableixen durant la tardor. 

Al cap de menys de dos mesos de la germinació ja pot iniciar-se la floració dels 
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individus si les condicions són favorables, i pot tenir lloc de forma ininterrompuda 

des del setembre al maig. D’acord amb dades disponibles, si les mínimes hivernals no 

són inferiors als -7 ºC de forma reiterada la floració es manté fins i tot durant la part 

central de l’hivern, tot i que de forma menys abundant que durant la primavera i la 

tardor. Alhora, en cas  de veure’s interrompuda per les glaçades, la floració es reprèn 

ràpidament amb un lleu increment tèrmic. A l’estiu, la floració dels individus a la 

conca d’Òdena queda pràcticament aturada, produint-se només de forma esporàdica, 

mentre que en les zones més humides de la Catalunya Central pot arribar a mantenir-

se cert nivell de floració durant tot l’estiu. La recol·lecció es durà a terme de forma 

manual, amb la qual cosa no suposarà cap dany estructural per als individus.  

 

Sota les condicions ambientals pròpies de la Catalunya central l’espècie no es 

comporta com un teròfit, a diferència del que caldria esperar d’entrada. Els individus 

sobreviuen durant varis anys i mantenen durant tot l’any estructures vives clarament 

per sobre del nivell del sòl, esdevenint així un camèfit de poca longevitat. És una 

espècie altament versàtil i adaptable a condicions ambientals variables, ja que en 

funció de les condicions ambientals a què estiguin sotmesos els individus  el període 

de màxim desenvolupament pot ser clarament variable. En indrets assolellats i 

orientats al sud, la màxima floració es produirà entre octubre i març, mentre que en 

vessants ombrívols el màxim es veurà desplaçat vers la primavera i principis de 

l’estiu.  

 

Si les condicions ambientals són adequades, la capacitat de disseminació de l’espècie 

és molt elevada, amb una bona germinació a principi de tardor. En conseqüència, la 

sembra es traduirà en un bon establiment de la població, la qual no requeriria en 

general cap mena de maneig agronòmic. Només en els casos en que la comunitat 

d’adventícies sigui molt competitiva en termes de creixement i també en alçada, es 

procedirà a dur a terme una sega per sobre de l’alçada màxima de l’espècie  cultivada, 

a fi i efecte d’afectar tant sols les adventícies. Un cop la població estigui ben 

instaurada assolirà densitats molt elevades que impediran la germinació i 

establiment de la major part de les adventícies. Només, en els casos en que es detecti 

un establiment significatiu d’hemicriptòfits o camèfits, es procedirà a realitzar una 
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sega o fins i tot una llaurada superficial sense alterar l’estructura vertical del sòl al pic 

de l’estiu per eliminar l’efecte competitiu. En el cas de poblacions ben establertes on 

s’hagi detectat una disminució de la productivitat, caldrà dur a terme una addició de 

matèria orgànica, fem, cap a finals d’estiu.  

 

La germinació i establiment de nous individus es dona principalment en indrets 

lliures de vegetació, fins i tot en terrenys compactats o amb un clar encrostament 

superficial. La sega o llaurada esmentada en el paràgraf anterior també es durà a 

terme en les àrees on es desitgi afavorir l’expansió del cultiu, i fins i tot en el cas de 

poblacions poc denses on es vulgui afavorir la germinació. Per fer possible la 

regeneració espontània de la població es deixaran sense recollir un 30% de les 

inflorescències produïdes a finals de primavera i principis d’estiu en el cas dels 

individus situats en les àrees d’expansió de la població. En el cas de zones del cultiu 

amb la població ben establerta el percentatge serà de tant sols el 10%.  

 

 

Chondrilla juncea  

Es tracta d’una espècie amb una àrea de distribució original que comprèn bona part 

del continent europeu així com punts del nord d’Àfrica i de l’Àsia central. Tanmateix, 

ha estat capaç de colonitzar tots els continents gràcies al comerç mundial de 

productes agrícoles, principalment cereals. Actualment ha esdevingut invasora en 

moltes de les àrees en les quals s’ha disseminat, essent un problema greu per a 

l’agricultura en nombroses zones de l’Argentina, Austràlia, els EEUUA, Sud Àfrica i 

Nova Zelanda (Gaskin et al., 2013; Jacobs et al., 2009), i fins i tot una amenaça per la 

conservació de la flora local (ECOS, 2007). D’acord amb el seu comportament invasor 

s’han dut a terme nombrosos estudis arreu del món per conèixer la biologia de 

l’espècie i desenvolupar estratègies de control, basades generalment en l’ús 

d’herbicides (Panetta, 2006, Javobs et al., 2009). Tanmateix, cap dels estudis duts a 

terme a les àrees en les quals es comporta com a invasora ha tingut en compte els 

usos potencials de l’espècie, que tradicionalment ha estat àmpliament utilitzada per a 

l’alimentació humana a les zones on és nativa, sense que l’Anoia en sigui una excepció. 

Alhora, tampoc en els indrets on l’espècie s’ha utilitzat tradicionalment s’ha 
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considerat el seu cultiu i aprofitament com una alternativa a explorar pel sector 

agrari, si bé Molina et al. (2014) ja apuntaven aquesta possibilitat i Sánchez – Mata et 

al. (2012) n’han estudiat el contingut nutricional per a la incorporació a la dieta.  

 

En conseqüència, es dona la paradoxa que una de les espècies més utilitzades 

tradicionalment a Catalunya i una de les més ben valorades per part dels 

consumidors (veure part 3), i que a més té unes característiques idònies per al seu 

cultiu i aprofitament amb una intervenció mínima, pràcticament només ha estat 

estudiada amb la finalitat d’eliminar-la dels sistemes agrícoles. Les dades obtingudes 

en el present estudi confirmen el potencial i la idoneïtat de l’espècie per ser cultivada 

sota un maneig agronòmic mínim, i estableixen les bases per, si més no en les àrees 

d’on és autòctona, recuperar el seu ús en alimentació humana tal i com havia estat 

freqüent fins fa poques dècades.  

 

Es recomana dur a terme la sembra a finals d’agost, per tal de permetre’n la 

germinació amb les primeres pluges de després de l’estiu. La germinació i establiment 

es veuen afavorides per la llaurada del sòl, fet que a més limita la competència 

exercida per altres espècies, factor molt important tenint en compte que durant la 

major part del cicle vital els individus es troben en forma de roseta basal totalment 

aplicada al sòl. Aquest caràcter és a priori incompatible amb l’establiment de 

poblacions permanents basades en el rebrot dels individus. En conseqüència, es 

planteja un model de cultiu basat en files de 20 cm d’amplada en les quals s’hi 

establiran els individus mare, es a dir, individus que no es recolliran per tal de 

permetre que es reprodueixin plenament al llarg de la primavera i l’estiu. Aquests 

individus mare seran la font de diàspores a partir de les quals s’establiran els 

individus destinats a la recol·lecció. Entre fila i fila d’individus mare es deixarà un 

espai de 80 cm d’amplada aproximadament que serà llaurat sense alterar l’estructura 

vertical del sòl a finals de l’estiu, abans de les primeres pluges. És en aquest espai on 

es produirà la germinació i establiment dels individus destinats a la recol·lecció, que 

germinaran a principis de tardor i podran recollir-se des de l’octubre a l’abril.  
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En general l’únic maneig que caldrà dur a terme en l’espai destinat a la recol·lecció és 

la ja esmentada llaurada d’estiu, si bé en aquells ambients en els quals es desenvolupi 

una comunitat d’adventícies important és adequat avançar la llaurada al mes de maig. 

Amb aquest avançament es permet eliminar les espècies adventícies abans de la 

fructificació, reduint-ne la capacitat germinativa de cara a l’any vinent. A més es pot 

dur a terme una llaurada modificant l’estructura vertical del sòl ja que encara no s’ha 

produït la fructificació i disseminació de l’espècie cultivada. La llaurada, 

independentment de si es realitza a finals de primavera o a finals d’estiu, a banda 

d’afavorir la germinació també facilita la recol·lecció dels individus i n’incrementa la 

qualitat i el valor econòmic. En germinar en terrenys no compactats la recol·lecció 

serà més senzilla i es podrà aprofitar també el primer segment de rel, la qual cosa 

incrementa la vida post – collita del producte. A més a més, al no haver-hi matèria 

orgànica acumulada en superfície es limita la generació d’un excés d’humitat a la part 

basal de les rosetes, fet que comportaria l’esgrogueïment de les fulles més basals i una 

reducció del valor econòmic del producte.  

En el cas de les files amb els individus mare el maneig es limitarà a una sega a nivell 

de sòl cap a finals d’estiu, un cop finalitzada la disseminació de les diàspores. Així 

s’eliminarà la competència exercida per altres hemicriptòfits, camèfits o 

nanofaneròfits quan aquesta suposi un condicionant per al bon desenvolupament 

dels individus cultivats.  

 

El cultiu de l’espècie sota el maneig agronòmic esmentat és especialment indicat en 

sòls ben desenvolupats i amb una fertilitat mitjana o fins i tot elevada sempre i quan 

corresponguin a indrets assolellats i especialment secs durant l’estiu. És així perquè 

els individus adults presenten una gran resistència a la sequera estival, mentre que 

l’establiment dels juvenils i el període de recol·lecció es correspon a moments del 

cicle anual sense dèficit hídric. D’acord amb aquests requeriments, el cultiu és molt 

adequat també en camps d’oliveres i ametllers sempre i quan la llaurada de l’espai 

entre files es realitzi  al mes de maig per evitar així la competència amb el cultiu 

llenyós durant el període estival.  
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Chrysanthemum coronarium  

El consum de l’espècie és molt popular en diferents zones del Japó, la Xina, Corea i 

Taiwan, on és àmpliament cultivada i forma part de la gastronomia local (Miura et al., 

2001; Strelets & Kuleshova, 2010; Lee et al., 2013). Tanmateix en l’àmbit mediterrani, 

si bé l’espècie hi creix de forma espontània, no hi ha constància del seu ús ni 

tradicional ni contemporani en alimentació humana, exceptuant algunes regions de 

Grècia (The Local Food-Nutraceuticals Consortium, 2005).  

En les àrees on es consumeix, el cultiu es duu a terme de forma intensiva en 

hivernacles (Strelets & Kuleshova, 2010; Lee et al., 2013) i per tant no pot ser emprat 

com a referència per al desenvolupament de cultius basats en la mínima intervenció 

agronòmica.  

L’espècie es troba distribuïda principalment per les zones litorals i prelitorals, mentre 

que a les zones interiors, com és el cas de la conca d’Òdena, hi apareix de forma més 

aïllada i tant sols en indret ben assolellats i especialment secs durant l’estiu. Aquest 

patró de distribució és fruit de la sensibilitat de l’espècie al fred hivernal, 

concretament a les glaçades. Si durant el dia el temps és assolellat i les temperatures 

són positives, és capaç de resistir en forma de plàntula glaçades hivernals freqüents i 

de fins a – 7 o – 8 ºC, habituals en el punt de la conca d’Òdena on s’hi troba una 

població espontània de més de 500 individus. Per contra, els juvenils i els adults 

moren a causa del fred a la mínima que el termòmetre baixa per sota dels zero graus.  

La germinació es produeix a parts iguals a principis de la tardor (octubre) i a principis 

de primavera (març). En conseqüència, i tenint en compte que les plàntules són 

resistents al fred hivernal, la sembra per a la instauració de cultiu es realitzarà 

preferentment a la tardor, tenint en compte les condicions ambientals de la conca 

d’Òdena. En zones més fredes i amb presència de boires hivernals permanents si es 

volgués avaluar la possibilitat de cultivar l’espècie la sembra s’hauria de desplaçar a 

principis de primavera.  

La part d’interès de l’espècie per al consum alimentari humà són els brots i fulles 

tendres, que es troben principalment en els juvenils abans de l’inici de la floració. Per 

tant, el període de recol·lecció es situa entre els mesos de febrer i abril a la zona de 
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l’Anoia, ja que durant l’hivern els individus es troben en forma de plàntula (si és que 

han germinat) i ja al més d’abril inicien la floració. En zones litorals i prelitorals, amb 

temperatures hivernals més suaus, el període de recol·lecció s’avança, podent-se 

iniciar ja durant el gener i finalitzar al març.  

L’espècie presenta una gran capacitat de disseminació i germinació si les condicions 

ambientals són favorables, fent possible així la perpetuació de les poblacions al llarg 

del temps. Els individus germinen preferentment en indrets lliures de vegetació, i per 

tant caldrà dur a terme una llaurada sense alterar l’estructura vertical del sòl cap a 

finals d’estiu, abans de les primeres pluges. En els casos en què la presència de 

vegetació al final de l’estiu sigui mínima, no caldrà dur a terme la llaurada cada any 

sinó que la periodicitat pot ser biennal o triennal. A banda de generar unes condicions 

òptimes per la germinació, amb la llaurada també s’eliminarà la competència 

produïda causada per hemicriptòfits, camèfits i nanofaneròfits.  

Els individus juvenils, que són recollits a uns 5 – 10 cm del sòl per al consum humà, 

s’ha constatat que tenen una elevada capacitat de rebrot. Per sota del punt de tall 

rebroten de forma múltiple, donant lloc a ramificacions secundàries que són capaces 

de florir i fructificar al llarg del maig i el juny. Aquest caràcter, juntament amb 

l’elevada capacitat de germinació i disseminació de les diàspores, fa compatible la 

recol·lecció de tots els individus del cultiu amb la perpetuació de la població, ja que 

els mateixos individus recol·lectats seran els encarregats de produir les diàspores que 

a partir de la següent primavera regeneraran la població.  

 
 

Cichorium inthybus  

Tradicionalment la utilització de l’espècie ha consistit en la recol·lecció de les fulles 

basals més tendres per tal d’afegir-les a les amanides. Malgrat haver-se constatat el 

seu interès en el camp alimentari des d’un punt de vista nutricional (García-Herrera 

et al., 2014), la baixa productivitat mostrada en estudis preliminars realitzats al 

centre peninsular (Molina et al., 2014) i sobretot el baix valor organolèptic que els 

consumidors li han atorgat (veure part 3) fan que el cultiu de Cichorium inthybus per 
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a l’obtenció de fulles s’hagi de considerar poc viable en termes econòmics. Tanmateix, 

el cultiu de l’espècie presenta un elevat interès, tant agronòmic com econòmic, 

gràcies a les seves rels. Aquestes són emprades com a substitut del cafè, per a 

l’obtenció de certs compostos químics, i fins i tot per al seu consum com a verdura 

(Bais & Ravishankar, 2001; Fadel et al., 2006) 

En conseqüència, si bé els resultats obtinguts en el present estudi permetrien 

desenvolupar una metodologia de cultiu per a l’obtenció de les fulles basals de 

l’espècie, aquesta opció es descarta per la seva baixa viabilitat econòmica. Per contra, 

es desenvolupa una metodologia de cultiu dirigida a l’obtenció de rels.  

El cultiu de rels sota un maneig basat en la mínima intervenció agronòmica presenta 

dues opcions, les quals caldrà  estudiar amb profunditat en futures experiències ja 

que en el present estudi no han pogut ser avaluades per complert en no haver-se dut 

a terme la recol·lecció dels individus. Cal partir de la base que si la sembra es realitza 

a principis de primavera, i d’acord amb els resultats obtinguts, la floració i 

fructificació dels individus no es produeix al següent estiu, sinó que no té lloc fins un 

any més tard.  Tot i que s’hauria de veure si en un període climatològicament normal 

pel que fa referència a les precipitacions els individus mantenen aquesta fenologia o 

són capaços de reproduir-se ja el primer estiu. Per fer compatible la recol·lecció de 

rels amb la perpetuació de la població cal esperar a que els individus es reprodueixin, 

amb la qual cosa voldria dir que només es podria dur a terme una collita cada dos 

anys, opció poc rentable en termes econòmics.  

Una opció a plantejar per poder assolir una collita cada any és dur a terme la sembra 

dels individus a principi de tardor. No s’ha pogut comprovar si les llavors produïdes 

pels individus durant l’estiu poden germinar a principis de tardor enlloc de principis 

de primavera, ja que l’experiència de cultiu ha finalitzat abans de la fructificació dels 

individus. Tanmateix, observant les poblacions espontànies de la zona i l’elevada 

resistència al fred que presenten, tot fa pensar que aquesta opció és factible i encaixa 

amb la dinàmica natural de l’espècie. En aquest cas, els individus germinats a la 

tardor tindrien tota la tardor, hivern i primavera per instaurar-se, desenvolupar 

l’aparell radicular, i créixer vegetativament. La reproducció tindria lloc ja durant el 

primer estiu després de la sembra i la recol·lecció de les rels es podria dur a terme a 
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finals d’estiu – principis de tardor un cop disseminades les diàspores, les quals 

germinarien immediatament desprès de la recol·lecció.  

En cas que aquesta primera opció no resultés efectiva, es tendiria cap a un model de 

cultiu basat en files de 20 cm d’amplada en les quals s’hi establiran els individus 

mare, que no es recolliran per tal de permetre que es reprodueixin plenament al llarg 

de l’estiu. Aquests individus mare seran la font de diàspores a partir de les quals 

s’establiran els individus destinats a la recol·lecció. Entre fila i fila d’individus mare es 

deixarà un espai de 80 cm d’amplada aproximadament que és on s’establiran els 

individus destinats a la recol·lecció. Aquests individus, independentment que hagin 

germinat a la tardor o a la primavera, i que s’hagin reproduït o no, seran recol·lectats 

en el moment més adequat d’acord amb la utilització que es vulgui donar a les rels. En 

funció del moment de recol·lecció varia la quantitat de rels recollides i també la seva 

composició (Amaducci & Pritoni, 1998; Robert et al., 2008). Sempre que sigui 

possible, la recol·lecció es durà a terme abans de l’inici de la tardor, per no 

comprometre la possible germinació i establiment dels individus que hauran de ser 

recol·lectats l’any següent. Com que la recol·lecció de les rels ja comporta eliminar la 

vegetació present en el cultiu, el terreny quedarà lliure de competència i s’afavorirà la 

germinació i establiment dels nous individus, de tal forma que no caldrà dur a terme 

cap maneig agronòmic en els espais situats entre els individus mare. En el cas de les 

files d’individus mare serà adequada una sega cap a finals d’estiu o principis de 

tardor, un cop finalitzada la disseminació de les diàspores, en els casos en que calgui 

controlar certes espècies d’hemicriptòfits, camèfits o nanofaneròfits que s’hagin 

instaurat en el cultiu, tot i que en la major part d’ocasions aquesta sega no serà 

necessària.  

 

El cultiu de l’espècie s’ubicarà en sòls ben desenvolupats i amb una fertilitat mitjana o 

elevada. També és capaç de créixer favorablement en terrenys compactats sempre i 

quant tinguin certa fertilitat. Preferentment s’escolliran per al cultiu de l’espècie 

terrenys més aviat frescals o orientats al nord, els quals afavoreixen el 

desenvolupament de l’espècie i faran que al collita de rels sigui major (Vandoorne et 

al., 2012) 
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Cynara cardunculus  

Cal d’estacar que de l’espècie n’existeixen diverses varietats, moltes de les quals 

s’utilitzen tradicionalment com a verdura, i darrerament també com a farratge 

(Raccuia & Melilli, 2007) o biocombustible (Angelini et al., 2009; Mauromicale et al., 

2014). El present estudi s’ha focalitzat en la varietat emprada a la zona de la 

Catalunya central per a quallar la llet, de característiques molt diferents a les 

emprades per les finalitats esmentades anteriorment. Aquesta varietat és la que creix 

de forma subespontània vora les masies i corrals on va ser plantada fa dècades, i a 

grans trets es diferencia de les anteriors per presentar una mida molt més reduïda i 

tenir les fulles i les bràctees provistes d’un gran nombre d’espines. Aquests trets li 

confereixen robustesa i permeten que generi poblacions estables als llocs on va ser 

sembrada. Alhora, denoten que el seu interès rau en la capacitat de quallar la llet 

mitjançant les seves flors, i en cap cas en l’aprofitament de les estructures vegetatives 

per a l’alimentació.   

Es tracta d’un cultiu perenne i d’elevada longevitat, que és capaç de créixer en 

terrenys secs, pedregosos i poc fèrtils. En aquests ambients hostils l’espècie presenta 

un avantatge competitiu important gràcies a l’elevada resistència a la sequera i a la 

capacitat que té de perdre per complert la part aèria al final dels estius espacialment 

secs, un cop acabada la fructificació, per tornar a rebrotar a la tardor. Seran aquestes 

les condicions òptimes per a la instauració del cultiu basat en la mínima intervenció 

agronòmica, si bé també pot desenvolupar-se favorablement en ambients més fèrtils i 

humits, tot i que en aquests casos caldrà dur a terme un maneig més intensiu per 

perpetuar l’espècie. En canvi, si l’ambient és l’idoni, un cop instaurats els individus el 

maneig a realitzar serà pràcticament nul, consistent com a molt en una sega a finals 

de l’estiu cada varis anys per eliminar la possible competència exercida per 

hemicriptòfits, camèfits, o nanofaneròfits.  

La sembra es realitzarà preferentment en alvèols i amb reg per tal d’afavorir la 

germinació. El planter obtingut es trasplantarà a l’indret escollit per la instauració del 

cultiu garantint així una densitat i distribució dels individus òptima. En el present 

estudi la sembra i obtenció de planter s’ha dut a terme a la primavera, però es 

recomana desplaçar-la a principis de tardor. Si les plàntules obtingudes es 
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trasplanten a l’indret escollit per al cultiu durant l’octubre i abans d’un període de 

precipitacions, la seva correcta instauració sense necessitat de reg està garantida. 

Disposaran de la tardor, hivern i primavera per establir-se i desenvolupar l’aparell 

radicular abans de l’inici de la sequera estival. L’espècie presenta una elevada 

tolerància a les baixes temperatures, i en conseqüència aquest factor no esdevindrà 

limitant per a la sembra de tardor a la Catalunya Central.  

La floració dels individus es produeix al llarg del mes de juliol, moment en el qual 

caldrà dur a terme la recol·lecció, just en el moment en que la corol·la de les flors 

comenci a marcir-se. En general, els individus entren en plena producció a partir del 

segon estiu, i en condicions de sequera excepcional produeixen entre dos i vuit 

inflorescències per individu, situant-se en cinc el valor mitjà. Amb la progressiva 

recuperació de la flor d’aquesta espècie com a element emprat per al quall de la llet 

degut a que genera productes de gran qualitat (Prados et al, 2007), i l’auge del sector 

dedicat a la producció artesanal de formatges, és un cultiu amb bones perspectives de 

futur.  

La capacitat de disseminació de la població és molt baixa, ja que no s’ha observat la 

instauració de cap nou individu. Aquest fet es veu recolzat pel fet que les poblacions 

subespontànies de l’espècie són generalment d’unes poques desenes d’individus a tot 

estirar. La poca capacitat de regeneració de les poblacions es veu compensada per 

una elevada longevitat, que d’acord amb testimonis orals pot arribar a ser d’almenys 

un segle. En conseqüència, si es vol ampliar el cultiu el més eficaç serà dur a terme la 

plantació dels individus. Aquesta poca capacitat de donar lloc a nous individus cal 

atribuir-la a una gran depredació de les llavors abans de la disseminació, i no pas a 

que les condicions ambientals no siguin favorables per la seva germinació i 

establiment. Tal com hem observat en diferents localitats, la pràctica totalitat de 

llavors són depredades en el si del receptacle floral al llarg de la maduració. 

  

Diplotaxis muralis  

Tot i que l’espècie mostra una dinàmica poblacional favorable sota les condicions de 

cultiu avaluades, en termes agronòmics és molt sensible a la competència exercida 
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per la comunitat d’espècies adventícies i té un període de creixement vegetatiu abans 

de la floració extremadament breu. Aquests dos factors, juntament amb la reduïda 

mida dels individus i de les fulles, fan que el cultiu d’aquesta espècie sota un maneig 

agronòmic basat en la mínima intervenció hagi de desestimar-se degut a al fet que el 

cultiu no assoleix cap mena de valor econòmic. En conseqüència, el cultiu només 

podria plantejar-se sota un sistema de tipus hidropònic centrat en l’obtenció de 

plàntules per al consum, i per tant queda totalment descartat.  

A Itàlia, on la rúcula és un aliment nacional, s’havia estudiat el desenvolupament del 

cultiu d’aquesta espècie com a complement a les espècies de rúcula Diplotaxis 

tenuifolia i Eruca vesicaria (Padulosi, 1995; Padulosi & Pignone, 1997). Actualment, 

però, tant sols es manté el cultiu d’aquestes dues espècies, degut als avantatges 

agronòmics i econòmics que presenten respecte Diplotaxis muralis.  

Per tant, es descarta aquesta espècie com a candidata per al cultiu. Més encara tenint 

en compte els bons resultats en termes agronòmics que ha mostrat Diplotaxis 

tenuifolia en el present estudi i que els usos d’ambdues són equivalents.  

 

 

Diplotaxis tenuifolia  

A Itàlia aquesta és una de les espècies de rúcula cultivades, tot i que l’anomenen 

rúcula silvestre com a mostra que més enllà dels cultius també creix de forma 

espontània i que ha estat a partir de les poblacions silvestres que ha estat 

seleccionada (Padulosi & Pignone, 1997; Kenigsbuch et al., 2014). En els darrers anys 

se n’han seleccionat diverses varietats per tal d’afavorir-ne la productivitat i la 

durabilitat post collita, i és que el cultiu de l’espècie s’ha incrementat 

considerablement degut a que presenta uns menors requeriments hídrics que Eruca 

sativa (Kenigsbuch et al., 2014). Fins i tot s’ha estudiat l’ús de l’espècie per atraure 

pol·linitzadors, gràcies al llarg del període de floració que presenta (Barbir et al., 

2014). 

A Catalunya creix de forma espontània però amb una distribució erràtica i poblacions 

poc abundants, que poden aparèixer a les zones litorals, a l’interior i fins i tot al 

Prepirineu. El fet de tractar-se d’una espècie poc present en el territori fa que no se’n 
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coneguin usos tradicionals a Catalunya, factor propiciat també perquè el consum de 

rúcula ha arribat a casa nostra en les darreres dècades fruit de la influència de la 

cuina italiana. Per tant, és ara quan el consum de rúcula es troba a l’ordre del dia de 

moltes cases catalanes, mentre que tradicionalment aquesta espècie i també Eruca 

vesicaria (àmpliament distribuïda a les terres de ponent) havien estat ignorades per 

l’alimentació humana, i també animal. La tendència actual de consumir rúcula fa que 

aquestes siguin unes de les poques espècies silvestres més consumides en l’actualitat 

que fa unes dècades, si bé la major part de consumidors desconeixen que aquestes 

espècies a banda de poder-se cultivar també creixen de forma espontània a Catalunya.  

Actualment el cultiu de l’espècie es duu a terme amb reg (Kenigsbuch et al., 2014; 

Barbir et al., 2014), i per tant no existeixen experiències de cultiu comparables al 

present estudi.  Les dades disponibles, el període reproductiu, i l’observat en l’espècie 

del mateix gènere Diplotaxis muralis semblen indicar que el període més favorable 

per a la germinació i establiment de l’espècie és la tardor, si bé aquest extrem no s’ha 

pogut comprovar ja que la sembra en alvèols es va dur a terme a principis de 

primavera. L’avantatge de la sembra de tardor respecte la de primavera és que 

permet una millor instauració dels individus abans de l’inici de la sequera estival, i en 

cas de realitzar planter permet que aquest sigui trasplantat sense necessitat de reg de 

suport per garantir-ne la supervivència i correcta instauració. Caldria confirmar la 

viabilitat de la sembra tardoral, si bé tot sembla indicar que sota les condicions 

ambientals de la Catalunya central, i també de les zones litorals i prelitorals, és l’opció 

preferent. En àrees més fredes seria més adequat mantenir la sembra a finals d’hivern 

– principis de primavera. La realització de planter, deixant de banda l’estrès que 

suposa el trasplantament i la necessitat de realitzar-lo a l’inici d’un llarg període amb 

una bona disponibilitat hídrica, permet dur a terme una instauració del cultiu amb la 

densitat i distribució dels individus desitjada, circumstància important en tractar-se 

d’un cultiu perenne.  

Un cop instaurats, els individus presenten una gran resistència a la sequera. Mostra 

d’això és que la floració, que s’inicia entre l’abril i el maig, pot mantenir-se fins i tot 

durant l’estiu si hi ha una mínima disponibilitat hídrica, abans d’assolir el màxim de 

floració durant la tardor. Alhora, el fet d’assolir alçades de fins als 80 cm i formar una 
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estructura densa durant la primavera, estiu i tardor, són trets que permeten a 

l’espècie competir de forma molt favorable amb la comunitat d’espècies adventícies. 

Si l’espècie s’ha cultivat en un indret idoni, amb un sòl ben desenvolupat i fins i tot 

moderadament fèrtil, però amb facilitat per l’encrostamet superficial i situat en un 

indret assolellat i afectat per la sequera estival, la comunitat d’adventícies s’anirà 

reduint progressivament i no caldrà dur a terme pràcticament cap tipus de maneig 

agronòmic. Tant sols si es produeix la instauració d’hemicriptòfits, camèfits o 

nanofaneròfits que puguin exercir una pressió competitiva destacable caldrà dur a 

terme una sega cap al mes de desembre. Aquesta sega es realitzarà a uns 10 cm del 

sòl, per tal de respectar l’estructura basal dels individus, a partir de la qual es 

produirà el rebrot a principis de primavera. Cal tenir en compte que en el període 

d’instauració sí que és possible haver de realitzar segues de manteniment al voltant 

dels individus, però només durant la primera primavera.  

Per garantir el bon desenvolupament dels individus la recol·lecció no s’iniciarà fins 

un any després de la sembra. Un cop passat aquest marge, els períodes de recol·lecció 

de les fulles i brots tendres es situen entre el febrer i l’abril, i entre l’octubre i el 

novembre. Gràcies a la gran capacitat de rebrot dels individus, un cop finalitzada la 

recol·lecció generaran nous brots que, a finals de primavera – principis d’estiu 

iniciaran la floració. Convé no allargar la recol·lecció de primavera més enllà de 

principis d’abril per tal de permetre la recuperació dels individus abans de la sequera 

estival. Si es desitja obtenir una collita de tardor, cap a finals de setembre, just abans 

de les primeres pluges, cal dur a terme una sega de la part aèria, a uns 10 cm del sòl, a 

partir de la qual es produirà el rebrot durant l’octubre i el novembre. La recol·lecció 

de tardor hauria de finalitzar a principis de novembre, per permetre un lleu rebrot 

dels individus abans del període estrictament hivernal, si bé durant l’hivern el 

creixement vegetatiu queda aturat i només romanen els brots i estructures basals. De 

fet, en àrees interiors amb glaçades freqüents, si els individus presenten estructures 

reproductives aquestes moren amb les primeres glaçades. Possiblement en zones 

litorals i prelitorals d’hiverns més suaus es pot produir el creixement durant l’hivern, 

i per tant seria possible també dur a terme una recol·lecció hivernal, tot i que aquest 

extrem s’hauria de confirmar.  
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La recol·lecció de primavera no és incompatible amb la floració i fructificació, que es 

produirà ja al llarg del final de la primavera i l’estiu. Si no es dugués a terme la collita 

de tardor, la reproducció dels individus assoliria el seu màxim en aquesta estació, 

però es veurà totalment limitada si es realitza la sega de setembre i la posterior collita 

d’octubre – principis de novembre. Aquest fet però, no compromet la perpetuació de 

la població, ja que es tracta d’una espècie perenne i la germinació i establiment de 

nous individus pot tenir lloc a partir de les llavors produïdes durant l’estiu. 

Tanmateix, la capacitat de disseminació és més aviat modesta, amb la germinació de 

tant sols uns pocs individus en ambients oberts lliures de vegetació. Aquesta 

circumstància concorda amb el caràcter inconnex de la seva àrea de distribució al 

principat, on apareix formant petites poblacions. 

 

Emex spinosa  

Es tracta d’una espècie el cultiu de la qual no és possible a les zones del Principat on 

les temperatures mínimes hivernals són negatives. Glaçades de tant sols –3 ºC 

provoquen una mortalitat del 100% dels individus. De resultes d’aquest fet no es pot 

dur a terme el cicle natural de l’espècie, consistent en una germinació al llarg de la 

tardor, ja que tots els individus germinats moriran durant l’hivern. Cal sumar-hi la 

incapacitat de l’espècie de germinar de forma espontània després del període 

hivernal. En conseqüència, el seu cultiu és tant sols possible a les zones litorals de 

país, que de fet és on apareix de forma espontània(Font, 2017).  

La poca distribució de l’espècie al Principat, on a més forma poblacions més aviat 

reduïdes, fa que no se’n coneguin usos tradicionals a casa nostra. En d’altres àrees de 

l’àmbit mediterrani s’han dut a terme alguns estudis per tal de conèixer-ne l’ecologia 

(Hagon & Simmons, 1978; Shoab et al., 2012), però la seva aplicabilitat pot anar més 

aviat dirigida a control de l’espècie en d’altres cultius que no pas al seu aprofitament 

culinari. L’únic estudi conegut on s’ha cercat la utilitat de l’espècie en l’àmbit 

alimentari avaluava les seves propietats antimicrobianes i antioxidants (Mona et al., 

2013) 
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És a les Illes Balears on s’ha emprat de forma tradicional per a l’alimentació humana i 

també com a farratge (transmissió oral). Fins i tot, algunes persones recollien els 

individus un cop havien fructificat i els penjaven cap per avall de les branques 

d’oliveres i ametllers (ambients on l’espècie és freqüent). Així anaven disseminant les 

llavors durant la primavera i l’estiu, les quals germinarien durant la tardor. Aquest 

maneig no és sinó un sistema de cultiu basat en una mínima intervenció agronòmica 

que podria ser perfectament reproduït per al seu cultiu a les zones litorals catalanes. 

La germinació i creixement dels individus es produeix principalment en sòls sorrencs, 

lliures de vegetació i d’ambients molt secs, ja que el fet de tenir una fenologia tant 

primerenca li permet completar el cicle abans de l’inici del període de dèficit hídric. 

En conseqüència, per tal d’afavorir la germinació de les llavors durant la tardor pot 

ser d’utilitat una llaurada per eliminar la competència, si bé l’espècie presenta una 

bona germinació i en molts casos no caldrà dur a terme cap actuació de maneig. Per 

tal de permetre la perpetuació de la població serà necessari deixar fructificar al 

voltant d’un 30% dels individus, que romandran en el sòl o  bé es penjaran dels 

arbres presents en l’indret per afavorir la disseminació. Aquest percentatge ha de ser 

suficient tenint en compte la germinació observada en l’estudi de la conca d’Òdena, si 

bé s’ha documentat l’existència de dormició en les llavors, la qual cosa fa que puguin 

romandre durant varis anys en el banc de llavors del sòl (Hagon & Simmons, 1978). 

Per últim, el cultiu d’aquesta espècie en combinació amb el d’ametllers i oliveres no 

comporta cap problema de competència pels recursos hídrics, ja que presenta una 

fenologia molt primerenca. Tant és així que el període favorable per a la recol·lecció 

es situarà entre gener i principis de març, i la fructificació haurà finalitzat entre l’abril 

i principis de maig, de tal forma que els individus que es deixin fructificar hauran 

mort abans de finalitzar el maig.  

 

Foeniculum vulgare  

Són molts els estudis agronòmics realitzats amb l’objectiu de maximitzar la 

productivitat de llavors de l’espècie i el seu contingut en oli essencial, tant en l’àmbit 

mediterrani (Roby et al., 2013) i del Golf Pèrsic (Ghanbari – Odivi et al., 2013), com a 

la zona d’Austràlia (Falzari et al., 2006) o Nord Amèrica (Moser et al., 2014). La gran 
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majoria dels estudis es centren en un maneig agronòmic convencional, amb l’ús de 

fitosanitaris, fertilitzants i irrigació (Ehsanipour et al., 2012); i uns pocs avaluen la 

possibilitat de realitzar el cultiu sota condicions de cultiu ecològic però amb reg 

(Betul, 2013). Només es té constància d’un estudi on s’hagi plantejat un cultiu 

ecològic i sense irrigació, però presenta el problema que com en molts d’altres estudis 

s’ha emprat una varietat de fonoll seleccionada, i no la forma silvestre que creix 

espontàniament a la regió (Carrubba & Militello, 2012). 

Es pot afirmar per tant que tots els estudis duts a terme fins ara es basen en la 

utilització d’un maneig agronòmic intensiu i amb irrigació, o si més no en el cultiu de 

varietats seleccionades les quals presenten un clar desavantatge competitiu respecte 

la vegetació espontània (Carrubba & Militello, 2012). En conseqüència, les dades del 

present estudi són les primeres que s’obtenen en la línia de fer possible un cultiu de 

l’espècie en l’àmbit mediterrani sota condicions de secà i un maneig agronòmic 

mínim, i corroboren de forma clara aquesta possibilitat.  

L’espècie creix favorablement en sòls ben desenvolupats, i és capaç d’instaurar-se 

correctament encara que presentin un elevat grau de compactació. Un cop instaurat el 

cultiu, aquest es veurà afavorit per una certa fertilitat, amb la qual cosa no ha de 

descartar-se una addició de fem cada varis cicles de cultiu a la tardor per tal 

d’afavorir el vigor i productivitat dels individus. L’elevada resistència a la sequera que 

presenta fa que sigui capaç de créixer i fructificar al bell mig de l’estiu, quan la resta 

d’espècies de la comunitat ja han finalitzat el cicle, tret que li confereix un gran 

avantatge competitiu i la capacitat de desenvolupar-se perfectament en ambients 

amb un marcat dèficit hídric estival. A banda de la capacitat de creixement en període 

estival, el fet que els individus assoleixin amb freqüència alçades de 1,5 metres o fins i 

tot superiors, fa que en una comunitat dominada per espècies herbàcies no tinguin 

competència. En conseqüència, un cop instaurat el cultiu no caldrà dur a terme cap 

tipus de maneig agronòmic per controlar les espècies adventícies, i només si es 

detecta una instauració significativa de camèfits i nanofaneròfits es realitzarà una 

sega just després de la recol·lecció de les llavors, a finals d’estiu.  

La instauració del cultiu es realitzarà mitjançant la sembra directa de les llavors cap a 

principis de febrer, o bé a principis de tardor (cap al setembre). La possibilitat de 
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sembra tardoral no ha pogut ser avaluada en el present estudi, però la dinàmica 

observada en poblacions espontànies i la capacitat de les plàntules de resistir el fred 

hivernal fan que aquesta possibilitat prengui pes, tot i que s’hauria de confirmar en 

futurs estudis. En cas de confirmar-se’n l’efectivitat, seria escollida en front de la 

sembra primaveral, ja que permetria que els individus tinguessin un període òptim 

per a la instauració més llarg, abans de l’arribada de la sequera estival. Aquest fet 

permetrà  eliminar la mortalitat d’alguns dels individus germinats  a la primavera en 

anys de sequera extrema, i alhora permetrà que tots els individus fructifiquin durant 

el primer estiu. Durant el període d’instauració, pot ser necessària una sega selectiva 

o un control mecànic de les espècies adventícies, especialment en àrees amb una 

elevada humitat i fertilitat, mentre que en ambients menys favorables aquest maneig 

no serà necessari.  

Cap dels estudis localitzats sobre el cultiu d’aquesta espècie es focalitza en l’obtenció 

de les fulles tendres per al consum humà, si bé aquest era l’aprofitament tradicional 

dominant (en termes alimentaris) al Principat. Tenint en compte l’existència de la 

varietat cultivada de fonoll, seleccionada per a l’obtenció del bulb, aquesta manca 

d’interès té certa lògica, si bé les dades organolèptiques (part 3) mostren que el 

consum de les fulles tendres de la forma silvestre pot tenir una bona acceptació en 

combinació amb d’altres espècies. Per a l’obtenció de fulles, el període de recol·lecció 

s’inicia cap al novembre si les precipitacions de tardor són les esperades, i s’allarga 

fins a mitjans d’abril. Més enllà de l’abril es recomana no dur a terme la recol·lecció de 

fulles i brots tendres per tal de permetre que els individus rebrotin i iniciïn el 

creixement vertical per a la floració abans del començament de la sequera estival. 

D’acord amb aquest maneig, seria possible obtenir en un mateix cultiu fulles tendres i 

llavors, tot i que per valorar la conveniència d’aquesta combinació caldria comprovar 

si la producció de llavors es veu afectada (i en quina mesura) per la recol·lecció 

vegetativa duta a terme a la primavera. La primera recol·lecció de fulles no es durà a 

terme fins al cap d’un any de la sembra dels individus, per tal de no comprometre’n la 

instauració.  

En el cas que l’interès del cultiu sigui l’obtenció de llavors, exclusivament o en 

combinació amb l’obtenció de fulles, la recol·lecció es durà a terme entre el setembre i 
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l’octubre. Durant el primer any de fructificació després de la sembra ja es podrà dur a 

terme la collita, ja que la recol·lecció de llavors no té cap efecte negatiu sobre 

l’estructura vegetativa dels individus. Es realitza en un moment en que tant sols hi ha 

les estructures reproductives, amb absència total de fulles basals. La collita de llavors 

és mecanitzable, i s’ha determinat que el més idoni és recollir tant sols la part 

superior del individus, on hi ha les llavors, fet que en facilita la separació i processat 

(Falzari et al., 2006).  

La població es perpetuarà principalment gràcies al creixement vegetatiu dels 

individus, si bé a partir de les llavors produïdes i disseminades abans de la 

recol·lecció, o que es perdin durant la recol·lecció, pot tenir lloc la germinació de nous 

individus amb certa facilitat, contribuint així a la regeneració de la població o a 

incrementar-ne la densitat en cas que fos necessari.  

 

Humulus lupulus  

El cultiu d’aquesta espècie és totalment inviable sota les condicions en les quals s’ha 

dut a terme l’estudi. Si bé l’espècie es troba de forma espontània a la Catalunya 

central, apareix en zones amb una elevada humitat, principalment bardisses i canyars 

situats en el domini potencial del bosc de ribera. En conseqüència, en aquests 

ambients, i també en terrenys frescals de la Catalunya humida no necessàriament 

ubicats en el domini del bosc de ribera, sí que seria possible el seu cultiu.  

El cultiu de les varietats seleccionades per a la producció de cervesa està ben 

desenvolupat en diferents països i comença a introduir-se també en territori català, 

fins i tot amb algunes iniciatives de cultiu ecològic. Tanmateix, es tracta de varietats 

seleccionades en base a les característiques organolèptiques que aporten a la cervesa, 

i per tant els individus silvestres no són adequats per a un cultiu destinat a la 

producció cervesera.  

Per contra, les poblacions silvestres són perfectament indicades per a l’obtenció de 

brots tendres, que són utilitzats com espàrrecs. Al principat no hi ha documentat l’ús 

tradicional de l’espècie per aquesta finalitat, si bé és tracta d’un ús ben conegut a 

França (Couplan, 2012) i també documentat al centre peninsular (Tardio, 2010). 
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Alhora, s’ha constatat l’interès d’incorporar el consum de brots de llúpol a la dieta en 

tractar-se d’un aliment funcional amb una elevada capacitat antioxidant (Sánchez – 

Mata et al., 2012). En conseqüència, cal explorar el possible cultiu d’aquesta espècie 

per a la recol·lecció i comercialització dels seus brots, ubicant les experiències de 

cultiu en ambients que li siguin favorables.  

 

Hyoseris radiata  

A Catalunya, l’espècie es distribueix tant sols en les zones litorals (Font, 2017), la qual 

cosa indica la sensibilitat a temperatures hivernals negatives. Alhora, és capaç de 

créixer en indrets amb certa salinització. A la conca d’Òdena, tot i registrar un hivern 

suau durant el període d’estudi, amb mínimes a nivell de sòl de tant sols –3 ºC, els 

individus juvenils i plàntules han mort a causa de les glaçades. Els adults han 

aconseguit sobreviure, si bé amb certes afectacions de les quals s’han recuperat molt 

favorablement durant la primavera. No s’ha pogut comprovar el moment en el qual de 

forma natural té lloc la germinació i establiment dels nous individus. Tanmateix, 

tenint en compte la major sensibilitat de les plàntules i juvenils al fred que no pas els 

adults, s’esperaria que si la germinació i establiment es produís a la primavera 

l’espècie es trobés també en àrees prelitorals, ja que la regeneració de la població no 

es veuria condicionada pel fred i els individus adults serien capaços de suportar sense 

problemes les glaçades ocasionals que tenen lloc al prelitoral català. En conseqüència, 

es pot especular, atesa la distribució estrictament litoral de l’espècie, que la 

germinació i establiment té lloc a la tardor.  

En conseqüència, el cultiu d’aquesta espècie, en base a un maneig agronòmic de 

mínima intervenció on la població es perpetuï de forma espontània, només serà 

possible a les zones litorals del país. A la Catalunya interior només es podria cultivar 

amb un maneig agronòmic clàssic, i segurament com a anual en els indrets més freds. 

Centrant-se en un hipotètic cultiu a les zones litorals, i donant per bona la hipòtesi 

d’establiment a la tardor, la recol·lecció podria iniciar-se a la següent primavera. Un 

cop ben establert el cultiu, i tenint en compte el període de creixement de l’espècie, la 

recol·lecció es podria dur a terme des d’octubre a març, mitjançant la recol·lecció de 

les fulles però sense alterar les gemmes basals, per afavorir el rebrot. Cal contemplar 
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el desenvolupament d’experiències de cultiu de l’espècie a la zona litoral, per tal de 

confirmar o desmentir les hipòtesis esmentades fins ara i poder conèixer quina és la 

seva capacitat de disseminació i establiment.  Aquesta informació permetria establir 

quin és el maneig agronòmic més adequat, especialment durant el període 

d’instauració del cultiu, moment en que l’espècie és més sensible a la competència 

realitzada per adventícies. L’interès agronòmic de Hyoseris radiata en zones 

mediterrànies amb un elevat dèficit hídric estival es veu incrementat per la gran 

resistència a la sequera que presenta.  

Malgrat ser una espècie molt poc utilitzada tradicionalment a Catalunya, en bona part 

degut a la baixa distribució territorial que presenta, el seu consum és molt popular en 

altres zones mediterrànies. A les Illes Balears se’n realitza un plat típic de Setmana 

Santa (comunicació oral), i també a Itàlia (Lentini & Venza, 2007), especialment a la 

Ligúria, és una de les espècies utilitzades per a l’elaboració del tradicional prebuggiun 

(Vanzani et al., 2011). El fet que sigui encara avui àmpliament consumida en aquestes 

regions posa de relleu l’interès alimentari de l’espècie i la seva qualitat organolèptica, 

reforçant les possibilitats de considerar-la una alternativa de cultiu real per a les 

zones litorals catalanes que pugui incorporar-se a la dieta del Principat.  

 

 

Hypericum perforatum  

No ha estat possible obtenir dades sobre el cultiu de l’espècie degut al dèficit 

pluviomètric de la primavera del 2015, essent aquesta la principal hipòtesis per 

explicar la nul·la geminació registrada. Caldria considerar també, d’acord amb 

l’observat en altres espècies, la possibilitat de desplaçar el període de sembra a 

principis de tardor. Seria necessari poder avaluar la capacitat de germinació i 

establiment de l’espècie en una tardor i primavera climatològicament normals, i en 

base als resultats obtinguts escollir el període de sembra més adequat. En cas 

d’obtenir resultats no satisfactoris en cap dels dos períodes quedaria la possibilitat de 

dur a terme la sembra en alvèols amb reg a principis de tardor i realitzar el posterior 

trasplantament a l’indret escollit per al cultiu. Tanmateix, tenint en compte l’àmplia 
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distribució de l’espècie a la Catalunya Central, difícilment calgui recórrer al planter 

per instaurar el cultiu.  

Malgrat no haver obtingut cap mena de resultat, aquesta és una de les espècies 

hipotèticament més indicades per a ser cultivada a la Catalunya Central, ja que, en els 

ambients que li són favorables, és capaç de formar poblacions amb un elevat 

recobriment, les quals arriben a semblar un monocultiu. Cal doncs persistir en 

l’estudi d’aquesta espècie per tal de fer possible el seu cultiu en basat en la mínima 

intervenció agronòmica. Més encara tenint en compte que és una espècie emprada en 

nombrosos preparats medicinals gràcies a les propietats que presenta (Hammer & 

Birt, 2013; Galeotti et al., 2014). 

 

Inula helenioides  

Aquesta espècie, coneguda amb el nom d’àrnica, ha estat àmpliament utilitzada a 

Catalunya pel tractament de trastorns del sistema musculoesquelètic, especialment 

contra cops i pel dolor (vegeu capítol 5), amb una gran eficàcia segons el testimoni 

dels informants. Malgrat la gran utilització tradicional d’Inula helenioides, tots i 

cadascun dels cada cop més nombrosos preparats medicinals existents en el mercat 

per al tractament de contusions que incorporen una espècie popularment anomenada 

àrnica, contenen Arnica montana, també àmpliament utilitzada tradicionalment a la 

zona pirinenenca (Agelet, 1999; Muntané, 2005). Els principis actius i la capacitat 

antiinflamatòria d’Arnica montana són ben coneguts, tal i com recull l’Agència 

Europea del Medicament, que autoritza el seu ús en medicina humana (EMA, 2012).  

A la península Ibèrica, són 32 les espècies que tradicionalment han estat anomenades 

àrnica en almenys alguna de les seves àrees de distribució, i d’aquestes, 20 eren 

usades tradicionalment pel tractament de contusions (Obón et al., 2012). Algunes 

d’aquestes espècies, com Arnica montana, han estat àmpliament estudiades a nivell 

farmacològic, però moltes d’altres com Inula helenioides o Inula montana han estat 

totalment oblidades pel camp de la farmacologia. S’ha considerat en múltiples 

ocasions, i sense cap base científica que ho justifiqués, que Arnica montana era 

l’àrnica veritable i que la resta d’espècies que rebien el mateix nom i eren emprades 
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per les mateixes finalitats no tenien principis actius que justifiquessin el seu ús, sinó 

que eren utilitzades simplement per la seva similitud morfològica amb Arnica 

montana (Palacín et al., 1984). El menysteniment d’aquestes espècies, i de les 

persones que les havien utilitzat tradicionalment durant generacions, ha comportat 

que a dia d’avui la única espècie emprada en farmacologia com a àrnica sigui Arnica 

montana, la qual es cultiva a la zona pirinenca i té un elevat valor econòmic i prestigi 

en el mercat.  

Tanmateix, l’elevada utilització tradicional d’Inula helenioides i la gran eficàcia que 

unànimement li atorga tothom qui l’ha emprada, combinada amb els resultats 

preliminars obtinguts en la determinació del seu contingut en lactones 

sesquiterpèniques (van Ginkel & Talavera – Roma, 2017), fan pensar que les 

propietats antiinflamatòries d’Inula helenioides són clarament superiors a les d’Arnica 

montana. És necessari dur a terme un estudi complert de la composició química de les 

inflorescències d’Inula helenioides per confirmar aquesta hipòtesi.  

D’acord amb els esperançadors indicis obtinguts sobre la seva composició química, el 

cultiu de l’espècie pot ser una alternativa econòmica important a la zona de la 

Catalunya central a mig termini, ja que en termes agronòmics es desenvolupa molt 

favorablement mitjançant un sistema de cultiu basat en la mínima intervenció.  La 

sembra s’ha de dur a terme a principis de tardor, entre el setembre i l’octubre, abans 

de les primeres pluges, moment en que es produeix la germinació espontània de 

l’espècie. Es pot optar per una sembra directa en el terreny on es desenvoluparà el 

cultiu o bé una sembra en alvèols a principis de setembre i un trasplantament dels 

individus germinats a l’indret escollit per al cultiu durant l’octubre, abans d’un 

episodi de precipitacions. La sembra en alvèols requereix una major inversió 

temporal però permet garantir una distribució homogènia dels individus i una 

densitat adequada per a la instauració del cultiu, alhora que evita problemes derivats 

de la manipulació de la llavor. Els aquenis no es separen del papus, amb la qual cosa la 

seva manipulació i sembra en casos en que faci una miqueta de vent pot ser complexa.  

L’espècie presenta una gran capacitat de disseminació, principalment a la zona 

situada a menys d’un metre dels individus reproductors. En aquest espai la densitat 
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d’individus establerts de forma espontània a partir de les llavors que s’han disseminat 

en un sol any fa que el recobriment arribi al 90% en el moment de la floració.  

D’acord amb aquesta elevada capacitat de disseminació, tenint en compte que els 

individus poden germinar i establir-se perfectament en sòls que presentin un clar 

encrostament superficial, i considerant les necessitats de maneig que són necessàries 

durant el procés d’instauració si la sembra es duu a terme després de la llaurada del 

sòl, es planteja la següent opció per a l’establiment del cultiu. Durant l’estiu abans de 

la sembra es llaurarà tota l’àrea destinada al cultiu, per eliminar la competència, i a 

principis de tardor es trasplantaran en files els individus obtinguts mitjançant la 

sembra de llavors en alvèols un mes abans. Les files estaran separades entre elles 1 

metre, i aquest espai sembrat entre files serà curronat per tal d’afavorir-ne la 

comptactació superficial i l’encrostament. Per garantir l’establiment dels individus 

plantats en files es durà a terme una sega de la vegetació adjacent a mitjans de tardor 

i a mitjans de primavera, abans que es produeixi la fructificació de les espècies 

adventícies, sega que també es durà a terme a l’espai situat entre files, que a més serà 

curronat. En cas que sigui necessari, les espècies adventícies que germinin just al 

costat dels individus i no es puguin eliminar mitjançant la sega seran eliminades 

manualment. La disseminació de les diàspores produïdes pels individus de les files 

tindrà lloc durant el juliol i principis d’agost, i la germinació dels nous individus a 

l’espai entre files s’iniciarà a partir de les primeres pluges de setembre. Els individus 

germinaran i s’establiran sense problemes, però el no haver llaurat durant un any i 

haver afavorit la compactació superficial del sòl faran que la germinació i establiment 

d’espècies adventícies sigui molt menor de la que es donaria en un sòl recentment 

llaurat. En conseqüència, no caldrà dur a terme cap tipus de maneig agronòmic per 

garantir la instauració dels individus germinats, essent aquest el principal avantatge 

del sistema d’instauració del cultiu proposat. Si no es desitja esperar un any a 

instaurar per complert el cultiu, es pot dur a terme la plantació dels individus a tota 

l’àrea a cultivar tal i com s’ha fet amb els plantats inicialment en files, tenint en 

compte que el maneig agronòmic per a l’eliminació d’adventícies durant el primer any 

s’haurà de dur a terme majoritàriament de forma manual.  
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Sigui quin sigui el sistema d’instauració escollit, quan aquesta s’hagi completat tant 

sols caldrà dur a terme una sega a uns 5 cm d’alçada, per no afectar els individus, al 

llarg de la tardor o primavera; segons convingui d’acord amb la composició de la 

comunitat d’adventícies. En cas de detectar una elevada presència de camèfits, 

nanofaneròfits o determinats hemicriptòfits es pot dur a terme una sega a nivell de 

sòl en el període estival, després de la disseminació de les diàspores. Si es detecta una 

disminució de la productivitat degut a la presència d’altres hemicriptòfits que són 

impossibles d’eliminar mitjançant la sega, es pot procedir a dur a terme una 

eliminació manual, o bé realitzar una llaurada amb cultivador cap a finals d’estiu, 

llaurada de la qual l’espècie serà capaç de recuperar-se molt favorablement durant la 

tardor.   

La recol·lecció de les inflorescències tindrà lloc principalment durant el mes de juny i 

principis de juliol. Si es desitja afavorir la regeneració de la població o la disseminació 

del cultiu, es deixarà fructificar al voltant del 15 % dels individus, tot i que 

generalment el creixement vegetatiu dels individus serà suficient per la perpetuació 

del cultiu.  

Per últim, l’espècie necessita sòls agrícoles ben desenvolupats per créixer 

favorablement, situats preferentment en ambients secs durant l’estiu (la qual cosa 

limitarà el creixement de moltes espècies adventícies), però amb una bona 

disponibilitat hídrica durant la primavera, per permetre la floració dels individus. Un 

cop establert el cultiu, un increment de la fertilitat pot contribuir al creixement dels 

individus i a la productivitat del cultiu, sempre i quant no se’n vegin afavorides 

espècies adventícies més competitives i de més alçada, les quals caldrà controlar.  

 

Jasonia glutinosa  

Aquesta espècie creix només directament sobre la roca calcària, essent freqüent en 

els massissos calcaris catalans compresos entre la costa i el Pirineu (Font, 2017). Tal i 

com era d’esperar, el seu cultiu s’ha mostrat impossible sota les condicions 

ambientals previstes, sense que l’absència de germinació es pugui atribuir a la 

sequera del 2015. No es té coneixement de cap experiència de cultiu de l’espècie que 

hagi resultat exitosa, ni tant sols que hagi aconseguit la germinació de les llavors, i les 
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úniques publicacions existents on apareix més enllà de l’àmbit etnobotànic es centren 

en l’estudi dels seus principis actius (Romero et al., 2003; Villaescusa – Castillo, et al., 

2010).  

En conseqüència, tota la recol·lecció es segueix duent a terme a partir de les 

poblacions silvestres. Degut al gran consum que tradicionalment ha tingut i segueix 

tenint aquesta espècie a nivell català i peninsular pel tractament de problemes 

digestius i de l’aparell respiratori (veure capítol 3), el seu cultiu tindria un gran 

interès econòmic alhora que evitaria possibles problemes de sobreexplotació de les 

poblacions silvestres, però res fa pensar a hores d’ara que aquest sigui possible.  

Lactuca serriola  

Es tracta d’una espècie àmpliament distribuïda en els cultius experimentals, on 

apareix en la pràctica totalitat d’ocasions a partir del banc de llavors del sòl, reflex de 

la bona capacitat de creixement i perpetuació sota les condicions previstes per al 

cultiu. Tanmateix, sota aquestes condicions no és capaç d’assolir cap mena de valor 

agronòmic, ja que els individus es desenvolupen molt poc com a juvenils, i encara 

amb una mida en la qual no tenen cap valor econòmic, ja inicien la reproducció. Per 

tant, es dona la paradoxa que l’espècie es pot desenvolupar favorablement, en termes 

poblacionals, en indrets de secà de la Catalunya central i sota el maneig agronòmic 

previst, però no és capaç de desenvolupar les estructures que li donen valor 

agronòmic i econòmic. Només amb una bona disponibilitat hídrica i una elevada 

fertilitat, condicions que es donen als horts, els individus germinats durant la tardor 

aconseguiran desenvolupar-se clarament com a juvenils, formant una roseta basal de 

fulles tendres que pot assolir fins a 20 cm de diàmetre. Per tant, l’aprofitament de 

l’espècie seria tant sols viable en zones d’horta i durant els mesos d’octubre a abril.  

Tanmateix, l’espècie ha obtingut una valoració organolèptica molt baixa (vegeu part 

3) degut a l’intens gust amargant que presenten fins i tot les fulles més tendres, gust 

amargant que també és el responsable que l’espècie només fos utilitzada 

tradicionalment per al consum humà de forma molt esporàdica. Aquetes limitacions 

agronòmiques i econòmiques es veuen reforçades per la clara possibilitat de confusió 

de Lactuca serriola amb Lactuca virosa, especialment en l’estadi de roseta basal en 

que s’ha de dur a terme la recol·lecció. Ambdues espècies comparteixen bona part de 

l’àrea de distribució i poden crèixer en ambients similars, la qual cosa incrementa les 



Capítol  12  
 

370  

possibilitats de confusió. Mentre que Lactuca serriola és comestible, Lactuca virosa és 

una espècie tòxica que històricament havia estat emprada com a droga en substitució 

de l’opi, havent-se registrat recentment diversos casos d’intoxicació fruit del seu 

consum alimentari (Besharat et al., 2009). En conseqüència, la recomanació és 

desestimar el cultiu de Lactuca serriola en àrees de secà, i també la seva recol·lecció 

en horts, degut al baix valor econòmic que presenta i al risc de confusió amb Lactuca 

virosa. No es coneixen tampoc aplicacions farmacològiques de l’espècie que en puguin 

fer interessant el cultiu o l’aprofitament.  

 

 

Lathyrus tuberosus 

No es disposa de dades sobre el comportament agronòmic de l’espècie degut a que no 

ha germinat cap dels individus. Aquesta manca d’informació tampoc pot ser 

complementada a partir de la bibliografia ja que el estudis sobre la fenologia i 

agronomia de l’espècie són inexistents Tenint en compte les característiques 

necessàries per a la germinació i establiment d’altres espècies del gènere es pot 

afirmar amb certesa que l’absència de germinació ha de ser atribuïda a la sequera de 

la primavera del 2015, i que per tant res no indica sobre la idoneïtat o no del cultiu de 

l’espècie sota les condicions previstes. Cal repetir la sembra a principis de primavera, 

alhora que cal valorar la possibilitat de dur a terme també una sembra durant el mes 

d’octubre, tenint en compte la fenologia que presenten a la Catalunya central altres 

espècies del gènere. Si les condicions climàtiques posteriors a la sembra són les 

esperades, tot indica que hauria de produir-se la germinació. En cas de disposar de 

poques llavors, es pot valorar la possibilitat de dur a terme una sembra en alvèols a 

principis de tardor o principis de primavera,  per tot seguit trasplantar els individus 

germinats a l’indret definitiu abans d’un període de precipitacions.  

 

Aquesta espècie és molt poc coneguda a Catalunya, ja que presenta una distribució 

erràtica, amb poblacions aïllades d’uns pocs individus que apareixen de forma 

inconnexa des de la costa al Pirineu (Font, 2017). Degut a aquesta baixa presència en 

el territori, no se n’han documentat usos tradicionals, i a nivell de la península Ibèrica 

només s’ha registrat el consum dels tubercles al nord de la província de Palència 
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(Tardío et al., 2006). A la zona dels Càrpats hongaresos el consum tradicional dels 

tubercles era molt habitual, especialment després de la llaurada dels camps, en que 

era més fàcil la seva obtenció i en que fins i tot s’utilitzaven gossos per tal que els 

localitzessin mitjançant l’olfacte. Cuits al foc eren considerats deliciosos per les 

comunitats locals, però actualment l’espècie pràcticament ha desaparegut a causa 

dels herbicides i de la llaurada profunda dels terrenys agrícoles (Dénes et al., 2012). 

També s’ha documentat el consum tradicional dels tubercles d’aquesta espècie a la 

regió d’Anatòlia Oriental – Turquia (Turan et al., 2003), a França i a Holanda 

(Couplan, 1989). És possible que les poblacions actuals de l’espècie a Catalunya, amb 

una distribució inconnexa i poc lògica, siguin el que queda d’una àrea de distribució 

que abans de l’arribada dels herbicides i de la mecanització de l’agricultura 

probablement s’estengués per bona part de les zones cultivades del país. Si aquesta 

hipòtesi es confirmés, reflectiria per una banda la clara associació de l’espècie amb les 

àrees agrícoles, i per l’altra les bones expectatives per al seu cultiu sota un maneig 

agronòmic mínim, ja que és precisament sota un model agrícola molt menys intensiu 

que l’actual que es desenvoluparia favorablement.   

 

 

Leontodon tuberosus  

Tot i ser una espècie força ben distribuïda en determinades zones de Catalunya, on 

pot formar poblacions denses i extenses amb centenars d’individus, és destacable que 

no se n’hagin documentat fins al moment usos tradicionals, almenys que se’n tingui 

constància. A nivell peninsular tant sols s’ha documentat el seu consum tradicional a 

les zones de València i Alacant, on alguns informants afirmen que n’utilitzaven les 

fulles basals per l’amanida i que se’n menjaven els tubercles crus, com una llepolia 

(Tardio et al., 2006). El consum dels tubercles també s’ha documentat en algunes 

zones de Croàcia i Bòsnia – Herzegovina (Łuczaj et al., 2013) i a la illa grega de Creta 

(Simopoulos, 2004).  

 

Les dades indiquen que el cultiu de l’espècie no és possible sota les condicions 

ambientals de la Catalunya central. És una circumstància esperable tenint en compte 

que aquesta zona del Principat es troba clarament separada de l’àrea de distribució 
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de l’espècie, localitzada majoritàriament al litoral i prelitoral central i nord (Font, 

2017). Tant la sequera com la depredació dels tubercles exercida per part de les 

formigues han comportat que la dinàmica poblacional fos clarament descendent, 

circumstància a la qual molt previsiblement també ha contribuït el tipus de sòl.  

Caldria estudiar si la textura franca del sòl ha pogut condicionar el desenvolupament 

dels individus, ja que d’acord amb l’àrea de distribució de l’espècie a Catalunya 

sembla que podria veure’s afavorida per sòls de tipus sorrenc, probablement més 

favorables per al desenvolupament dels tubercles. També serà necessari determinar 

si en el si de l’àrea de distribució de l’espècie, i en poblacions de mida més gran que 

les del present estudi, l’efecte depredador per part de les formigues persisteix. En cas 

afirmatiu caldria preveure si es pot evitar.  

 

La sembra s’hauria de traslladar de principis de primavera a principis de tardor, ja 

que l’espècie s’ha mostrat resistent al fred. En principi, tenint en compte la seva àrea 

de distribució i els ambients que ocupa, clarament xèrics, també hauria de ser 

resistent a la sequera. La mortalitat durant el període estival en els cultius 

experimentals han de contextualitzar-se tenint en compte el mal desenvolupament 

dels individus sota les condicions de cultiu establertes, fet que amb tota seguretat ha 

reduït significativament la seva residència a la sequera. Per tant, aquesta mortalitat 

no pot ser emprada per extreure conclusions referents a la resistència de l’espècie a 

la sequera estival, sinó que es un reflex de la baixa idoneïtat de la Catalunya central 

per al seu desenvolupament. Cal descartar el cultiu de l’espècie en aquest zona del 

Principat, alhora que cal explorar el seu desenvolupament agronòmic i la potencialitat 

per esdevenir un nou cultiu basat en la mínima intervenció agronòmica en les àrees 

on creix de forma espontània.  

 

 

Malva sylvestris  

Aquesta espècie originària d’Europa, el nord del continent Africà, i l’Àsia, es troba 

actualment distribuïda pràcticament arreu del planeta. Fruit de la seva àmplia 

distribució, de les seves propietats medicinals, i de la seva comestibilitat, ha estat 

emprada tradicionalment per múltiples cultures des de fa mil·lennis (Gasparetto, 
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2011; Prudente et al., 2013). A Catalunya l’espècie s’ha utilitzat principalment en 

etnomedicina i etnoverterinària per al tractament d’afeccions bucals, problemes de 

l’aparell digestiu i respiratori, i també en ús extern per als trastorns 

musculoesquetètics i processos inflamatoris (vegeu capítols 3 i 4). Les propietats 

medicinals de l’espècie han estat àmpliament estudiades, confirmant-se 

majoritàriament les propietats que tradicionalment se l’hi atribuïen, i descobrint-se’n 

de noves (Pirbalouti & Koohpyeh, 2010; Gasparetto, 2011; Prudente et al., 2013; 

Hussain et al., 2014; Kovalik et al., 2014). En termes alimentaris l’espècie ha estat poc 

utilitzada al Principat, consumint-se’n principalment els fruits tendres, anomenats 

panets, per part de la canalla a mode de llepolia També ha estat incorporada en 

nombroses receptes de ratafia. Tanmateix, en zones geogràfiques com el Magrib el 

consum de malva en alimentació humana és molt freqüent, ja sigui en amanides, 

sopes o estofats, formant part de nombrosos plats tradicionals d’aquesta i d’altres 

regions (Prudente et al, 2013). En coherència amb el seu ús tradicional en 

alimentació, s’ha constatat l’elevat valor nutricional de les diferents parts de la planta 

i l’interès de ser incorporada en la dieta moderna com a aliment funcional (Barros et 

al., 2010; Romojaro et al., 2013). Malgrat les nombroses aplicacions tant medicinals 

com alimentàries que es poden derivar de l’espècie, i la facilitat de proliferació 

mostrada en diferents indrets del planeta, resulta paradoxal que no es tingui 

constància de cap estudi desenvolupat amb l’objectiu d’avaluar el seu potencial de 

cultiu. En conseqüència, les dades obtingudes representen les primeres evidències 

que el cultiu de l’espècie en l’àmbit mediterrani és possible, i permeten establir el 

maneig agronòmic més adequat per desenvolupar el cultiu sota una intervenció 

agronòmica mínima a la zona de la Catalunya central.  

La sembra s’ha de dur a terme al llarg del setembre, per tal de permetre que la 

germinació es produeixi al llarg de l’octubre  i el novembre, després de les primeres 

pluges de tardor. Durant el període d’establiment del cultiu s’ha detectat que les 

plàntules són altament sensibles a la competència exercida per les adventícies, fet que 

pot comportar una elevada mortalitat degut a una manca de recursos, principalment 

lumínics. L’efecte de la competència en l’establiment d’aquesta espècie és més elevat 

que en d’altres, contràriament al que podria semblar si és té en compte l’elevada 

capacitat competitiva dels individus un cop ben instaurats. Aquest fet és degut als 
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requeriments del cultiu en termes de característiques del sòl, que faran que s’instauri  

preferentment en sòls carbonatats amb una elevada fertilitat i presència de matèria 

orgànica. En conseqüència, es veurà afavorit el desenvolupament d’un bon nombre 

d’espècies adventícies que poden esdevenir altament competitives si la disponibilitat 

de nutrients és elevada. Un cop instaurats els individus, si les condicions ambientals 

són les adequades, el maneig agronòmic es reduirà a una sega a uns 10 cm del sòl 

realitzada al mig de l’hivern després d’un període de glaçades intenses, per tal 

d’eliminar la competència que puguin exercir altres hemicriptòfits, camèfits o 

nanofaneròfits. La sega es durà a terme 10 cm per sobre del nivell del sòl per tal de no 

malmetre els individus, ja que si bé les tiges verticals i les estructures reproductives 

es veuen afectades per les glaçades hivernals, les fulles basals i la part basal de les 

tiges es mantenen durant tot l’hivern.  

 

Per tal de facilitar l’establiment de les plàntules, superant així l’efecte de la 

competència, serà cabdal conèixer quines són les característiques de la comunitat 

d’adventícies que previsiblement s’establirà a l’indret escollit per al cultiu. Aquesta 

diagnosi es pot realitzar observant la comunitat vegetal que espontàniament s’hi 

desenvolupa en cas que l’àrea a cultivar es trobi en guaret l’any anterior a l’inici del 

cultiu, o bé estudiant la composició del banc de llavors del sòl. En base als resultats 

obtinguts i tenint en compte les característiques edàfiques i ambientals de l’indret 

escollit, s’optarà per una de les tres opcions d’establiment que es plantegen tot seguit.  

En àrees on la pressió competitiva exercida per les adventícies es prevegi baixa o 

moderada, es durà a terme una sembra homogènia de les llavors en tota l’àrea a 

cultivar, prenent la precaució (sempre que sigui possible), de sembrar tres cops més 

llavor que la densitat d’individus que es vol assolir en el cultiu. Aquest increment en 

la dosi de sembra, tenint en compte que la capacitat germinativa de l’espècie en 

condicions adequades es considera del 62% (Roberts & Boddrell, 1984), implica que 

germinaran aproximadament el doble d’individus dels que finalment ha de tenir el 

cultiu. Per tant, ni que la meitat d’aquests morin per efecte de la competència exercida 

per les adventícies, la població assolirà la densitat desitjada per al cultiu. En cas que 

no es produeixi la mortalitat fruit de les adventícies, la competència intraespecífica 

serà l’encarregada de reduir la densitat poblacional. Un cop produïda la germinació 
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l’establiment es pot afavorir, si es considera necessari, duent a terme una sega per 

sobre de l’alçada dels individus, amb la qual cosa es condicionarà el desenvolupament 

en alçada de les adventícies però no el de la malva.  

La segona opció, adequada per àrees on la pressió competitiva exercida per 

adventícies es prevegi entre mitjana i elevada, és la instauració de cultiu en files. 

Realitzant la sembra dels individus en files serà possible controlar en tot moment 

mitjançant la sega la vegetació establerta entre fila i fila. En les files pròpiament dites, 

si es considera necessari es pot realitzar una sega per sobre de l’alçada dels individus, 

amb la qual cosa es condicionarà el desenvolupament en alçada de les adventícies 

però no el de la malva. Una altra opció, en casos de gran competència, serà el 

desherbat manual de les files.  

Per últim, en ambients on la pressió competitiva prevista sigui alta o molt alta cal 

contemplar l’opció d’instaurar el cultiu en files a partir del trasplantament d’individus 

obtinguts prèviament amb planter realitzat en alvèols. La sembra en alvèols caldria 

realitzar-la a principis de setembre de tal forma que amb abans d’un episodi de 

pluges del mes d’octubre es pogués dur a terme el trasplantament al cultiu. El maneig 

recomanat és el mateix que en l’opció 2, però en aquest cas els individus trasplantats 

tenen un cert avantatge competitiu respecte les adventícies.  

Sigui quina sigui l’opció escollida d’entre les tres plantejades, el maneig agronòmic 

per permetre la instauració del cultiu comprendrà tant sols el període entre la 

sembra a la tardor i el final de la primavera. A partir d’aquest moment el cultiu es 

podrà considerar plenament instaurat i tant sols caldrà dur a terme la sega hivernal ja 

descrita.  

 

La recol·lecció de flors s’iniciarà la primavera posterior a la sembra, mantenint-se al 

llarg de l’estiu i la tardor, si bé durant l’estiu serà menys abundant degut a l’estrès 

hídric. En general la floració a la Conca d’Òdena comença a principis d’abril, tot i que 

en indrets arrecerats o en el cas d’hiverns amb poques glaçades nocturnes s’ha 

observat la floració abundant d’alguns individus ja durant el mes de febrer o fins i tot 

gener. En zones més fredes de la Catalunya Central, difícilment la floració es produeixi 

abans de l’abril, mentre que cap al litoral i prelitoral pot ser freqüent durant tot 

l’hivern i per tant el maneig agronòmic hauria de ser clarament diferent al previst per 
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la Catalunya Central. La recol·lecció de flors es durà a terme de forma manual. En 

general, si el cultiu està ben establert es colliran la totalitat de les flors, ja que la 

perpetuació de la població es realitzarà via el rebrot i creixement vegetatiu dels 

individus. Per contra, si es desitja incrementar la densitat poblacional, part de les 

flors produïdes durant l’estiu es deixaran fructificar per afavorir la germinació de 

nous individus durant al tardor, tot i que generalment aquesta mesura no serà 

necessària.  

 

Si a banda de flors també es volen obtenir fulles, dirigides principalment a 

l’alimentació humana, el període òptim per a la collita de fulles va de l’octubre a l’abril 

aproximadament. Es realitzarà de forma manual i només es colliran els fulles, no les 

tiges, i per tant La collita de fulles i de flors són compatibles. Tanmateix, caldria 

estudiar si el fet d’eliminar part de les fulles dels individus comporta una reducció en 

la floració.  

Cal considerar també la possibilitat d’obtenir la part aèria dels individus en conjunt 

per a usos medicinals, cas en que la sega es duria a terme cap  principis de maig, en el 

moment de màxim desenvolupament dels individus i amb marge encara per al rebrot 

abans de la sequera estival. També seria possible dur a terme una segona sega just 

abans de les glaçades hivernals, per tal d’aprofitar el creixement tardoral de l’espècie.  

Per últim, si la part d’interès a obtenir fossin les llavors, la recol·lecció caldria 

realitzar-la entre finals de juny i el juliol. Per tal que fos rentable en termes 

econòmics, la recol·lecció de llavors s’hauria mecanitzar, possibilitat que cal avaluar 

en futurs estudis però que a priori sembla factible.  

 

Sigui quina sigui la part de la planta que es desitgi obtenir mitjançant el cultiu, és 

cabdal que es desenvolupi en  zones ben airejades, sense presència de boires,  

assolellades, i situades en sòls profunds i amb una bona fertilitat. Aquesta combinació 

de característiques farà que l’espècie pugui desenvolupar-se favorablement malgrat 

la sequera estival i que no es vegi afectada massivament pel fong Puccinia 

malvacearum. Aquest fong té una gran proliferació des de la primavera a la tardor si 

hi ha una elevada humitat ambiental i a les capes superficials del sòl. En 

conseqüència, es desaconsella per complert el cultiu de l’espècie en zones de reg, i 
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tampoc en indrets humits, enclotats, i amb boires freqüents. La proliferació del fong 

pot fer perdre per complert la collita de fulles, i reduir molt notablement la de flors a 

conseqüència de l’afectació de les pròpies flors i de la disminució de la capacitat 

reproductiva dels individus fruit del seu debilitament.  

 

 

Matricaria recutita  

Actualment l’espècie es troba distribuïda per Europa, el Pròxim Orient, Amèrica, i 

Austràlia. Fruit de l’elevat interès econòmic que presenta s’han desenvolupat 

nombrosos estudis encaminats a determinar-ne els requeriments agronòmics sota 

condicions ambientals diverses, i a incrementar-ne la productivitat  i el contingut de 

principis actius (Tavassoli et al., 2010; Raal et al., 2012).  Fins i tot s’han seleccionat i 

registrat varietats de l’espècie amb tals finalitats (Gosztola et al., 2010), i s’ha 

desenvolupat nombrosa maquinària per fer-ne més senzilla i eficient la recol·lecció 

(Brabandt & Ehlert, 2011; Bejer & Ehlert, 2014). Són moltes les zones geogràfiques en 

les quals es cultiva actualment, majoritàriament mitjançant sistemes de cultiu 

intensiu convencionals o fins i tot mitjançant cultiu hidropònic (Dehkordi – Ghasemi 

et al., 2013), tot i que també s’han dut a terme estudis sobre el seu cultiu ecològic 

(Jahan & Jahan, 2010). Fins i tot en alguns casos s’ha estudiat la possibilitat de cultiu 

mitjançant sistemes propers al que seria la mínima intervenció agronòmica (Ahmad 

et al., 2011). L’espècie ha estat i és àmpliament utilitzada pels trastorns digestius, i 

l’aprofundiment en l’estudi de les seves propietats medicinals ha propiciat la seva 

incorporació en nombrosos preparats medicinals i també cosmètics (Raal et al., 2012; 

Guimarães et al., 2013). 

 

A Catalunya l’espècie ha estat àmpliament emprada tradicionalment fruit de les seves 

propietats medicinals, i la comarca de l’Anoia no n’és una excepció. Fins i tot s’ha 

cultivat des de fa dècades en alguns indrets del Pla d’Urgell situats a l’entorn de 

Linyola, on actualment encara es cultiva a petita escala i s’hi realitza anualment una 

fira per promocionar-la. 
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El resultats obtinguts mostren com el cultiu de l’espècie és perfectament viable a la 

Catalunya Central, i també a l’interior del país, mitjançant un maneig agronòmic de 

mínima intervenció. La sembra ha de realitzar-se al setembre, abans de les primeres 

precipitacions de tardor, moment a partir del qual es pot produir la germinació dels 

individus. La germinació té lloc, pràcticament a parts iguals, durant la tardor i al final 

de l’hivern – principis de primavera. En conseqüència, el més adequat per garantir la 

perpetuació espontània del cultiu és que a principis de tardor el sòl presenti unes 

condicions favorables per a la germinació i establiment, per tal que des d’aquesta data 

en endavant la germinació es pugui produir en qualsevol moment en que les 

condicions de temperatura i humitat siguin favorables.  

 

La germinació i establiment dels individus és propícia en àrees lliures de vegetació, 

especialment perenne. Per tal de generar aquestes condicions tant sols caldrà 

realitzar una llaurada del sòl durant l’estiu. S’evitarà alterar-ne l’estructura vertical 

per tal de no enterrar a una profunditat que n’impedeixi la germinació les llavors 

disseminades durant la primavera anterior. Aquest serà el màxim maneig agronòmic 

que caldrà dur a terme després del primer any del cultiu, ja que en determinades 

circumstàncies s’ha comprovat que la llaurada no cal que sigui anual, sinó que pot 

realitzar-se cada tres anys sense que això afecti negativament la germinació i 

establiment dels individus. Per tal de no haver de llaurar cada any s’han de donar les 

condicions ambientals que facin que després de la recol·lecció de la camamilla (que té 

lloc entre finals d’abril i mitjans de maig) no es produeixi la germinació i establiment 

de vegetació fins a principis de tardor. És altament probable poder dur a terme només 

una llaurada cada tres anys si l’indret escollit per al cultiu està clarament afectat per 

la sequera estival, sempre i quant la comunitat d’adventícies estigui formada només 

per teròfits, els quals difícilment podran germinar i completar el cicle després de la 

recol·lecció de la camamilla. En ambients més humits sí que serà imprescindible la 

llaurada anual a finals d’estiu, i també en ambients clarament xèrics si s’ha produït 

l’establiment de vegetació permanent, especialment hemicriptòfits.  

 

Generalment, després de dos anys sense llaurar, al tercer la llaurada és recomanable 

encara que la presència de vegetació a principis de tardor segueixi sent nul·la, 
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principalment per trencar la compactació superficial i afavorir la fertilitat del sòl. En 

tremes de fertilització, l’espècie es desenvolupa favorablement en ambients 

moderadament fèrtils, sempre i quan la sequera estival impedeixi el 

desenvolupament de vegetació permanent o d’espècies de fenologia més tardana, les 

quals podrien suposar una clara competència.  

 

La recol·lecció tindrà lloc coincidint amb la màxima floració dels individus, 

generalment entre finals d’abril i principis de maig, i pot mecanitzar-se (Brabandt & 

Ehlert, 2011; Bejer & Ehlert, 2014). Per tal de permetre la perpetuació de l’espècie de 

forma espontània caldrà deixar part dels individus sense recollir, degudament 

distribuïts en franges homogèniament repartides al llarg del cultiu i situades a 10 

metres de distància entre elles com a màxim. L’espècie presenta una gran capacitat de 

disseminació, germinació i establiment fins a 20 m de distància dels individus 

reproductors, especialment a favor dels vents dominants de finals de primavera. És 

així gràcies a l’elevada producció de llavors amb una elevada capacitat germinativa 

(Surmazc – Magdziak, 2012). En conseqüència, deixant fructificar un 25% dels 

individus serà suficient per tal de regenerar la població de l’espècie de cara al cicle de 

cultiu següent, assolint una densitat poblacional que permeti generar recobriments 

propers al 100%.  

 

 

Muscari comosum  

Aquesta espècie representa un dels exemples més clars que els usos tradicionals duts 

a terme per una comunitat no només es veuen condicionats per la flora de l’indret i 

per les necessitats diàries a les que ha hagut de fer front, sinó també a una certa 

estocasticitat. A Catalunya, on l’espècie es troba àmpliament distribuïda per 

pràcticament tot el territori, i és ben coneguda pels agricultors gràcies a la vistosa 

inflorescència que la caracteritza, no es té constància que s’hagi utilitzat mai amb 

finalitats alimentàries. De fet, quan els informants descobreixen que en altres regions 

del Mediterrani el bulb és considerat una delicatessen, diuen que no pot ser, que és 

una espècie tòxica la qual no pot ser menjada. En efecte, el bulb presenta un conjunt 
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de principis amargs, a banda d’altres components, que en fan impossible el consum 

sense un llarg i complex procediment de preparació (Borgonovo et al, 2008).  

Amb aquesta informació, i més encara tenint en compte que la part d’interès de 

l’espècie són uns petits bulbs de pocs centímetres de diàmetre que poden estar 

enterrats fins a 20 cm de profunditat, el més lògic seria pensar que cap societat 

s’hagués interessat en el seu consum. Tanmateix, aquesta espècie ha estat i és una 

part indispensable de la cuina tradicional d’algunes regions del sud d’Itàlia, 

especialment de la Puglia, des de temps immemorials (Renna et al., 2015) i 

mantenint-se’n encara avui en dia ben viu el seu consum. Tant és així que l’espècie es 

pot adquirir sense processar en els mercats locals, conservada en vinagre i oli d’oliva 

a punt per ser consumida, i també parcialment processada per tal que els 

consumidors puguin cuinar-la sense haver de realitzar el llarg processat previ que 

requereix si es compra a granel (Conte et al., 2011). Fins i tot s’han dut a terme 

estudis per allargar la vida útil dels bulbs parcialment processats (Conte et al., 2009). 

Una altra prova de la importància de l’espècie a la regió de la Puglia és que 

actualment es cultiva. Tant és així que s’ha avaluat l’eficiència de diferents herbicides 

en el control de les espècies adventícies aparegudes en els cultius de Muscari 

comosum (Bonasia et al., 2012).  

 

Si l’espècie creix a Catalunya de forma espontània, se’n coneix el sistema de 

processament i consum gràcies a la informació provinent d’Itàlia, se n’han 

documentat propietats nutricionals destacables com a aliment funcional (Loizzo et al., 

2010), i s’ha constatat la predisposició dels consumidors catalans a incorporar a la 

dieta productes silvestres mai abans consumits (Rius – Agüera, 2017), el seu cultiu i 

aprofitament hauria de ser considerat com una oportunitat d’innovació en el sector 

agroalimentari català.  

Fruit de l’absència de germinació provocada per la sequera del 2015, cal dur a terme 

noves experiències per determinar els requeriments agronòmics de l’espècie sota les 

condicions de la Catalunya Central i establir la seva idoneïtat per al cultiu basat en la 

mínima intervenció agronòmica. La fase de germinació i establiment del cultiu és la 

més complexa, i en aquest sentit es recomanaria dur a terme l’establiment, no a partir 

de la sembra directa de les llavors, sinó mitjançant la plantació a finals d’estiu de 
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petits bulbs. Aquests petits bulbs poden ser obtinguts mitjançant la sembra de les 

llavors, la primavera de l’any anterior o fins i tot de dos anys abans, en alvèols i sota 

condicions de reg. Una alternativa més fàcil és la utilització dels petits bulbs que 

apareixen al costat del principal en el moment de realitzar la recol·lecció dels 

individus. Aquesta segona opció seria l’escollida per perpetuar el cultiu un cop la 

població estès ben instaurada i en fase productiva, realitzant la collita a principis 

d’estiu i la plantació dels petits bulbs abans de l’inici de la tardor.  

 

 

Origaum vulgare  

Són ben coneguts els usos tradicionals de l’espècie en l’àmbit de l’alimentació i 

l’etnofarmacologia, tot i que les utilitats actuals abasten molts altres àmbits. Els 

productes obtinguts a partir d’Origanum vulgare tenen clares aplicacions en medicina, 

en la indústria alimentaria per incrementar la vida útil de productes frescos (Simitzis  

et al., 2008; Emiroğlu et al., 2010; Govaris et al., 2010; Hulankova et al., 2013) i també 

en la indústria alimentària per millorar les característiques nutricionals d’alguns 

aliments (Boroski et al., 2012). Aquest fet es deu entre d’altres a les propietat 

antioxidants i antimicrobianes de l’espècie (Radušienė  et al., 2010; Ličina et al., 

2013), les quals han comportat que el seu cultiu hagi estat àmpliament estudiat. 

Majoritàriament s’ha cercat maximitzar la productivitat de l’espècie i el seu contingut 

en principis actius optant per sistemes de cultiu convencionals (Dordas, 2009; 

Sotiropoulou & Karamanos, 2010; Tibaldi et al., 2011), tot i que a nivell català també 

existeixen experiències de cultiu ecològic i en condicions de secà que han obtingut 

resultats favorables (Fanlo et al., 2009).  

 

D’acord amb l’esperable (Fanlo et al., 2009), l’espècie s’ha desenvolupat de forma 

molt favorable sota les condicions de cultiu de la Catalunya Central i un maneig basat 

en la mínima intervenció agronòmica. El moment òptim per dur a terme la sembra es 

situa a principis de setembre, abans de les primeres pluges de tardor. La instauració 

del cultiu pot realitzar-se tant mitjançant la sembra directa de les llavors com a partir 

del trasplantament dels individus obtinguts gràcies a la sembra en alvèols. Aquesta 

segona opció, tot i requerir una major inversió temporal i de recursos, permet 
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garantir que l’establiment del cultiu es produeixi amb una distribució i densitat 

adequades. Si s’escull aquesta segona opció, el trasplantament dels individus ha de 

realitzar-se preferentment durant l’octubre i abans d’un episodi de precipitacions. A 

la Conca d’Òdena les plàntules i juvenils germinats durant la tardor que passen 

l’hivern en aquest estadi vital no es veuen afectats pel fred, tal i com s’ha confirmat 

gràcies als individus germinats espontàniament tant la tardor del 2016 com la del 

2017.  

Durant la tardor, hivern i primavera posteriors a la plantació caldrà dur a terme un 

control de la vegetació espontània, que en el cas que el cultiu s’hagi instaurat en files 

consistirà en la sega de l’espai situat entre files i l’eliminació manual de les 

adventícies situades entre els individus quan aquestes suposin una competència 

destacable. En aquest sentit, s’actuarà preferentment sobre hemicriptòfits, camèfits i 

nanofaneròfits. Tenint en compte la susceptibilitat de l’espècie a la competència 

realitzada per la comunitat d’adventícies en les fases inicials del cultiu, la instauració 

mitjançant el trasplantament d’individus obtinguts en planter permet obtenir un cer 

avantatge competitiu en comparació amb la sembra directa, especialment en aquells 

ambients on es prevegi l’aparició d’una comunitat d’adventícies especialment 

competitiva. Un cop instaurat el cultiu, a partir de l’estiu següent a la plantació, ja no 

caldrà dur a terme cap maneig agronòmic més enllà de la pròpia recol·lecció.  

 

La recol·lecció es durà a terme al llarg del juliol, coincidint amb la floració , tot i que 

caldria estudiar exactament quin és el moment idoni de recol·lecció per maximitzar 

l’obtenció dels principis actius desitjats, ja que aquest és un paràmetre variable en 

funció del moment de collita (Baranauskienė et al., 2013). Sota les condicions de 

cultiu previstes s’espera obtenir una sola collita anual, a diferència del previst per 

Fanlo et al. (2009), que en alguns casos preveien obtenir dos collites anuals. La 

primera recol·lecció ja es podrà dur a  terme el juliol següent a la plantació.  

 

La perpetuació del cultiu es produirà mitjançant el rebrot dels individus cada tardor i 

el seu creixement vegetatiu, si bé l’espècie ha mostrat una elevada capacitat de 

disseminació. En cas que es desitgi rejovenir la població amb nous individus, per 

compensar una possible la davallada en la productivitat després de varis anys de 
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cultiu, pot ser una opció a considerar. Tanmateix, per norma general no es deixaran 

parts dels individus sense recollir per afavorir la disseminació, ja que 

majoritàriament la instauració es realitzarà mitjançant planter i per tant ja s’assolirà 

d’entrada la densitat i distribució dels individus desitjada.   

 

Per últim, sempre que sigui possible s’escolliran per al cultiu indrets en els quals ja hi 

aparegui de forma espontània. En els casos en que això no sigui factible s’elegiran 

zones amb un sòl ben desenvolupat, plans i amb un cert efecte fondal per tal de reduir 

l’estrès hídric estival, amb una bona insolació, i una fertilitat mitjana. Tampoc suposa 

un problema per al desenvolupament de l’espècie una elevada pedregositat al sòl, 

sempre i quant aquest estigui ben desenvolupat en profunditat.  

 

 

Papaver rhoeas  

L’espècie havia estat àmpliament utilitzada tradicionalment a l’Anoia i també en 

molts altres indrets de Catalunya. Concretament, en l’estudi etnobotànic realitzat a la 

comarca (vegeula primera part de la tesis doctoral), s’han registrat 34 cites d’ús 

corresponents al consum de les fulles tendres de l’espècie en amanida, que tanmateix 

presenten un valor de prevalença de tant sols el 14,7. En l’àmbit medicinal l’espècie 

havia estat menys utilitzada, si bé s’ha documentat la utilització dels pètals i les 

llavors com a analgèsics, sedants i tranquil·litzants suaus en alguns indrets del 

Principat. No existeix però cap registre tradicional relatiu al consum alimentari de les 

flors o les llavors.  

En un estudi realitzat sobre el grau de coneixement de la població metropolitana 

sobre nou espècies silvestres comestibles molt àmpliament distribuïdes a Catalunya 

(Rius – Agüera, 2017) es va constatar que el 48% dels ciutadans són capaços 

d’identificar Papaver rhoeas mitjançant una fotografia on hi aparegui la flor, i que 

d’aquests un 34% la identifiquen com a comestible, valors que la situen només per 

darrere de l’espàrrec (Asparagus acutifolius). El més sorprenent és que només el 2,5% 

dels que la consideren comestible afirmen que la part comestible són les fulles, 

mentre que el 14,6% afirmen que són les flors i el 82,9% que són les llavors. Aquests 

resultats demostren que en les darreres dècades hi ha hagut un clar abandonament 
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dels usos alimentaris tradicionals de l’espècie, i que si el seu coneixement es manté 

viu avui en dia és gràcies a la introducció en el mercat de llavors d’altres espècies de 

papaver (Papaver somniferum) que són adquirides i consumides pels consumidors 

pensant-se que són de Papaver roheas.  

 

La primera observació important a realitzar és que la popularització del consum de 

llavors de (suposadament) Papaver rhoeas per part de la població demostra la 

possibilitat d’incorporar en la dieta quotidiana productes provinents de plantes 

silvestres que fins ara no es troben en el mercat. De retruc, el fet que la immensa 

majoria dels habitants de l’àrea metropolitana no coneguin els usos alimentaris de les 

fulles de Papaver rhoeas, i tampoc de moltes d’altres espècies silvestres comestibles 

(Rius – Agüera, 2017), comporta que en el moment que arribin al mercat seran 

considerats com aliments totalment nous. En conseqüència, igual que ha passat amb 

les llavors de (suposadament) Papaver rhoeas i amb tants altres productes 

alimentaris incorporats recentment a la dieta, aquests nous productes silvestres 

poden tenir una bona acollida per part dels consumidors si es segueixen les 

estratègies d’introducció i promoció adequades.  

La segona observació gira entorn el fet que les llavors que els consumidors creuen 

que són de Papaver rhoeas, són en realitat de Papaver somniferum, espècie coneguda 

popularment com a opi o cascall en català, i com a adormidera en castellà. La confusió 

es veu confirmada per l’atribució a la rosella de llavors que en realitat són de cascall 

(Rius – Agüera, 2017).  És per tant un cas flagrant d’engany als consumidors, 

sustentat en l’absència de legislació que obligui a incorporar el nom científic de les 

espècies a les etiquetes dels productes. L’engany és possible perquè les llavors de les 

dues espècies són a simple vista indiferenciables, i perquè en l’imaginari col·lectiu 

sota el nom de rosella o amapola els ciutadans s’imaginen les flors de Papaver roheas 

que apareixen de forma abundant als camps de conreu durant la primavera. És molt 

difícil que s’imaginin l’espècie Papaver somniferum perquè el nom popular emprat 

majoritàriament per refer-se a aquesta espècie no és ni rosella ni amapola, i perquè 

molts ciutadans no han vist mai aquesta espècie. I és que totes les marques presents 

en el mercat espanyol analitzades que comercialitzen llavors de Papaver somniferum 

utilitzen com a nom comercial “semillas de amapola” (Biospirit, Artimondo, El 
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Granero Integral, Eco Veritas, Naturgreen, Simply Organic, Gran Velada, Naturatal). 

Cap d’elles incorpora el nom científic de l’espècie, i tampoc cap d’elles utilitza com a 

nom comercial “semillas de adormidera”, que seria el més correcte tenint en compte 

l’espècie a la qual corresponen les llavors.  

La desinformació de la qual són víctimes els consumidors queda palesa en diferents 

portals d’internet sobre alimentació saludable. En els diversos articles divulgatius on 

s’informa sobre les propietats nutricionals i usos culinaris de les “semillas de 

amapola” es dona per entès que es tracta de Papaver rhoeas (Enfermino, 2017; 

Biotrendies, 2018; Pérez, 2018), i fins i tot en alguns casos l’article s’il·lustra amb 

imatges d’aquesta espècie (Vitonica, 2009; HSN blog, 2018), o directament s’utilitza 

aquest nom científic en el text (Sánchez, 2017; EBM, 2018). Fins i tot, en el portal 

Botanical online es dona per entès que les llavors que es comercialitzen sota el nom 

d’“amapola” corresponen a Papaver rhoeas (Botanical Online, 2018). 

 

Aquesta realitat té almenys tres derivades clares.  

En primer lloc comporta que un producte que podria produir-se localment s’importi 

d’altres països, principalment de la República Txeca i de Turquia (Wood, 2017). Les 

13.000 ha de Papaver somniferum cultivades a Espanya estant totes controlades per 

l’empresa Alcaliber i destinades a l’obtenció de compostos per a la indústria 

farmacèutica, però no a la producció de llavors (Sevillano, 2016). Aquest fet no només 

posa en entredit la sostenibilitat ambiental del consum de les llavors de Papaver 

somniferum, sinó que representa perdre una oportunitat d’emprar la flora autòctona 

per dinamitzar les àrees rurals i fomentar una economia sostenible. Cal tenir en 

compte que l’any 2015 el cultiu de Papaver somniferum per a l’obtenicó de llavors 

ocupava a nivell mundial 119.000 ha, amb un volum de negoci de 130 milions de 

dòlars.  

En segon lloc, el làtex de l’espècie Papaver somniferum presenta elevades 

concentracions d’alcaloides opiacis, com la morfina i la codeïna. Aquestes 

característiques químiques fan que sigui molt utilitzada per la indústria farmacèutica, 

i també per a l’obtenció d’opi, però comporten que el consum de les llavors amb 

finalitats alimentàries pugui suposar un risc per a la salut dels consumidors. En 

general el contingut d’alcaloides de les llavors no hauria de ser un risc per a la salut, 
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però en funció de quines hagin estat les condicions de cultiu, recol·lecció, i 

processament al quan s’hagin sotmès les llavors, es poden donar efectes nocius per a 

la salut com somnolència i dificultats respiratoris. Aquests efectes nocius s’han 

documentat en diferents estudis (Croitoru et al., 2017) i han estat recollits per 

l’Autoritat Europea per la Seguretat Alimentària (EFSA, 2011). Tant és així que el 

2014 la Comissió Europea va emetre una recomanació d’aplicació en tot l’Espai 

Econòmic Europeu (Comission Recomendation 2014/662/EU, of 10 september 2014) 

sobre bones pràctiques per reduir i prevenir la presència d’alcaloides opiacis a les 

llavors de Papaver somniferum comercialitzades i utilitzades per la indústria 

alimentària. Aquest risc per la seguretat alimentària s’evitaria en el cas que les llavors 

comercialitzades provinguessin de Papaver rhoeas, ja que no conté alcaloides opiacis 

(Soulimani et al., 2001). Alhora, el canvi d’espècie no implicaria una pèrdua de valor 

nutricional, ja que la capacitat antioxidant documentada en Papaver somniferum 

(Aksovlu et al., 2015) també és dona en el cas de Papaver rhoeas, gràcies a un elevat 

contingut de compostos fenòlics i flavonoides (Morales et al., 2014) 

En tercer lloc, el fet que els consumidors adquireixin un producte que creuen que 

correspon a Papaver rhoeas, encara que en realitat no sigui així, fa possible que 

aquesta espècie ja tingui el seu nínxol de mercat sense mai haver-se comercialitzat. És 

a dir, no caldrà introduir les llavors de Papaver roheas en el mercat com si d’un 

producte nou es tractés perquè els consumidors ja creuen adquirir aquesta espècie. 

 

En relació als pètals de l’espècie, frescos s’utilitzen en gastronomia per a la decoració 

de plats, i secs es poden trobar fàcilment en herboristeries per a l’elaboració 

d’infusions. Si bé el seu consum no és generalitzat, el percentatge de ciutadans que els 

coneixen i consumeixen no és irrellevant (Rius – Agüera, 2017) i és clarament 

superior a l’ús que aquesta part de l’espècie tenia tradicionalment, la qual cosa fa 

pensar que la seva demanda i consum anirà en augment en els propers anys.  

  

La tercera part de l’espècie amb un clar valor comercial són les fulles tendres, quan 

els individus es troben en forma de roseta basal. Malgrat ser un ús pràcticament 

desconegut per la població urbana actual (Rius – Agüera, 2017), la valoració 

organolèptica que han rebut les fulles tendres ha estat molt bona, amb un nivell 
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d’acceptació similar al de l’enciam i l’escarola (veure part 3). Cal afegir-hi el seu elevat 

interès nutricional (Sánchez – Mata t al., 2012), i que se’n poden obtenir bones 

productivitats a partir de poblacions espontànies (Molina et al., 2014).  

 

Malgrat les bones perspectives comercials de l’espècie d’acord amb l’esmentat fins al 

moment, els excel·lents resultats obtinguts en el present estudi, i la seva àmplia 

distribució arreu del territori català i peninsular, no existeix cap estudi que consideri 

convertir aquesta espècie en un nou cultiu. Ans el contrari, tots els estudis centrats en 

analitzar-ne la fenologia i els requeriments ambientals sota els quals es desenvolupa 

consideren l’espècie com una mala herba, i tenen com a objectiu el desenvolupament 

d’estratègies de control efectives, basant-se tant en el maneig agronòmic (Froud-

Williams et al., 1984; Cirujeda & Taberner, 2006; Torra & Recasens, 2008; Torra et al., 

2008 ) com en desenvolupament de nous herbicides (Torra et al., 2010).  

 

En conseqüència, cal utilitzar els resultats del present estudi per iniciar un canvi de 

paradigma sobre la percepció de l’espècie, amb el qual deixi de ser considerada un 

problema per a l’agricultura i passi a ser entesa com una oportunitat per 

desenvolupar cultius que amb una intervenció agronòmica mínima poden ser 

clarament rentables a nivell econòmic.  

 

Concretament, les dades obtingudes en l’experiència de cultiu realitzada a la conca 

d’Òdena demostren la gran adequació de l’espècie per ser cultivada mitjançat un 

sistema de mínima intervenció agronòmica a la Catalunya central, si bé la informació 

disponible sobre l’espècie mostra que aquest tipus de cultiu seria possible en totes les 

àrees agrícoles on apareix de forma abundant i suposa un problema per als 

agricultors. La sembra s’hauria de dur a terme a principis de setembre, abans de 

l’arribada de les primeres precipitacions, ja que és després d’aquestes pluges quan els 

individus començaran a germinar, tot i que s’ha documentat que part de les llavors 

romanen en dormició (Torra & Recasens, 2008). La dormició, juntament amb la gran 

quantitat de llavors que és capaç de produir un sol individu, calculada en entre 

40.000 i 800.0000 (Holm et al., 1997), comporta una gran presència de l’espècie en el 

banc de llavors del sòl de molts terrenys agrícoles, fins i tot encara aparentment sigui 
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poc abundant en la comunitat. De fet, s’ha demostrat que amb la utilització 

d’herbicides pre germiniació i post germinació no s’aconsegueix reduir el banc de 

llavors del sòl, sinó que aquest encara s’incrementa (Torra et al., 2008). Alhora, la 

capacitat de permanència de l’espècie en el banc de llavors del sòl és molt elevada, 

mantenint la viabilitat durant dècades (Lutman et al., 2002). La germinació està 

condicionada per la profunditat a la qual es trobin les llavors, i es dona preferentment 

en aquelles que es troben a les capes més superficials, mentre que l’enterrament de 

les llavors a profunditats d’entre 8 i 20 cm n’estimula la dormició i la permanència en 

el banc de llavors del sòl (Froud-Williams et al., 1984; Cirujeda et al., 2006). La 

llaurada suposa un clar estímul per a la germinació de l’espècie (Cirujeda et al., 2007), 

especialment si es duu a terme a principis de tardor, abans de l’octubre (Torra & 

Recasens, 2008).  

 

Amb totes aquestes evidències, el més recomanable és promoure la instauració del 

cultiu en aquelles àrees agrícoles en les quals l’espècie estigui ben representada en el 

banc de llavors del sòl, fet que evitarà haver de realitzar la sembra. Amb una llaurada 

del sòl cap al mes de setembre serà suficient per fer que l’espècie germini i 

s’estableixi. Si es desitja avaluar-ne presència en el banc de llavors del sòl, per decidir 

entre diferents possibles ubicacions quina és la més idònia per al cultiu, el setembre 

anterior a la sembra cal obtenir mostres de sòl a partir de les quals es duran a terme 

els tests de germinació entre octubre i març (Torra et al., 2007). Es recomana separar 

les mostres de sòl en funció de la profunditat, amb una mostra entre els 0 i 5 cm, una 

altra entre els 5 i els 10, i la darrera entre els 10 i els 20 cm. Si la llaurada es duu a 

terme a finals d’hivern, la germinació de l’espècie també és possible, però és molt 

menys abundant que si es realitza cap al setembre. En qualsevol cas, si es dona la 

circumstància que després de la primera llaurada la densitat poblacional és menor de 

l’esperada, el recomanable és deixar que els individus completin el cicle vital i 

disseminin les llavors, fet que comportarà que en el següent cicle de cultiu la densitat 

poblacional ja sigui la desitjada.  

Quan les llavors es trobin principalment a la capa superficial, es realitzarà una 

passada de cultivador superficial per tal de no alterar l’estructura vertical del sòl i no 

enterrar les llavors a una profunditat que n’impedeixi la germinació. Si les llavors es 
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troben principalment a profunditats mitjanes una bona opció pot ser una llaurada 

mitjançant la fresa. Per últim, quan la major part de llavors es situïn a els capes 

profundes s’haurà d’utilitzar una arada de pales per invertir l’estructura vertical del 

sòl i situar les llavors prop de la superfície. Un cop el cultiu ja s’hagi instaurat un any, 

per tal de perpetuar-lo tant sols caldrà dur a terme la llaurada superficial amb 

cultivador cap al mes de setembre.  

Per últim, per tal de garantir la perpetuació de l’espècie al llarg dels cicles de cultiu, 

tenint en compte només les llavors produïdes i disseminades any rere any pels 

individus, es calcula que amb un recobriment de l’espècie situat al voltant del 8% es 

produiran prou llavors com per a l’any següent assolir un recobriment del 100% si les 

condicions ambientals són favorables. En conseqüència, per cultius en que la finalitat 

sigui la producció de llavors no caldrà deixar cap dels individus per recol·lectar, ja 

que amb molta probabilitat les llavors disseminades abans de la collita i les que es 

perdin durant el procés de recol·lecció superaran el 8% del total. En el cas de cultius 

per a la producció de pètals, com que la recol·lecció manual dels pètals no impedeix 

en bona part dels casos la fructificació, també es superarà la mínima producció de 

llavors necessària per restituir la població. En aquest sentit cal explorar la possibilitat 

de combinar la producció de pètals i de llavors en un mateix cicle de cultiu. Finalment, 

en el cas de cultius focalitzats en l’obtenció de la part vegetativa es recomana deixar 

florir i fructificar els individus corresponents al 8% de la superfície cultivada, 

distribuïts homogèniament en files situades a no més de dos metres de separació 

entre elles.  

Si es desitja dur a terme la fertilització del cultiu caldrà seguir el mateix patró de 

fertilització que l’emprat en el cultiu ecològic de cereals d’hivern, amb una addició de 

fem abans de la llaurada. Tanmateix, caldrà determinar en cada cas la conveniència o 

no de tal fertilització tenint en compte les característiques del sòl i la productivitat del 

cultiu de Papaver rhoeas.  

 

En  termes fenològics, la collita de fulles es podrà realitzar entre novembre i març, 

coincidint amb els moments en que els individus es troben en forma de plàntula o 

juvenil. Tenint en compte l’elevada densitat de germinació de l’espècie al llarg de la 

tardor, i el fet que aproximadament la meitat dels individus germinats moren a 
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principi de primavera fruit de la competència intraespecífica, en els cultius destinats a 

la producció de pètals i llavors també serà possible dur-hi a terme la collita de fulles. 

Concretament, es podran recollir entre octubre i març fins a la meitat dels individus 

de la població, sempre i quan la densitat poblacional sigui elevada, ja que aquest fet 

contribuirà a aclarir la població i afavorir el desenvolupament dels individus restants, 

sense que tingui implicacions negatives en la collita de flors o de llavors. La collita 

d’individus per a l’obtenció de fulles caldrà realitzar-la, ara per ara, de forma manual.  

 

Pel que fa referència a la collita de pètals, aquesta tindrà lloc principalment durant el 

mes d’abril. Tal i com ja s’ha esmentat, cal avaluar en futurs estudis l’afectació que té 

la recol·lecció manual dels pètals en la producció de llavors, ja que és possible que 

una obtenció de pètals i llavors en el mateix cicle de cultiu sigui factible. La 

recol·lecció es realitzarà manualment per tal de no barrejar els pètals amb la resta 

d’estructures de la planta. Finalment, la recol·lecció de llavors tindrà lloc 

majoritàriament entre finals de maig i principis de juny, essent possible la seva 

mecanització.  

 

 

Plantago coronopus subsp. coronopus 

Aquesta espècie ha estat tradicionalment poc utilitzada en alimentació humana al 

Principat, si bé darrerament és cada cop més coneguda entre els amants de la 

recol·lecció i consum de plantes silvestres comestibles. Popularment s’anomena 

majoritàriament corn de cérvol o banya de cérvol, en al·lusió a la forma de les fulles. 

L’ús alimentari actual consisteix principalment en el consum de les fulles centrals i 

tendres de la roseta basal en amanida, les quals són ben valorades pels consumidors a 

nivell organolèptic (veure part 3), si bé el seu consum encara és molt minoritari. Més 

enllà de les seves qualitats organolèptiques, el cultiu de l’espècie s’ha estudiat com 

una possible alternativa agronòmica en indrets amb una elevada salinitat (Koyro, 

2006), gràcies a l’elevada tolerància que presenta a aquest factor d’estrès (Villellas et 

al., 2012).  
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A la Catalunya central la sembra de l’espècie es realitzarà al mes de setembre, per tal 

que la germinació dels individus tingui lloc al llarg de la tardor o a principis de 

primavera. L’espècie presenta dimorfisme en les llavors produïdes, ja que les de la 

part inferior de l’espiga són més grans  i tenen una coberta mucilaginosa que les fa 

més resistents a l’estrès hídric, mentre que les de la part superior són més petites i no 

presenten la coberta mucilaginosa, amb la qual cosa són més sensibles a la sequera 

(Villellas & Garcia, 2012). Aquests trets de les llavors, i el fet que els individus puguin 

reproduir-se durant tot l’any excepte entre gener i març, atorguen versatilitat al 

període de germinació i establiment, que es concentrarà entre la tardor i la primavera 

d’acord amb la major disponibilitat hídrica d’aquests períodes. La gran capacitat 

reproductiva dels individus, juntament amb una bona capacitat de germinació i 

establiment a partir de les llavors disseminades, fan que d’un any al següent la 

població es multipliqui per 10, considerant només els individus que aconsegueixen 

establir-se. En conseqüència, per tal  de garantir la perpetuació de la població caldrà 

deixar de recollir els individus corresponents al 10% del recobriment. D’aquesta 

forma l’any següent, sempre i quant les condicions ambientals siguin favorables, la 

població podrà assolir un recobriment del 100%.  

 

L’espècie presenta una gran versatilitat pel que fa a la dinàmica poblacional i la forma 

vital dels individus en funció de les condicions ambientals sota les quals es 

desenvolupa (Villellas et al., 2013). A la Catalunya central els individus es comporten 

majoritàriament com a hemicriptòfits. Tenint en compte que la població es 

perpetuarà a partir de les diàspores produïdes pels individus que no es recullen, la 

recol·lecció començarà ja la primavera després de la sembra, tot i que si es vol 

afavorir el rebrot, aquesta no s’iniciarà fins a la tardor. Per afavorir el rebrot cal 

realitzar la collita el més superficialment possible, per no malmetre les gemmes 

bassals a partir de les quals rebrotaran els individus. En termes generals, el període 

favorable per a la recol·lecció és molt extens, i va des del mes d’octubre fins a finals de 

primavera. En els mesos hivernals es recol·lectaran individus no reproductors, 

mentre que en els altres dos períodes hi haurà presència d’espigues. Tot i que a priori 

es creu que aquest fet no afectarà a al qualitat organolèptica, caldria realitzar els 

estudis pertinents per tal de comprovar-ho. Si es desitja que els individus rebrotin, i 
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no dependre exclusivament dels individus que s’estableixin a partir de les llavors 

produïdes, cal finalitzar la recol·lecció cap a mitjans d’abril, per tal de permetre que 

es produeixi el rebrot abans de l’inici de la sequera estival.  

 

A la zona d’estudi l’espècie es troba present majoritàriament en camins i zones 

trepitjades situades en ambients lleugerament humits, en relació al context general 

de la Catalunya central. El fet de créixer en forma de roseta basal totalment aplicada 

al sòl fa que no sigui competitiva en alçada, però que pugui resistir perfectament un 

trepig reiterat, el qual elimina les espècies de la comunitat que podrien exercir una 

competència en alçada. Els juvenils i especialment els adults són molt resistents al 

trepig, mentre que les plàntules són l’estadi més sensible. En conseqüència, es 

planteja dur a terme un maneig agronòmic consistent en el trepig, mitjançant un 

corró, entre els mesos de maig i setembre, quan la comunitat està formada 

principalment per adults i juvenils. En cas que sigui necessari, durant la tardor i 

principis de primavera es durà a terme una sega a uns 5 cm del sòl la qual limitarà el 

creixement de les espècies adventícies competidores sense que es perjudiqui 

mitjançant el trepig l’establiment de les plàntules. Tanmateix, aquesta sega serà cada 

cop menys necessària perquè amb la progressiva instauració de la població i també 

gràcies a la compactació superficial causada pel maneig de trepig durant l’estiu, la 

germinació i establiment d’adventícies serà cada cop menor.  

 

 

Plantago lanceolata  

Es tracta d’una espècie àmpliament estudiada per al seu ús en ramaderia, fruit de 

l’elevada palatabilitat que presenta i els beneficis que pot suposar el seu consum per 

al bestiar, existint-ne fins i tot diferents cultivars (Stewart, 1996; Al-Mamun et al., 

2008). Per contra, no es te constància de cultius desenvolupats per a l’obtenció com a 

producte medicinal, si bé el seus usos medicinals són tradicionalment ben coneguts i 

també es troben recollits per l’Agència Europea del Medicament (HMPC, 2011). 

Darrerament també s’ha descobert la possible utilització de l’espècie en tractaments 

contra l’obesitat (Yoshida et al., 2013). En conseqüència, aquestes són les  primeres 

evidències sobre les possibilitats de cultiu de l’espècie a la Catalunya central. 
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La sembra es pot dur a terme tant a principis de setembre com al voltant del mes de 

març o principis d’abril. El fet que la germinació es produeixi a finals d’estiu – 

principis de tardor, i a la primavera avançada, indica que l’espècie requereix 

temperatures del sòl força elevades per tal de germinar. Es recomana escollir la 

sembra de finals d’estiu perquè així hi ha dues finestres d’oportunitat per a la 

germinació, i perquè els individus germinats a principis de tardor presenten una 

major resistència a l’estrès hídric estival. És així perquè el període des de la 

germinació a l’inici del dèficit hídric estival és molt més perllongat que en els 

germinats a la primavera avançada, i per tant estan més ben establerts un cop arriba 

l’estiu.  

 

El moment més adequat per dur a terme la recol·lecció es situa a principis d’abril, 

moment en que els individus han assolit bona part del creixement vegetatiu i tot just 

s’inicia la reproducció. La primera collita es realitzarà un cop el cultiu estigui ben 

instaurat, ja que així la població es perpetuarà gràcies al rebrot, i per tant tindrà lloc 

un any i mig després de la sembra. Es recolliran només les fulles, no tota la roseta 

basal, la qual cosa permetrà el rebrot i regeneració dels individus abans de l’arribada 

de la sequera estival. Alhora, els individus que rebrotin seran fins i tot capaços de 

reproduir-se entre finals de primavera i la tardor, ja que la reproducció abasta des de 

l’abril al setembre, podent-se produir fins i tot en el període estival. L’espècie 

s’utilitzarà principalment per a usos medicinals i infusions, i en conseqüència seria 

interessant determinar com varia la concentració de principis actius en funció del 

moment de recol·lecció, per tal de si es donés el cas ajustar el moment de collita 

(Jarzomski et al., 2000). En diversos països de la Unió Europea forma part de 

diferents preparats medicinals emprats principalment per al tractament de la tos i els 

refredats, i també per a llagues bucals, tal i com recull l’Agència Europea del 

Medicament (HMPC, 2011); usos coincidents amb els que tradicionalment s’han 

donat a l’espècie (veure part 1). En termes alimentaris el consum de l’espècie també 

és possible, però es recomana escollir Plantago major o Plantago media, ja que 

presenten un valor culinari més elevat.   

 



Capítol  12  
 

394  

Plantago lanceolata creix en forma de roseta basal, però les fulles no estan tant 

aplicades al sòl com en el cas de Plantago coronopus. Per tant és una espècie resistent 

al trepig però menys que Plantago coronopus, alhora que es desenvolupa en ambients 

més secs. En conseqüència, la competència exercida per la comunitat d’adventícies 

també serà menor, degut a la menor disponibilitat hídrica. En el procés d’instauració 

es durà a terme la sega de la vegetació adventícia per sobre de l’alçada màxima de 

l’espècie cultivada, i en el període estival es realitzarà el trepig mitjançant un corró 

per eliminar la competència i sobretot per afavorir la compactació de la capa 

superficial del sòl. Un cop el cultiu entri en fase productiva s’aprofitarà la collita 

durant el mes d’abril per dur a terme una sega de tota la comunitat d’adventícies, 

essent aquest l’únic maneig que caldrà realitzar per perpetuar el cultiu. En termes de 

fertilitat, l’espècie és capaç de créixer en sòls més aviat pobres, si bé un cop el cultiu 

estigui ben instaurat l’addició de matèria orgànica pot contribuir a mantenir la 

productivitat en cas que es detecti una davallada.  

Portulaca oleracea  

Tal i com era esperable, la germinació i establiment no s’han produït sota les 

condicions de cultiu avaluades. Es tracta d’una espècie que es desenvolupa en sòls 

amb una elevada disponibilitat de matèria orgànica i nutrients, i també una eleva 

disponibilitat hídrica. Aquests trets fan que sigui molt abundant en terrenys 

hortícoles, on gràcies al seu creixement horitzontal crea unes cobertes vegetals 

denses en les quals és molt difícil que hi apareguin altres espècies. La seva gran 

presència als horts, on apareix de forma espontània, comporta que el seu cultiu no 

tingui sentit, sinó que el recomanable és afavorir-la d’entre les diferents adventícies 

que apareixen als horts. En el cas que l’espècie aparegui en cultius de poca alçada, 

com per exemple cebes o alls, caldrà eliminar-la per permetre el creixement de les 

hortalisses cultivades, de tal forma que la collita de Portulaca oleracea s’hauria 

d’haver fet igualment. En el cas de cultius de més alçada i rels més profundes, com 

tomaqueres o pebroters, la presència de Portulaca oleracea no impedirà el 

creixement de les hortalisses cultivades, de tal forma que és en aquests indrets on a 

banda de recollir l’espècie per al seu aprofitament, caldrà deixar-ne fructificar alguns 

individus per afavorir la seva presència entre la comunitat d’adventícies de l’hort.  
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L’espècie presenta unes llavors diminutes que són produïdes en gran quantitat. La 

gran producció de llavors, i la facilitat de disseminació que presenten, són factors 

determinats per entendre la gran dominància que pot assolir l’espècie quan les 

condicions ambientals li són favorables. En el cas de voler afavorir-la en un espai de 

l’hort on hi és poc present el més senzill serà escampar-hi uns quants individus adults 

que hagin completat la fructificació però que encara no hagin disseminat les llavors. A 

partir d’aquí la pròpia disseminació de les llavors i la llaurada prèvia a la sembra o 

plantació del proper cultiu ja faran la resta. Actualment l’espècie es troba distribuïda 

arreu del món, essent considerada la vuitena espècie vegetal més abundant del 

planeta (Anastácio & Carvalho, 2013). És llargament coneguda, utilitzada, i fins i tot 

comercialitzada en molts dels indrets en els quals es troba distribuïda (Mèxic, Sud 

Amèrica, Magrib, Europa, Àsia). Es cultiva de forma freqüent i se n’han desenvolupat 

diverses varietats per tal de millorar-ne la productivitat i la composició nutricional 

(Rivera et al., 2010; Anastácio & Carvalho, 2013; Alam et al., 2014; Egea – Gilabert et 

al., 2014; Udin et al., 2014), constatant el gran interès de l’espècie en l’àmbit 

agronòmic i alimentari. El cultiu i consum de l’espècie es veuen afavorits per la seva 

composició nutricional, ja que és rica en àcids grassos poliinsaturats Omega-3 i té una 

elevada capacitat antioxidant (Anastácio & Carvalho, 2013; Sallam & Anwar, 2017). 

Una altra evidència de la facilitat de disseminació característica de l’espècie i l’elevada 

afinitat per ambients rics en nutrients, és la gran presència que presenta en ambients 

urbans, especialment en jardineres, torretes, i esquerdes del paviment o de les rajoles 

situades preferentment prop de contenidors.  

 

La germinació es produeix partir de l’abril o el maig (a la conca d’Òdena), coincidint 

amb l’increment de temperatura del sòl, i es dona de forma massiva fins al mes de 

setembre. Per tal d’aconseguir que l’espècie germini només cal llaurar un indret de 

l’hort on estigui present en el banc de llavors del sòl i al cap de pocs dies ja s’iniciarà 

la germinació, sempre i quant hi hagi aigua i nutrients. La recol·lecció es durà a terme 

principalment entre maig i setembre, ambdós inclosos. La major part dels agricultors 

catalans coneixen l’espècie però la consideren tant sols una mala herba, si bé 

tradicionalment ha estat una de les espècies silvestres emprades per a l’alimentació, 

tant crua en amanides com cuita, havent-se’n fet fins i tot conserves que després es 
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consumien com a aperitiu. A nivell mundial és molt freqüent trobar-la encara ara en 

diversos mercats i botigues del Magrib i Sud-Amèrica. A Catalunya tant sols un 9,4% 

de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona coneix l’espècie, però és rellevant 

que d’aquests el 71,7% la consideren comestible (Rius – Agüera, 2017). En 

conseqüència, es pot afirmar que els potencials consumidors de l’espècie, o bé no la 

coneixen, o bé la consideren comestible, però són una clara minoria aquells que la 

consideren un mala herba. Aquest fet, juntament amb l’elevat valor organolèptic, les 

facilitats de recol·lecció en zones hortícoles on apareix de forma espontània, i l’elevat 

valor nutricional i fins i tot medicinal (Conforti et al., 2011) que presenta, fan que hagi 

de ser considerada com una de les espècies silvestres que amb més facilitat poden ser 

introduïdes en el sistema agroalimentari català.  

 

 

Reichardia picroides  

Aquesta espècie ha estat àmpliament utilitzada en territori català pel seu consum en 

amanides, tal i com demostren les 43 cites d´ús documentades a la comarca de l’Anoia 

(vegeu part 1, capítol 5). En altres punts de la conca mediterrània com Itàlia 

(Ghirardini el al., 2017) o Grècia (The Local Food-Nutraceuticals Consortium, 2005) el 

seu consum també era molt habitual en forma d’amanida. A l’Anoia, la totalitat dels 

informants atorguen a l’espècie una gran qualitat organolèptica, però actualment el 

valor de prevalença d’aquest ús entre els informants és de tant sols el 14,3%. L’ampli 

ús que havia tingut fins fa poques dècades contrasta amb l’absolut desconeixement 

que en té la societat actual. En un estudi desenvolupat a l’àrea metropolitana de 

Barcelona, dels 488 ciutadans entrevistats cap ha estat capaç ni tant sols d’identificar-

la. Aquest desconeixement també es fa palès en l’àmbit científic, ja que es tracta d’una 

espècie molt poc estudiada a nivell nutricional i medicinal, si bé els pocs indicis dels 

que es disposa indiquen que podria considerar-se un aliment funcional (The Local 

Food-Nutraceuticals Consortium, 2005). En consonància amb el gran desconeixement 

de l’espècie tampoc no existeix cap estudi que hagi avaluat la possibilitat de 

comercialitzar-la i menys encara cultivar-la, i tant sols en una ocasió (Practical Plants, 

2017) s’indica que seria interessant estudiar el seu possible cultiu.  
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Per tant, les dades obtingudes a la Conca d’Òdena, i que possiblement són vàlides per 

la major part de l’àrea de distribució de l’espècie, permeten afirmar per primer cop 

que el cultiu d’aquesta espècie pot ser una alternativa agronòmicament interessant 

per terrenys de secà poc fèrtils i amb una baixa productivitat de l’àrea mediterrània. 

Confirmen a més que un maneig basat en la mínima intervenció agronòmica és 

totalment adequat als requeriments de l’espècie. Les dades disponibles indiquen que 

la sembra a principis de febrer és favorable per a la germinació i establiment de 

l’espècie, però caldria realitzar futurs estudis per determinar si una sembra a finals 

de setembre també permetria la seva germinació i establiment. Tenint en compte les 

característiques de l’espècie i els ambients en els quals es desenvolupa, la sembra a 

principis de tardor seria encara més favorable per a la germinació i establiment que la 

sembra de febrer, ja que els individus podrien assolir un major desenvolupament 

abans de l’arribada de l’eixut estival. Aquesta hipòtesis però haurà de confirmar-se en 

un futur.  

Els individus, fins i tot els juvenils, han mostrat una gran resistència als episodis de 

sequera extrema registrats. També s’ha produït la germinació a partir del banc de 

llavors del sòl. Aquests fets confirmen la idoneïtat de l’espècie per créixer en unes 

condicions ambientals extremes pel que fa a la disponibilitat hídrica. Són resultats 

lògics tenint en compte els ambients on l’espècie apareix de forma espontània, i 

confirmen l’interès que pot tenir el seu cultiu en terreny agrícoles marginals, 

orientats al sud, especialment secs, pobres en nutrients i fins i tot amb risc d’erosió. 

Un cop ben establerts, la potent arrel axonomorfa que desenvolupen els individus i 

que pot arribar fins a un metre de profunditat, els fa extremadament resistents a la 

sequera i permet alhora que després de la recol·lecció rebrotin amb molta facilitat. 

Per tant, el primer any de cultiu servirà per a la instauració dels individus, els quals 

iniciaran la floració al llarg de la primavera i tardor del primer any. En termes 

generals a la conca d’Òdena la floració té lloc entre finals de març i finals d’octubre, 

podent-se mantenir fins i tot durant l’estiu i finalitzant amb l’arribada de les primeres 

glaçades hivernals intenses.  

El període més favorable per al creixement vegetatiu es situa entre l’octubre i el maig, 

i d’acord amb aquest fet i amb el període reproductiu que presenten, la recol·lecció de 
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la part vegetativa es realitzarà entre l’octubre i principis d’abril. A partir d’aquesta 

data no es recomana dur a terme cap més recol·lecció per tal que els individus puguin 

rebrotar amb força i fins i tot iniciar el procés reproductiu abans de l’arribada de 

l’eixut estival. La part d’interès són les fulles de la roseta basal, més tendres si 

l’individu no es troba en floració però que mantenen encara unes molt bones 

característiques organolèptiques si la floració es combina amb una bona 

disponibilitat hídrica, circumstància que es dona sobre tot a la tardor. En dur a terme 

la recol·lecció és molt important realitzar-la de forma molt superficial, per tal de no 

malmetre les gemmes basals a partir de les quals tindrà lloc el rebrot. Les dades 

obtingudes en poblacions espontànies de la conca d’Òdena indiquen que un mateix 

individu pot ser recollit entre dos i tres vegades en un mateix període recol·lecció. 

Sota condicions pluviomètriques normals, la primera collita pot tenir lloc a finals 

d’octubre, la segona entre desembre i gener, i la tercera i última a finals de març, 

després de la qual els individus tornen a rebrotar i són capaços de reproduir-se. La 

freqüència i intensitat de recol·lecció caldrà adaptar-la a les condicions ambientals 

del moment i a la resposta dels individus a l’estrès provocat per la collita, per tal de 

no comprometre’n ni el vigor ni la supervivència. És a partir del rebrot que 

principalment es perpetuarà el cultiu, si bé a partir de la germinació de les diàspores 

produïdes podrà tenir lloc una renovació de la població. Cal tenir en compte que els 

individus germinats que es desitgi que s’estableixin en la comunitat no poden ser 

recollits fins un any després de la germinació, per tal de no comprometre’n 

l’establiment. 

Si l’indret escollit per a la instauració del cultiu és l’adequat, el maneig agronòmic 

serà mínim i només caldrà aprofitar la collita de tardor o de primavera per tal de dur 

a terme una sega que permeti controlar les espècies adventícies aparegudes en la 

comunitat. Especialment la sega anirà dirigida a controlar els camèfits, nanofaneròfits 

i altres hemicriptòfits que s’hagin instaurat espontàniament en el cultiu, i que d’acord 

amb les condicions ambientals on es desenvoluparan els cultius seran les potencials 

formes vitals competidores. A mesura que avancin els cicles de cultiu es preveu que la 

presència d’adventícies es redueixi considerablement i quedi restringida a unes 



                                                                                                                                                                  Capítol 12 

   399 

poques espècies, adaptades a les condicions ambientals extremes i al tipus de maneig 

agronòmic realitzat.  

 

Rosa canina subsp. canina  

Degut a l’absència de germinació registrada no s’ha pogut obtenir informació sobre la 

idoneïtat agronòmica del cultiu d’aquesta espècie sota un maneig de mínima 

intervenció a la Catalunya central. Cal repetir l’experiència, però duent a terme la 

instauració del cultiu a partir de la propagació vegetativa d’individus silvestres. La 

propagació es pot dur a terme mitjançant l’obtenció de rebrots i estaquetes basals 

dels individus mare entre els mesos de desembre i febrer, o a partir de l’obtenció 

d’esqueixos de tiges d’un sol any d’edat entre el febrer i l’abril. En ambdós casos s’han 

de plantar en recipients amb perlita com a substrat, i mantenir en reg fins la tardor 

següent per aconseguir un bon arrelament, que es pot afavorir amb la utilització 

d’àcid indolbutíric (IBA) (Uggla & Martinsson 2005; Werlemark, 2009). A la tardor 

següent es durà a terme la plantació dels individus en l’indret escollit per al cultiu, 

que en el cas de la conca d’Òdena correspondrà a indrets fèrtils, amb el sòl ben 

desenvolupat i una elevada humitat. Com a referència, són indrets en els quals una 

bardissa s’hi pot desenvolupar favorablement. En àrees més plujoses de la Catalunya 

Central, o al Prepirineu, el cultiu es durà a terme qualsevol tipus d’ambients. En 

algunes zones prepirinenques el cultiu de diferents espècies del gènere pot ser una 

alternativa agronòmica molt important. I és que precisament en molts indrets, degut 

al descens de la pressió de pastura, els prats estan essent colonitzats per espècies 

d’aquest gènere. A falta d’estudis que ho certifiquin, tot fa pensar que en els ambients 

en els quals l’espècie es desenvolupa de forma favorable espontàniament seria 

extremadament senzill desenvolupar-hi un cultiu basat en la mínima intervenció 

agronòmica. El principal handicap és que des de la plantació a l’indret seleccionat fins 

a l’entrada en producció del cultiu poden passar entre 4 i 5 anys (Uggla & Martinsson 

2005; Werlemark, 2009) 

El cultiu d’aquesta i altres espècies del gènere és una alternativa agronòmica amb un 

elevat potencial per determinades àrees de Catalunya i que cal seguir explorant en 

futurs estudis. És així per la cada cop major demanda dels fruits d’aquesta espècie en 
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alimentació i per a usos medicinals. Centre Europa i l’Europa de l’est són els 

principals mercats d’aquest producte, del qual es van recollir i comercialitzar al 

voltant de 8000 tones a nivell mundial l’any 2004, i la demanda no ha parat de créixer 

en els darrers anys (Werlemark, 2009). Els principals productors es situen a centre 

Europa, l’Europa de l’est, als països nòrdics, Xile, i Turquia, i en tots els casos la 

recol·lecció silvestre està sent desplaçada progressivament pel cultiu, ja sigui a partir 

de poblacions silvestres o mitjançant varietats seleccionades (Joublan & Rios, 2005; 

Barry et al., 2008; Werlemark, 2009). El consum del fruit d’aquesta i altres espècies 

del gènere progressivament també està arribant a les zones mediterrànies com 

Catalunya, on si bé tradicionalment havia estat utilitzat en algunes àrees, en les 

darreres dècades havia caigut pràcticament en desús. El ressorgiment de l’interès per 

aquest fruit silvestre és deu al gran contingut en vitamines B, C i E, en carotenoides i 

polifenols, i en fòsfor i potassi que presenta. Aquesta composició li confereix unes 

grans propietats nutricionals, antioxidants (Werlemark, 2009; Roman et al., 2013), i 

medicinals (Larsen et al., 2003). Es calcula que té entre 300 i 400 mg de vitamina C 

per cada 100 g de pes fresc, la qual cosa representa valors entre 10 i 80 cops 

superiors als de les taronges, un aliment ja considerat molt ric en aquesta vitamina 

(Werlemark, 2009).  

 

 

Rormarinus officinalis 

Degut a l’absència de germinació no s’ha pogut obtenir informació sobre el seu 

comportament agronòmic sota les condicions de la conca d’Òdena i mitjançant un 

maneig de mínima intervenció agronòmica. Es desconeixen els motius que han 

provocat que, en contra de l’esperat d’acord amb la bibliografia (Red Calea, 2008), no 

s’hagi produït la germinació malgrat dur a terme la sembra en alvèols i amb reg. Hi ha 

la possibilitat que el moment de sembra no fos l’adequat, i que d’acord amb l’observat 

en altres espècies, calgués realitzar-la a la tardor i no a principis de primavera. Una 

altra hipòtesis és una mala qualitat de les llavors emprades, tot i que és poc plausible.  

 

Un cop superada la limitació de la germinació seria esperable que l’espècie es 

desenvolupés favorablement sota les condicions de cultiu establertes, d’acord amb la 
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seva àmplia presència en les comunitats vegetals de la zona i tenint en compte els 

indicis obtinguts en alguns estudis de cultiu ecològic a la península ibèrica (Usano – 

Alemany et al., 2008). Cal insistir per tant en l’estudi de les possibilitats de cultiu 

d’aquesta espècie a la zona, la qual actualment és àmpliament utilitzada en els àmbits 

farmacèutic i culinari, àmbits en els quals també ha estat utilitzada tradicionalment 

de forma generalitzada.  

 

 

Rubus ulmifolius 

Degut a l’absència de germinació, tant en alvèols amb reg com sota les condicions 

ambientals de la primavera i tardor del 2015, no s’ha pogut obtenir informació sobre 

el seu comportament agronòmic. D’acord amb l’observat en altres espècies caldria 

provar de realitzar la sembra a la tardor, tot i que no semblaria lògic esperar que la 

germinació es produís en aquest període. És conegut que l’espècie té una mala 

germinació (Jordano, 1984), i podria atribuir-se a la necessitat de les llavors de passar 

a través del l’aparell digestiu dels organismes encarregats de la disseminació per 

trencar la dormició, tal i com s’ha documentat en múltiples espècies endozoòcores 

(Tavertet et al., 2007). En cas de repetir-se l’experiència tenint en compte les dues 

variables esmentades i tampoc assolir la germinació, caldria optar per la multiplicació 

vegetativa de l’espècie. Aquesta consistiria en l’obtenció, durant el final de tardor, 

d’esqueixos basals amb una part de rel, o bé d’estaques que caldria fer arrelar en 

perlita i sota condicions d’irrigació durant un any per després ser trasplantades a 

l’indret de cultiu definitiu.   

 

Aquesta espècie ha estat tradicionalment utilitzada amb finalitats medicinals i 

sobretot alimentàries, tant pel consum del fruit com dels brots tendres de primavera, 

els quals eren menjats in situ o afegits a les amanides. Actualment l’elaboració de 

melmelada amb els seus fruits és habitual ja que és molt ben valorada pels 

consumidors a nivell organolèptic (veure part 3). Alhora, els fruits són una gran font 

d’antioxidants (Halvorsen et al., 2006; Poiana et al., 2013), i se n’ha documentat la 

capacitat per reduir el risc de patir càncer, obesitat, o problemes cardiovasculars 

entre d’altres (Seeram, 2008; Jimenez-Garcia et al., 2013). Aquest fet és gràcies als 
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components polifenòlics que contenen, entre els quals hi ha antocians (Zafra-Stone et 

al., 2007; Mikulic-Petkovsek et al., 2012). Malgrat la bona acceptació per part dels 

consumidors, unes propietats nutricionals excel·lents, i tractar-se d’una espècie molt 

abundant en diferents indrets del país, no s’ha localitzat cap estudi en el qual es 

consideri la possibilitat de cultivar aquesta espècie. Paradoxalment, en països com 

Itàlia o els EEUUA es cultiven varietats de l’espècie que han estat seleccionades pel fet 

de no tenir agullons, essent el cas de Rubus ulmifolius var. anoplothyrsus (Hammer et 

al., 2004). Tanmateix, els fruits d’aquestes varietats tenen una qualitat organolèptica 

molt menor als de les varietats silvestres, alhora que són varietats molt menys 

adaptades a les condicions ambientals locals. En conseqüència, resulta cabdal poder 

superar l’escull que en aquest estudi ha suposat l’establiment del cultiu i poder 

comprovar així la més que probable idoneïtat de Rubus ulmifolius per al seu cultiu a 

Catalunya en base a una mínima intervenció agronòmica. 

 

 

Sanguisorba minor 

Tot i tractar-se d’una espècie poc utilitzada tradicionalment a Catalunya, tant en 

l’àmbit medicinal com alimentari, darrerament s’ha constatat que els pocs usos 

tradicionals documentats tenien majoritàriament una notòria base científica. Des del 

punt de vista nutricional és molt rica en compostos antioxidants, com vitamines i 

polifenols (Ranfa et al., 2013; Romojaro et al.,2013a). Aquesta composició ha 

comportat que s’hagi avaluat la seva utilització com a element antioxidant d’olis 

vegetals pobres en aquests components (Romojaro et al., 2013b); o en la millora del 

contingut nutricional de sucs vegetals, als quals també milloren l’aspecte o el gust 

(Sanchez – Bel et al., 2015). En l’àmbit medicinal s’ha determinat la utilitat d’extractes 

de l’espècie en l’àmbit oncològic (Cuccioloni et al., 2012).  

 

Tot i aquestes bones característiques nutricionals, no s’ha explorat fins al moment la 

possibilitat de cultivar l’espècie per a la seva utilització en alimentació humana. En 

canvi, està ben documentat el seu interès per a l’establiment de pastures en ambients 

semiàrids gràcies a l’elevada resistència a la sequera i una bona capacitat de rebrot 

(Douglas et al., 1991; Acari et al., 2011). Finalment, l’espècie ha obtingut una 
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valoració organolèptica acceptable quan ha estat avaluada per un panell de tastadors 

experts, els quals han valorat l’aspecte particular de les fulles com l’element més 

interesant per la seva introducció a la dieta moderna (Romojaro et al., 2013a). És una 

valoració similar a l’obtinguda en els tasts duts a terme a la 3a part de la tesi. El 

conjunt d’aquestes evidències, juntament amb els resultats obtinguts en la present 

experiència de cultiu, fan que l’espècie pugui ser considerada com una alternativa 

agronòmica interessant per esser cultivada a la Catalunya central mitjançant una 

intervenció agronòmica mínima.   

 

En aquest sentit la sembra s’ha de dur a terme a finals d’hivern, per tal que la 

germinació pugui produir-se a principis de primavera. Els individus presenten una 

resistència extraordinària a la sequera extrema registrada, confirmant la idoneïtat de 

l’espècie per ser cultivada en ambients amb un clar dèficit hídric estival. En aquest 

sentit, creixerà favorablement en ambients moderadament fèrtils i en orientacions 

variables, sempre i quan no es tracti d’àrees amb una humitat massa elevada (per 

exemple fruit de l’efecte fondal). El primer any de cultiu servirà per la instauració dels 

individus, de tal forma que la primera recol·lecció no es realitzarà fins la primavera 

de l’any següent al de la sembra. Tenint en compte que el principal creixement es 

registra durant la primavera, i que altres estudis han determinat una capacitat de 

rebrot amb periodicitat mensual quan les condicions ambientals són favorables 

(Douglas et al., 1991), la collita s’iniciarà al febrer i acabarà a principis d’abril. En 

aquest període s’espera poder realitzar dues collites. A partir de mig abril no es durà 

a terme cap més recol·lecció i es permetrà que els individus rebrotin abans de la 

sequera estival. Aquest fet farà possible la fructificació, ja que la reproducció s’inicia 

al mes d’abril i es pot allargar durant tot l’estiu, fins i tot en condicions de clar dèficit 

hídric. Per tal d’afavorir el rebrot dels individus només es recolliran els fulles, sense 

afectar les gemmes basals a partir de les quals es produirà el rebrot.  

 

En termes de maneig agronòmic s’aprofitarà la darrera collita, a principis d’abril, per 

aplicar una sega a tota l’àrea de cultiu, amb la qual s’eliminarà la competència en 

alçada exercida per la vegetació espontània i s’afavorirà el rebrot dels individus. El fet 

que els individus recol·lectats siguin capaços de fructificar comportarà que la 
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població es regeneri, no només a partir del rebrot, sinó també gràcies a la germinació 

i establiment de nous individus. Els nous individus germinats caldrà, si es vol 

garantir-ne l’establiment, que no siguin recollits fins passat un any des de la 

germinació. Si un cop la població està ben instaurada es detecta una reducció en la 

productivitat es pot aplicar una fertilització amb matèria orgànica a principis de 

primavera, tot i que en la major part d’ocasions aquesta actuació possiblement no 

sigui necessària.  

 

 

Santolina chamaecyparissus subsp. chamaecyparissus 

Es tracta d’una espècie àmpliament distribuïda arreu del principat (Font, 2017) i que 

consta d’un bon nombre d’usos tradicionals. Cal no confondre aquesta sub espècie, 

amb la que es troba a les Illes Balears (Santolina chamaecyparissus L. 

subsp. magonica) on el seu ús digestiu en forma de tisana està molt estès, 

especialment a Menorca. Tant és així que rep el nom de camamil·la i des de fa uns 

anys fins i tot es cultiva (Aromamilla, 2017). L’espècie present al principat és molt 

més amarga i en conseqüència menys atractiva des del punt de vista organolèptic per 

ser consumida com a tisana digestiva. Tanmateix presenta una composició química 

(Grosso et al., 2009) molt interessant, sobre tot per la seva gran activitat 

antibacteriana (Djeddi et al., 2008; Ruiz – Navajas et al., 2012). Aquest potencial ús en 

l’àmbit medicinal, juntament amb la seva utilització des del punt de vista ornamental, 

fan que el seu cultiu pugui considerar-se una alternativa interessant.  

 

L’espècie creix en múltiples ambients, sempre i quant rebin una bona insolació. És 

capaç de desenvolupar-se favorablement en sòls prims i pedregosos, amb presència 

de guixos, i altament afectats pel dèficit hídric estival. Aquests requeriments la fan 

adequada per al cultiu basat en la mínima intervenció agronòmica en àrees agrícoles 

marginals on moltes de les espècies i varietats cultivades habitualment no es 

desenvolupen favorablement. La sembra de l’espècie es pot dur a terme tant a finals 

d’estiu (cap a l’agost), com a finals de l’hivern (cap al febrer), ja que els individus 

germinats es podran establir favorablement fins i tot sota condicions de sequera 

extrema. Tanmateix, es recomana prioritzar la sembra a finals d’estiu perquè el temps 
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d’instauració de que disposen els individus abans de la sequera estival és major. A 

més, tenint en compte que és un cultiu perenne, una bona opció per garantir-ne la 

instauració amb una densitat i distribució dels individus adequades, és realitzar-ne 

planter. En aquest cas la sembra en alvèols es durà a terme a finals d’agost i les 

plàntules seran trasplantades a l’indret escollit per al cultiu al llarg de l’octubre, abans 

d’un episodi de precipitacions.  

 

Si la instauració té lloc al llarg de la tardor, al juny següent ja es produirà la floració 

dels individus, amb la qual cosa es podrà realitzar la primera collita. Per contra, si la 

instauració té lloc a la primavera els individus no es reprodueiran fins al cap de més 

d’un any. Aquest és un element més per escollir preferentment la sembra d’agost i no 

la de febrer. Només es recullen les inflorescències, de tal forma que no s’eliminarà 

l’estructura vegetativa dels individus i es podrà dur a terme la collita cada any (en 

contraposició amb el que passa en espècies com Satureja montana i Tymus vulgaris, 

que sota les condicions de cultiu estudiades es recomana collir-les cada dos anys, ja 

que es recull tota l’estructura vegetativa dels individus). La collita tindrà lloc al mes 

de juny, tant si es duu a terme per finalitats medicinals com ornamentals.  

 

Si l’indret escollit es adequat, només caldrà dur a terme el control de les adventícies 

durant el període d’instauració, mitjançant una sega de les adventícies presents al 

costat dels individus i una eliminació manual d’aquelles que es desenvolupin ben bé a 

tocar dels individus. Caldrà realitzar aquest maneig durant la tardor i primavera 

posteriors a l’inici del cultiu, però a partir d’aquest moment el propi creixement dels 

individus i la progressiva compactació de la capa superficial del sòl farà que la 

proliferació d’adventícies sigui molt baixa i en general no caldrà realitzar cap maneig 

agronòmic. Degut a l’elevada resistència de l’espècie als factors d’estrès no s’espera 

que es produeixin baixes significatives en la població, i per tant la perpetuació del 

cultiu consistirà en el creixement anual des individus establerts inicialment.  
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Satureja montana 

La tradició d’ús d’aquesta espècie en l’àmbit alimentari és molt i molt estesa a 

Catalunya i també arreu de la península Ibèrica, essent un ingredient indispensable 

de les conserves d’olives i també de molts guisats. Per contra, el seu paper en la 

medicina tradicional és molt més modest del que es podria esperar tenint en compte 

les propietats farmacològiques que presenta. S’ha demostrat que té una gran 

capacitat antifúngica, antibacteriana i antioxidativa (Fanlo et al., 2009; Marín et al., 

2012; Mihajilov-Krstev et al., 2014), amb un oli essencial format principalment per 

carvacol, terpineo i cimeo (Fanlo et al., 2009). Alhora, també s’ha descrit la seva 

eficàcia en el tractament de l’ejaculació precoç (Zavatti et al., 2011) i en veterinària 

(Fratini et al., 2014). Més enllà de l’àmbit farmacològic, les propietats de l’espècie 

també són molt interessants per la indústria alimentària, on gràcies a la capacitat 

antifúngica, antimicrobiana i antioxidant s’està començant a utilitzar en la 

conservació d’aliments processats (Serrano et al., 2011) o de fruita fresca (Lopez-

Reyes et al., 2010).  

 

Es troba distribuïda arreu de les zones calcàries de Catalunya, des de la costa als 

Pirineus, la qual cosa posa de relleu la seva adaptació a les condicions ambientals del 

territori. En conseqüència, si s’escull un indret adequat, s’espera que el cultiu basat en 

la mínima intervenció agronòmica es desenvolupi molt favorablement. Requereix sòls 

calcaris, i es veu afavorida per una elevada pedregositat en el sòl, o per sòls prims 

situats pràcticament a sobre de la roca mare. En cas que el sòl estigui poc 

desenvolupat, el cultiu hi creixerà correctament si es troba en orientacions obagues o 

en fondals; mentre que si el sòl està ben desenvolupat, encara que sigui pedregós, 

caldrà escollir indrets secs i assolellats en orientacions preferentment sud. Aquestes 

recomanacions són de caràcter general atenent les condicions ambientals pròpies de 

la Catalunya central, però poden variar en indrets com el Pirineu o el Prepirineu. 

Sempre s’agafarà com a referència els ambients en els quals es troben les poblacions 

espontànies de la zona, i a partir d’aquí es determinarà si un determinat espai és o no 

adequat per al cultiu de l’espècie. En experiències de cultiu dutes a terme a la zona del 

Solsonès es va demostrar la possibilitat de cultivar aquesta espècie en ambients de 

secà (Fanlo et al., 2009), si bé en el cas d’aquell estudi es va fertilitzar el sòl i es va 
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utilitzar una llavor provinent d’Alemanya (Fanlo et al., 2009), enlloc d’optar per 

material vegetal de la zona totalment adaptat a les condicions ambientals.  

 

Els resultats obtinguts en l’experiència de cultiu de la Conca d’Òdena confirmen la 

idoneïtat de l’espècie per al seu cultiu en ambients de secà i en base a una intervenció 

agronòmica mínima. La instauració es  duu a terme mitjançant la sembra en alvèols i 

el posterior trasplantament dels individus, la qual cosa permet obtenir una densitat i 

distribució adequades. En el present estudi, la sembra en alvèols s’ha dut a terme a 

finals de l’hivern i a mitjans de primavera s’ha dut a terme el trasplantament dels 

individus. Aquest calendari fa que les probabilitats d’haver d’utilitzar reg de suport 

per a la instauració dels individus siguin elevades, ja que el trasplantament s’haurà de 

realitzar durant l’abril just abans d’un episodi de precipitacions. Tenint en compte 

l’estocasticitat ambiental característica dels climes mediterranis, si la primavera és 

més seca de l’habitual la instauració dels individus es veurà clarament compromesa si 

no es realitza cap reg de suport. Per tal de superar aquest limitant cal avaluar la 

possibilitat de realitzar la sembra a finals d’estiu i el trasplantament a principis de 

tardor.  

 

En el procés d’instauració del cultiu caldrà controlar les adventícies, control que 

haurà de ser més intens com major sigui la fertilitat i profunditat del sòl. Es realitzarà 

una sega de les adventícies presents al costat dels individus i una eliminació manual 

d’aquelles que es desenvolupin ben bé a tocar dels individus. Un cop el cultiu estigui 

insaturat la presència d’adventícies s’anirà reduint progressivament gràcies a la 

compactació de la capa superficial del sòl i el creixement dels individus. S’aprofitaran 

els moments de collita de l’espècie per dur a terme una sega de tota l’àrea de cultiu 

per eliminar la possible competència exercida per altres camèfits, hemicriptòfits o 

nanofaneròfits. En cas que sigui necessari realitzar un control de les adventícies en 

altres moments del cultiu, es durà a terme una sega per sobre de l’alçada màxima dels 

individus de Satureja montana. Aquesta sega pot ser necessària sobretot en el 

moment en que els individus estan rebrotant després de la collita i encara no han 

recuperat tota la seva estructura vegetativa.  
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La floració té lloc entre l’octubre i el novembre, i per tant a priori la tardor serà el 

moment més adequat per a la collita. Cal tenir en compte però que la concentració 

dels diferents compostos presents en l’espècie varia en funció del moment de l’any en 

que es produeixi la recol·lecció (Fanlo et al., 2009). Per exemple, l’oli essencial 

obtingut abans de la floració té una major capacitat antibacteriana que l’obtingut 

després de la floració (Damjanovic-Vratnica et al., 2011). En general si l’espècie va 

destinada a l’herboristeria o a usos culinaris es recomana la collita abans de la 

floració, mentre que per a l’obtenció d’olis essencials es recomana una collita en plena 

floració, tot i que en alguns casos s’han obtingut resultats contradictoris (Fanlo et al., 

2009). En conseqüència, serà important tenir en compte la composició química del 

cultiu i la utilització que es donarà al material vegetal per tal d’ajustar el moment 

exacte de la collita, tot i que en termes generals es situarà entre l’octubre i el 

novembre. En experiències prèvies de cultiu en condicions de secà realitzades a 

Catalunya (Fanlo et al., 2009) s’havia apuntat a la possibilitat de realitzar fins a tres 

collites anuals durant els primers anys de cultiu, mentre que a partir del quart any 

tant sols es considerava possible una collita. Cal tenir en compte que en aquesta 

espècie la collita comporta eliminar quasi la totalitat de la part aèria de l’individu, i 

per tant  representa una pertorbació molt important. En els cultius desenvolupats a la 

Conca d’Òdena s’ha observat que, realitzant una collita de tardor, a 4 cm del sòl per 

respectar la base llenyosa dels individus, la totalitat dels individus aconsegueixen 

rebrotar amb èxit. Tanmateix, sembla que l’any posterior a la collita presenten una 

menor biomassa que els individus no recol·lectats. En la lògica d’un cultiu de mínima 

intervenció, en el qual cal evitar que un excés en la intensitat de recol·lecció 

comprometi la supervivència i productivitat dels individus a mig termini, es considera 

que el més adequat és realitzar la collita cada dos anys. La primera tardor després de 

la plantació no es durà a terme la collita, per afavorir que els individus es puguin 

desenvolupar per complert. Serà a l’altra tardor quan s’iniciarà la collita, i a partir 

d’aquí tindrà lloc cada dos tardors. Es recomana instaurar el cultiu en dos anys 

consecutius per tal de poder recol·lectar una part dels individus cada any, mantenint 

així una productivitat estable al llarg dels anys i superant el problema que en aquest 

sentit podria comportar una collita biennal.   
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Scolymus hispanicus  

Tot i que l’espècie es torba ben distribuïda per la zona costanera, la Catalunya central 

i la depressió de l’Ebre (Font, 2017), no es té constància del seu ús tradicional en 

alimentació humana a Catalunya, malgrat ser unes de les espècies silvestres més 

consumides tradicionalment en moltes zones de la península Ibèrica (Tardio et al., 

2006), especialment a la Meseta (Aceituno – Mata, 2010). El seu consum s’esmenta 

fins i tot en “El Quijote”, i és una de les verdures silvestres més apreciades encara avui 

al centre peninsular. Actualment s’ha constatat com a les zones rurals de Madrid al 

voltant del 30% de la població encara recull i consumeix aquesta espècie, 

particularment les persones majors de 60 anys, la qual cosa posa de relleu l’elevat 

arrelament de l’espècie en la gastronomia i cultura locals. Tradicionalment l’espècie 

es venia als mercats, mentre que avui en dia es serveix en alguns restaurants com a 

delicatessen i es comercialitza en conserva en algunes botigues d’alta gastronomia 

(Tardio et al., 2004). Abans de consumir aquesta espècie cal pelar-la, tot eliminant les 

parts verdes i les punxes, i deixant només les penques i el pecíol, que són les parts 

comestibles. És una acció senzilla de fer amb una mica de pràctica, però tenint en 

compte les dinàmiques de mercat actuals caldria pensar en la comercialització de 

l’espècie ja pelada per facilitar-ne la distribució i el consum. L’espècie també és 

àmpliament utilitzada en d’altres contrades mediterrànies com Itàlia, Grècia o el nord 

d’Àfrica (Tardio et al., 2004; Sari & Tutar, 2010). Des del punt de vista nutricional es 

considera totalment adequat i recomanable el seu consum regular. Es tracta d’una 

espècie rica en minerals, espacialment K, Mg i Ca, rica en fibra i baixa en calories 

(García-Herrera et al., 2014).  

 

En conseqüència, el seu cultiu i comercialització pot ser una bona alternativa 

agronòmica per les zones en les quals l’espècie creix de forma espontània. El cultiu és 

senzill (Alarcón – Villaroa  et al., 2001; Tardio et al., 2004) i més recomanable que la 

recol·lecció silvestre (Molina et al., 2014). A Catalunya, on el consum de l’espècie no 

és tradicional, la seva introducció en el mercat no ha de suposar un problema si es 

segueixen les estratègies i canals adequats. En ser una espècie desconeguda no es 

produirà cap tipus de reacció emocionalment negativa en els consumidors, i per tant 

haurà de ser introduïda com un dels tants nous aliments que constantment arriben al 
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mercat.  El cultiu s’iniciarà amb la sembra de les llavors entre els mesos de juliol i 

agost, ja que a partir d’aquestes dates ja pot iniciar-se la germinació si es produeixen 

precipitacions, per bé que màxima germinació es donarà durant el setembre i 

l’octubre. S’escolliran per al cultiu indrets assolellats i amb una elevada sequera 

estival, però amb el sòl ben desenvolupat. L’espècie és molt resistent a l’estrès hídric, 

però per contra altament sensible a la competència exercida per les espècies 

adventícies, particularment en el procés de creixement de la roseta basal, que és 

precisament la part amb interès agronòmic. Per tal d’afavorir un bon creixement 

vegetatiu dels individus cal escollir indrets poc favorables per al desenvolupament 

d’adventícies dominants en alçada. També serà recomanable dur a terme un cultiu 

amb una elevada densitat poblacional per tal d’ocupar l’espai en sentit horitzontal i 

evitar la proliferació d’adventícies. El maneig agronòmic consistirà en una sega de la 

vegetació espontània a uns 5 cm per sobre del sòl, aprofitant que quan es torba en 

forma de roseta basal l’espècie creix totalment aplicada al sòl. La sega es durà a terme 

preferentment entre novembre i març, si bé el moment o moments exactes es 

decidiran en funció de quin sigui el comportament de les especies adventícies. 

Previsiblement a mesura que es succeeixin els cicles de cultiu la presència 

d’adventícies anirà disminuint i la necessitat de sega serà menor. Degut a la 

finalització del cultiu el juliol del 2015 no s’ha pogut estudiar amb detall el 

comportament fenològic dels individus, ni tampoc la capacitat de rebrot després de la 

recol·lecció. D’acord amb les dades obtingudes en altres estudis (Tardio et al., 2004), 

la recol·lecció duta a terme entre l’abril i el maig mitjançant la collita superficial de la 

roseta basal sense malmetre la rel permet el rebrot i la regeneració dels individus.  

Cal confirmar si aquesta capacitat de rebrot es dona sota les condicions ambientals de 

la Catalunya Central, tot i que a priori res fa pensar el contrari. Un altre aspecte 

pendent de determinar és si els individus que han rebrotat després de la recol·lecció 

són capaços de florir i fructificar. En cas afirmatiu significaria que la perpetuació del 

cultiu es basaria, no només en el rebrot dels individus sembrats, sinó també en la 

germinació i establiment de nous individus any rere any gràcies a la germinació de les 

llavors disseminades. És necessari dur a terme nous estudis sobre el comportament 

de l’espècie sota les condicions de cultiu previstes, per poder així determinar amb 

exactitud el maneig agronòmic recomanat per al cultiu de mínima intervenció 
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agronòmica. Les dades disponibles fins al moment apunten a una elevada idoneïtat 

del cultiu d’aquesta espècie a la Catalunya central mitjançant l’esmentat sistema de 

maneig.   

 

 

Silene vulgaris subsp. vulgaris  

A la comarca de l’Anoia l’espècie ha estat àmpliament utilitzada tradicionalment en 

alimentació humana, essent el consum en truita el majoritari. S’han documentat 29 

cites d’us de l’espècie corresponents a l’alimentació, i en el 25% dels caos es 

mantenen vigents avui en dia. La totalitat dels informants afirmen que és una espècie 

excel·lent, considerant-la tant o més bona que els espinacs. Els estudis realitzats 

sobre el valor organolèptic que els consumidors atorguen a l’espècie confirmen 

aquesta afirmació (vegeu part 3). A nivell peninsular també és una de les espècie 

tradicionalment més consumides ja des de fa segles (Tardio et al., 2004), i encara avui 

és una de les verdures silvestres més utilitzades. Fins i tot es comercialitza en alguns 

mercats, com és el cas del d’Albacete, on el 2004 un kg de l’espècie fresca i neta venut 

a granel costava entre 6 i 8 € (Fernández – García et al., 2005). En altres zones com 

Itàlia, Suïssa o Alemanya també és ben coneguda i consumida (Tradio et al., 2004), i 

en algunes regions de Turquia forma part d’un formatge tradicional al qual 

s’afegeixen diferents espècies vegetals (Tarakci & Temiz, 2009). A les zones urbanes 

de Catalunya l’espècie és totalment desconeguda, ja que cap dels 488 ciutadans 

entrevistats a l’àrea metropolitana de Barcelona van ser capaços d’identificar-la (Rius 

– Agüera, 2017), fet que pot contribuir la seva introducció en el mercat com a 

producte innovador. A les bones propietats organolèptiques i l’elevat interès que 

encara avui desperta l’espècie entre aquells que la coneixen, cal afegir-hi una 

composició nutricional que la fa tant o més adequada per al consum humà que els 

espinacs o les bledes (García – Gonzalo & Alarcón – Víllora, 2007). És rica en àcid 

ascòrbic i vitamina C (Sánchez – Mata et al., 2011), en àcids grassos (Alarcón et al., 

2006), i en tocoferols (Morales et al., 2011).  

 

L’espècie es troba distribuïda arreu de Catalunya, i la seva gran abundància va 

propiciar-ne l’ús tradicionals com a verdura. De fet, abans de l’arribada dels 
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herbicides i de la fresa era una de les espècies adventícies dels cultius de cereals més 

temudes pels pagesos. El seu creixement vegetatiu mitjançant rizomes feia que fos 

pràcticament impossible d’eliminar dels cultius quan la terra es treballava 

principalment amb cultivador, i especialment si aquest no era tibat per un tractor 

sinó que s’emprava tracció animal. En passar el cultivador generalment no es 

contribuïa sinó a la disseminació de l’espècie mitjançant la fragmentació dels seus 

rizomes. Amb l’arribada de la fresa i sobretot dels herbicides la situació va canviar 

radicalment, i la que havia estat una temuda mala herba dels cultius de cereals és avui 

en dia cada cop més difícil de localitzar. La seva presència en cultius no ecològics és 

molt escassa i cal cercar-la als marges d’aquests cultius o en vorals de camins o 

carreteres on no s’emprin fitosanitaris. La poca abundància actual de l’espècie, fet que 

en dificulta la recol·lecció silvestre, i alhora la coneguda capacitat de créixer 

favorablement en terrenys agrícoles, posen de relleu l’interès de considerar-ne el 

cultiu mitjançant una mínima intervenció agronòmica. En estudis duts a terme a la 

zona de la Meseta el cultiu també es recomana en front de la recol·lecció silvestre 

(Molina et al., 2014), i s’ha constatat la viabilitat d’incorporar aquesta espècie en 

sistemes de cultiu ecològic (Alarcón – Villaroa et al., 2001; Fernández – García et al., 

2005). Alhora, s’han iniciat programes de selecció i millora a partir de diferents 

poblacions silvestres per tal d’obtenir un material vegetal amb el màxim valor 

nutricional i amb unes característiques productives i visuals que incrementin la 

viabilitat econòmica del cultiu (García – Gonzalo & Alarcón – Víllora, 2007). També 

s’han iniciat estudis per a la incorporació de l’espècie en mesclums del tipus “baby 

leaves”, objectiu per a la qual s’hauria de dur a terme un cultiu intensiu, per exemple 

en safates flotants (Meira – Barreto, 2008; Egea-Gilabert et al., 2013). En cas de 

produir-se la intensificació del cultiu ja no s’obtindria cap dels beneficis 

agroambientals que sí que es donarien en un cultiu ecològic de mínima intervenció, i 

per tant cal treballar perquè aquestes opcions d’intensificació no esdevinguin el 

paradigma majoritari per al cultiu de l’espècie.  

 

A la Catalunya central es recomana dur a terme la sembra a finals de gener o principis 

de febrer, ja que l’espècie germina de forma majoritària a principis de primavera. Els 

individus tenen una gran resistència a la sequera, i fins i tot sota condicions 
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perllongades de sequera extrema la mortalitat dels individus geminats durat la 

primavera no supera el 20%. Prova de l’adaptació de l’espècie a aquestes condicions 

ambientals i als sòls agrícoles és la seva aparició de forma espontània en més del 20% 

dels plots, fruit de la seva presència en el banc de llavors del sòl.  

La instauració dels individus té lloc al llarg de la primavera i l’estiu, i és a partir de la 

tardor quan es comença a produir la propagació vegetativa mitjançant rizomes. 

Aquesta elevada capacitat de propagació vegetativa farà que, encara que la taxa de 

germinació no hagi estat l’esperada, el recobriment de l’espècie s’incrementi 

progressivament fins a dominar la comunitat. Els principals períodes per al 

creixement de l’espècie es situen a la tardor i sobre tot a la primavera. En general la 

floració comença a principis de maig, tot i que en algunes ocasions pot produir-se ja 

durant l’abril.  

 

La recol·lecció es recomana no iniciar-la fins la primavera següent a la sembra, és a 

dir al cap d’un any, tot i que en algunes ocasions ja podrà produir-se la tardor 

anterior. En altres estudis s’ha obtingut de mitjana una collita cada 34 dies 

(Fernández – García et al., 2005). Són valors que concorden amb l’esperat a la 

Catalunya central, en que es podran dur a terme de mitjana tres collites per 

temporada. La primera s’efectuarà entre octubre i novembre, abans de les primeres 

glaçades. La segona a finals de febrer, i la tercera i última a principis d’abril. Després 

d’aquesta darrera collita no se’n realitzarà cap més fins la següent tardor, per tal de 

permetre el rebrot i regeneració dels individus abans de l’inici del període estival, els 

quals podran florir i fructificar. És important, per tal de permetre el rebrot després de 

la collita, que es recullin només les tiges situades per sobre del nivell del sòl, sense 

arrencar ni alterar els rizomes ni tampoc la part basal de les tiges.  

 

Durant el procés d’instauració del cultiu si és necessari es durà a terme una sega per 

sobre de l’alçada dels individus, per tal de reduir la competència realitzada per 

adventícies, però en moltes ocasions ni tant sols serà necessària aquesta actuació. Un 

cop el cultiu hagi entrat en producció s’aprofitaran els períodes posteriors a la 

recol·lecció per tal d’aplicar, quan sigui convenient, una sega a tot el cultiu que limiti 

la possible competència per adventícies. En els casos en que hagi tingut lloc la 
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proliferació d’hemicriptòfits difícilment controlables mitjançant la sega, es procedirà 

a dur a terme una llaurada poc profunda amb cultivador cap al mes de gener, amb la 

qual s’eliminarà bona part de la competència sense repercutir negativament en la 

població de l’espècie cultivada, que es regenerarà a la primavera a partir dels 

rizomes. En funció de quines siguin les espècies adventícies a controlar la llaurada es 

pot desplaçar a finals d’estiu. En el període de collita posterior a la llaurada caldrà 

avaluar la capacitat de regeneració de la població, i en funció de l’observat modular la 

intensitat de collita. En ser una espècie adaptada a créixer en sòls agrícoles, un cop el 

cultiu estigui ben instaurat pot ser favorable una fertilització equivalent a l’aplicada 

en agricultura ecològica als cultius cerealístics d’hivern.  

 

 

Silybum marianum  

L’espècie es troba molt àmpliament distribuïda a Catalunya, exceptuant la zona 

Pirinenca (Font, 2017). En sòls fèrtils, rics en matèria orgànica, i amb una bona 

disponibilitat hídrica entre tardor i primavera, pot ser molt abundant i donar lloc a 

comunitats pràcticament monoespecífiques. En conseqüència, apareix freqüentment 

en les àrees agrícoles que compleixen aquests requisits. Tradicionalment, en molts 

indrets de Catalunya la mainada es menjava les inflorescències abans d’obrir, crues, 

com si fossin carxofes i després de treure’n les bràctees espinoses, més com a joc que 

no pas com a recurs alimentari. La utilització tradicional dels pecíols i els nervis de les 

fulles com a verdura és anecdòtic al Principat, si bé aquestes parts de l’espècie i 

també la tija florífera són àmpliament utilitzades a en altres indrets de la península 

(Tardío et al., 2004; Molina et al., 2004). Actualment, en alta gastronomia s’utilitzen 

les plàntules de l’espècie per completar i decorar sopes o altres plats, ja que el seu 

aspecte és atractiu i tenen un gust que recorda l’ostra. A nivell nutricional cal tenir en 

compte les elevades concentracions d’àcid oxàlic que presenta l’espècie, les quals 

podrien arribar a suposar un problema en cas de grans consums, especialment en cru, 

per a persones que pateixin de pedres al ronyó (García-Herrera et al., 2014; Morales 

et al., 2014)  
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Tradicionalment l’espècie no s’utilitzava com a medicinal, però actualment són 

precisament les seves propietats medicinals el seu principal atractiu. Mostra del gran 

interès que desperta és que són molts pocs els estudis que la perceben com una 

espècie a controlar (Khan et al., 2009), i en canvi centenars els que n’estudien les 

propietats medicinals i les possibilitats de cultiu (Gazak et al., 2007; Andrzejewska et 

al., 2011; Karkanis et al., 2011; Afshar et al., 2014). És l’espècie vegetal més emprada i 

estudiada per al tractament de problemes del fetge, gràcies a l’elevada concentració 

de silymarina (fins al 8%) que presenten les llavors (Gazak et al., 2007; Ramasamy et 

al., 2008; Karkanis et al., 2011). Els esforços de selecció i millora del cultiu es centren 

precisament en l’obtenció de varietats amb una concentració més elevada de 

silymarina. Es cultiva en molts indrets del món (Polonia, Iran, Canadà, India i Nova 

Zelanda, entre d’altres), i fins i tot s’han fet estudis encaminats a determinar quins 

són els herbicides més adequats per al control de les adventícies que apareixen en els 

cultius de l’espècie (Karkanis et al., 2011). Són diversos els estudis centrats en la 

millora dels sistemes de cultiu (Andrzejewska  et al., 2011; Karkanis et al., 2011; 

Afshar et al., 2014), però cap d’ells es focalitza en el desenvolupament de cultius 

basats en una intervenció agronòmica mínima en l’àmbit mediterrani.  

En conseqüència, les dades obtingudes en el present estudi són la primera evidència 

de l’elevat potencial de cultiu de l’espècie en zones mediterrànies i sota una mínima 

intervenció agronòmica. A la Catalunya central els cultius es desenvoluparan 

favorablement en sòls profunds, amb una elevada fertilitat i presència de matèria 

orgànica, i amb una bona disponibilitat hídrica durant la tardor i primavera. La 

sembra es realitzarà a finals d’agost, i prèviament es recomana dur a terme una 

fertilització orgànica en aquells terrenys poc o moderadament fèrtils i amb poca 

matèria orgànica. La germinació es produeix al llarg del setembre i l’octubre, i els 

individus romanen en forma de plàntula primer, i juvenils després, al llarg de tota la 

tardor, l’hivern i el principi de primavera. Aquest llarg període prereproductiu dels 

individus permet un bon desenvolupament de l’aparell radicular i n’incrementa la 

resistència a la sequera, fet que possibilita que fructifiquin sense problemes a finals 

de primavera. La floració comença al mes de maig, i la recol·lecció de les llavors 

(procés que es pot realitzar mecànicament) es durà a terme entre el juny i el juliol. En 
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futurs estudis caldrà estudiar quina és la productivitat assolida i quin és el contingut 

de silymarina de les llavors.  

L’elevada capacitat competitiva de l’espècie farà que esdevingui ràpidament 

dominant si les condicions són favorables, sense que calgui dur a terme cap mena de 

maneig agronòmic per controlar les espècies adventícies. Després de la recol·lecció de 

les llavors caldrà que es produeixi de nou la germinació dels individus a principis de 

tardor per tal de regenerar el cultiu. Gràcies a l’elevada capacitat de disseminació 

mostrada per l’espècie es calcula que un 10% de les llavors produïdes són capaces de 

regenerar per complert la població original. Caldrà determinar si, tal i com es preveu, 

entre les llavors disseminades abans de la collita i les que es perdin fruit del mateix 

procés de recol·lecció ja s’assoleix aquest 10%. En cas de no arribar-hi caldria deixar 

per recollir el percentatge d’individus que faltés per assolir el 10%, degudament 

distribuïts pel cultiu. Després de la collita de les llavors, la matèria orgànica 

corresponent a la part vegetativa dels individus es deixarà en el sòl, fet que per una 

banda limitarà la ja poc probable aparició d’espècies adventícies durant l’estiu, i per 

l’altra contribuirà a la germinació dels nous individus a principis de tardor. És així 

perquè la germinació de l’espècie es veu afavorida en ambients rics en matèria 

orgànica i lliures de vegetació. Alhora, la presència de matèria orgànica contribuirà a 

l’enterrament de les llavors disseminades i al manteniment de la humitat superficial, 

circumstàncies que també n’afavoriran la germinació. Cada varis cicles de cultiu (cal 

determinar l’interval amb exactitud, que variarà en funció de les condicions 

ambientals de l’indret on es desenvolupi el cultiu) és recomanable dur a terme un 

adobat orgànic durant l’estiu seguit d’una llaurada amb cultivador. El moment idoni 

per dur a terme aquesta actuació vindrà definit per una davallada en la germinació o 

en la productivitat. La fertilització afavorirà la productivitat de l’espècie, i la llaurada, 

a banda de contribuir a incorporar el fem, trencarà el possible encrostament 

superficial del sòl i estimularà la germinació dels individus. Cal tenir en compte que la 

llaurada s’ha de realitzar sense alterar l’estructura vertical del sòl, per tal de no 

enterrar les llavors a una profunditat que n’impedeixi la germinació, motiu pel qual es 

recomana utilitzar el cultivador.  
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Es  descarta per ara el cultiu de l’espècie per finalitats alimentàries, degut a la 

presència d’espècies organolèpticament més ben valorades, més fàcils de processar, i 

amb un perfil nutricional més favorable. L’excepció és la utilització de les plàntules en 

alta gastronomia, que es poden obtenir amb facilitat al llarg de la tardor i la 

primavera gràcies a sembres successives de l’espècie en ambients degudament 

irrigats. És especialment adequada la seva sembra en zones hortícoles on ja hi hagi un 

altre cultiu, ja que en recollir-se en estadi de plàntula no suposen cap mena de 

competència per al cultiu ja establert i permeten aprofitar el reg ja existent. Una altra 

opció és aprofitar per aquesta finalitat les plàntules germinades en els cultius 

destinats a la producció de llavors, especialment si la densitat de germinació és més 

elevada de l’esperat.  

 

 

Sonchus oleraceus i Sonchus tenerrimus  

Les dues espècies s’analitzen conjuntament ja que presenten uns requeriments 

ecològics i uns usos potencials pràcticament idèntics. Alhora, en base als resultats 

obtinguts, les recomanacions de cultiu que se’n poden extreure també són 

coincidents. Ambdues són espècies molt utilitzades tradicionalment a Catalunya en 

l’elaboració d’amanides, i també en d’altres indrets de la península (Tardio et al., 

2004; Molina et al., 2014). S’utilitzen les fulles tendres, obtingudes quan els individus 

es troben en forma de roseta basal. També són espècies àmpliament emprades en 

alimentació animal.  Concretament a la comarca de l’Anoia entre les dues acumulen 

68 cites d’ús en alimentació humana, però amb una prevalença inferior al 15%, tot i 

que tots els informants les consideraven bones o molt bones. La bona qualitat 

organolèptica de les espècies ha estat confirmada en els estudis per avaluar aquest 

paràmetre. Sonchus tenerrimus i Sonchus oleraceus consumides en amanida han 

obtingut una valoració equivalent a l’enciam iceberg i l’escarola. A més, en el cas de 

Sonchus oleraceus, la truita elaborada amb les tiges tendres també ha obtingut una 

bona valoració organolèptica (vegeu part 3). Actualment el coneixement d’aquestes 

espècies per part de la població urbana és extremadament baix. De les 488 persones 

entrevistades a l’àrea metropolitana de Barcelona tant sols dues van ser capaces 
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d’identificar Sonchus tenerrimus (Rius – Agüera, 2017). El grau de coneixement de 

Sonchus oleraceus no es va avaluar, però s’esperaria que fos similar.  

 

Darrerament s’ha determinat la capacitat antiinflamatòria de Sonchus oleraceus, molt 

utilitzada tradicionalment per aquesta finalitat al Brasil (Vilela et al., 2014), i també 

se n’han descrit propietats antidiabètiques (Teugwa et al., 2013). A nivell nutricional 

ambdues espècies, tot i que la informació disponible sobre Sonchus tenerrimus és 

limitada, poden tenir un paper important en la dieta com a aliments funcionals 

gràcies a l’elevada concentració de polifenols (McDowel et al., 2011; ou et al., 2014) i 

tocoferols (Morales et al., 2014) que presenten. Aquests components els confereixen 

una elevada capacitat antioxidant. Presenten també una concentració relativament 

elevada d’àcid oxàlic, motiu pel qual se’n recomana un consum moderat en persones 

amb tendència a al formació de càlculs renals (García-Herrera et al., 2014).  

 

Malgrat les interessants propietats nutricionals i organolèptiques, no es coneixen fins 

al moment iniciatives que n’hagin avaluat les possibilitats de cultiu, i majoritàriament 

es consideren males herbes que cal controlar (Chauhan et al., 2006; Widderick et al., 

2010). Les dades obtingudes a la conca d’Òdena permeten afirmar que el seu cultiu en 

ambients de secà a la Catalunya central, i probablement en totes les àrees de clima 

mediterrani, no és possible. Es dona la paradoxa que les espècies es trobaven 

àmpliament distribuïdes en els cultius experimentals, apareixent en la major part 

d’ocasions a partir del banc de llavors del sòl, i essent capaces de perpetuar-se de 

forma espontània. Tanmateix, degut a la manca de recursos (tant en termes de 

fertilitat com de disponibilitat hídrica) el creixement dels individus abans de l’inici de 

la fase reproductiva era molt baix. En conseqüència, el valor agronòmic i també 

econòmic dels individus que creixen sota aquestes condicions ambientals és nul. 

L’interès d’ambdues espècies es troba en la recol·lecció per al consum alimentari dels 

individus juvenils. Perquè aquests es desenvolupin vigorosament abans de l’inici de la 

floració calen una elevada fertilitat i una disponibilitat hídrica constant, condicions 

que en cap cas es donen en un cultiu de secà de l’àmbit mediterrani. En conseqüència, 

els individus són capaços de completar el cicle vital sense problemes, però en cap cas 

seran interessants per al consum. És com plantar un enciam sota condicions de dèficit 



                                                                                                                                                                  Capítol 12 

   419 

hídric i amb pocs nutrients; s’espigarà abans de ni tant sols haver iniciat el 

creixement vegetatiu.  

 

Tenint en compte que ambdues espècies apareixen de forma molt abundant en zones 

hortícoles, on sí que assoleixen un bon desenvolupament vegetatiu abans de la 

floració gràcies a la disponibilitat hídrica i de nutrients, es recomana recollir-les i 

afavorir-les en aquests ambients. Als horts de la conca d’Òdena la germinació es 

produeix pràcticament durant tot l’any després de la llaurada del terreny, exceptuant 

el període més fred de l’hivern. En conseqüència, durant tot l’any hi ha disponibilitat 

d’individus juvenils per recollir, especialment durant la tardor, l’hivern i la primavera, 

però també durant l’estiu. Quan a principis d’estiu es prepara el terreny per plantar-

hi hortalisses d’hivern es produirà la germinació de les dues espècies estudiades, que 

es podran recollir com a juvenils en les setmanes següents, si bé les elevades 

temperatures faran que l’espigat es produeixi més ràpidament que durant la resta de 

l’any. Per tal d’afavorir la presència de les espècies al banc de llavors del sòl només 

caldrà deixar fructificar alguns individus situats en indrets de l’hort on no suposin 

una molèstia per al desenvolupament de les espècies cultivades. En no haver-hi 

limitació hídrica aquests individus generaran una gran quantitat de diàspores, ja que 

es reproduiran ininterrompudament des de l’abril a l’octubre, fins just abans de les 

primeres glaçades. Es tracta per tant d’aconseguir que la comunitat d’espècies 

adventícies de l’hort estigui dominada per espècies útils, amb valor agronòmic i 

econòmic, per tal que la tasca de “treure herba” no només es dugui a terme per 

eliminar competència al cultiu, sinó també per obtenir un rendiment econòmic de 

“l’herba” treta.  

 

 

Taraxacum officinale  

Tradicionalment, a Catalunya ha estat àmpliament utilitzada com a comestible i 

també com a medicinal, especialment a les àrees del nord i nord est del país, on és 

particularment abundant. Consumida en amanida juntament amb dues espècies 

silvestres més de gust suau  (Reichardia picroides i Papaver rhoeas) ha obtingut una 

elevada valoració organolèptica per part dels consumidors, situant la mescla avaluada 
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al mateix nivell que els mesclums comercials. Actualment alguns restauradors 

utilitzen els capítols abans d’obrir, confitats en una mescla de vi i vinagre, com a 

aperitiu. Les fulles tenen una elevada capacitat antioxidant (Tettey et al., 2014) i un 

contingut de nitrogen set vegades inferior a la d’un enciam cultivat en condicions 

ecològiques (Gorenjak et al., 2014). Són riques en vitamina A i C, tiamina i riboflavina, 

i minerals com Fe, Cu, Si, Mg, Zn i Mn, i presenten un contingut de β-Carotens superior 

al de les pastanagues (Porter & Brenzil, 2003).  

La rel és la part de l’espècie que acumula més principis actius, sobretot si es recull a la 

tardor i en individus de dos anys (Ladero – Álvarez & Gil – Pacheco, 2012). És rica en 

lactones sesquiterpèniques (Leung & Foster, 1996), esterols i inulina, i conté petites 

quantitats de pectina, resina, mucílag i flavonoides (Porter & Brenzil, 2003). Entre 

moltes d’altres aplicacions terapèutiques, s’està estudiant la utilització d’extractes de 

la rel contra els melanomes (Chatterjee et al., 2011). La rel torrada també és molt 

utilitzada com a substitut del cafè als EEUUA i en diferents països d’Europa (Porter & 

Brenzil, 2003).  

Malgrat els molts usos de l’espècie, és encara percebuda com una mala herba a 

controlar i eliminar en moltes de les àrees en les quals es desenvolupa 

espontàniament (Porter & Brenzil, 2003). A nivell català, la pràctica totalitat d’àrees 

on creix de forma abundant són destinades únicament a la pastura, essent molt 

minoritaris els casos d’aprofitament amb finalitats terapèutiques o alimentàries. Les 

dades obtingudes en l’experiència de cultiu desenvolupada a la conca d’Òdena 

indiquen que les condicions ambientals de la zona no són les adequades per al bon 

desenvolupament de l’espècie. En conseqüència, es desaconsella el seu cultiu en 

terrenys de secà de la conca d’Òdena i d’altres indrets de Catalunya que presentin un 

marcat dèficit hídric estival. Per contra, es recomana promoure l’aprofitament i cultiu 

de l’espècie mitjançant una mínima intervenció agronòmica en les àrees del nord i 

nord est de Catalunya on creix de forma abundant en prats de dall i pastures. Per tal 

de perpetuar les poblacions en aquests ambients tant sols caldria dur a terme una 

sega periòdica per evitar que espècies de major alçada tinguessin un avantatge 

competitiu, i mantenir una bona fertilitat del sòl. És necessari estudiar en profunditat 

la fenologia i dinàmica poblacional de l’espècie en aquests ambients, però a priori tot 

sembla indicar que el cultiu per a l’obtenció de fulles i inflorescències abans d’obrir és 
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perfectament viable mitjançant un maneig agronòmic mínim, sobre tot si es té en 

compte la gran capacitat de rebrot dels individus (Porter & Brenzil, 2003). En el cas 

del cultiu per a l’obtenció de rels no és tant clar el maneig agronòmic que caldria dur 

a terme. Cal determinar quina és la capacitat de germinació i establiment de l’espècie 

a partir de les llavors produïdes i disseminades pels individus recollits, per així 

conèixer la capacitat d’autoperpetuació del cultiu en el cas de la producció de rels.  

 

 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris  

És l’espècie medicinal més emprada tradicionalment a bona part de Catalunya, amb 

una gran diversitat d’usos. L’Anoia no n’és una excepció. Cal destacar que a la 

comarca és l’espècie els usos de la qual presenten un prevalença més elevada, que 

supera el 71%. En l’àmbit alimentari també ha estat molt utilitzada, com a condiment 

i per a l’elaboració de la tradicional sopa de farigola entre d’altres. Els resultats 

obtinguts a la part 3 de la tesi confirmen l’elevat valor organolèptic que els 

consumidors atorguen a aquesta espècie en totes les formes de consum en que ha 

estat avaluada.  

 

Són molts els estudis centrats en la determinació dels compostos presents en 

l’espècie i les seves aplicacions. En funció de quin sigui el compost predominant en 

l’oli essencial es poden diferenciar diversos quimiotips de l’espècie, set dels quals han 

estat descrits a la península ibèrica: timol, carvacol, linalol, geraniol, α-terpineol, 

trans-tuia-4-ol/terpinen-4-ol, i 1-8 cienol (Guillén & Manzanos, 1998). Existeixen 

també varietats seleccionades amb l’objectiu d’incrementar el seu contingut d’oli 

essencial (Fanlo et al., 2009). L’oli essencial de Thymus vulgaris té una gran capacitat 

antioxidant, antimicrobiana, antifúngica, antibacteriana, i antiinflamatòria (Rota et al., 

Hotta et al., 2009; Nikolić et al., 2014). Els extractes aquosos, especialment els 

obtinguts per decocció, també tenen una gran capacitat antioxidant i antibacteriana 

(Martins et al., 2015), fet que corrobora l’eficàcia del mètode més emprat 

tradicionalment per extreure els principis actius d’aquesta espècie.  
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Les propietats descrites fan que se’n derivin múltiples aplicacions en el camp de la 

medicina, més enllà de les que en són conseqüència directa. S’ha determinat per 

exemple la capacitat antitumoral dels olis essencials contra algunes línies cel·lulars 

(Nikolić et al., 2014), o l’eficàcia de la mel de l’espècie per a tractament de la 

rinosinusitis crònica (Hashemian et al., 2014). En la indústria alimentària, l’oli 

essencial és emprat en múltiples aliments com a agent conservant, incrementant-ne la 

vida útil sense que el valor organolèptic descendeixi. Es el cas de la salsa de tomàquet 

(Omidbeygi et al., 20007), la carn (Emiroğlu et al., 2010), el peix (Kykkidou et al., 

2009), i el formatge fresc (Zantar et al., 2014) entre d’altres. També s’ha utilitzat per 

allargar la vida útil de l’oli de gira-sol i limitar la formació de compostos nocius per la 

salut (Bensmira et al., 2007). 

 

Les condicions més adequades per al cultiu de l’espècie s’han estudiat àmpliament, en 

moltes ocasions sota sistemes agraris intensius i amb reg (Khazaie et al., 2008), però 

també en condicions de secà i sistemes agraris menys intensius (Fanlo et al., 2009). 

Tanmateix, no es té constància de cap estudi que hagi avaluat la possibilitat de cultiu 

mitjançant una mínima intervenció agronòmica. El cultiu s’ha de dur a terme en 

ambients secs i plenament assolellats, situats en terrenys plans o amb orientació sud, 

i preferentment en sòls més aviat pobres, pedregosos, calcaris i poc desenvolupats, 

tot i que també és possible en sòls francs sempre i que estiguin ben drenats (Fanlo et 

al., 2009). Com menor sigui la pluviometria, major haurà de ser el desenvolupament 

del sòl, mentre que en indrets més plujosos el cultiu es podrà dur a terme en sòls més 

prims. La principal diferència entre el maneig agronòmic plantejat per Fanlo i 

col·laboradors (Fanlo et al., 2009) en condicions de secà a Catalunya, i el maneig basat 

en una mínima intervenció agronòmica aquí proposat, es troba en la intensitat de 

recol·lecció.  

En el primer cas es busca maximitzar la productivitat del cultiu en el menor període 

temporal possible, realitzant dues collites anuals durant els tres primers anys del 

cultiu i una collita anual en els tres darrers. Aquesta elevada intensitat de recol·lecció 

suposa una pertorbació molt elevada, que comporta una progressiva davallada en la 

productivitat al llarg dels anys i una durada del cultiu d’uns 6 anys.  
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Per contra, en el present estudi es pretén respectar al màxim el desenvolupament 

natural dels individus i la dinàmica poblacional. Es cerca la viabilitat econòmica del 

cultiu no maximitzant la productivitat a curt termini, sinó assolint una perpetuació 

espontània del cultiu que es tradueixi en una productivitat estable al llarg del temps i 

on el maneig agronòmic a desenvolupar sigui pràcticament nul. D’acord amb aquest 

objectiu, i en base a les dades obtingudes a la conca d’Òdena, es planteja un model de 

cultiu en què la recol·lecció dels individus es dugui a terme de forma biennal. Aquesta 

periodicitat  permetrà la regeneració complerta dels individus en els anys en que no 

es produeix la collita. Per tal de mantenir una productivitat constant al llarg dels anys, 

es recomana dur a terme la instauració del cultiu en dos anys successius, ja que 

d’aquesta manera la meitat dels individus seran recollits un any i l’altra meitat el 

següent, assolint així una productivitat estable al llarg del temps. S’espera que aquest 

maneig agronòmic permeti allargar la productivitat dels individus i perpetuar la 

població en el temps, tal i com succeeix en les poblacions espontànies, les quals 

sembla ser que no es veuen afectades negativament per una intensitat de recol·lecció 

coincident amb l’esmentada. Les dades obtingudes recolzen aquesta possibilitat, 

sobretot tenint en compte la gran capacitat de germinació i establiment de nous 

individus de forma espontània. Aquest fet permetrà regenerar la població i mantenir 

un bon nivell de productivitat global quan es produeixi l’envelliment i descens de la 

producció dels individus plantats. És cabdal per garantir una bona adaptació de 

l’espècie a les condicions de cultiu, que la llavor provingui de poblacions espontànies 

situades el més a prop possible de l’indret de cultiu, i que creixin en unes condicions 

ambientals similars. Si es desitja cultivar algun quimiotip en particular, caldrà 

analitzar d’entre les poblacions espontànies de la zona en quina es troba 

majoritàriament representat el quimiotip d’interès, i obtenir-ne les llavors per 

realitzar la sembra.  

 

D’acord amb els resultats obtinguts, es recomana dur a terme la sembra en alvèols a 

finals d’estiu, cap al setembre, per tal de trasplantar les plàntules a l’indret escollit per 

al cultiu al llarg del mes d’octubre, just abans d’un episodi de precipitacions. Aquest 

sistema permet garantir un establiment del cultiu amb una distribució i densitat dels 

individus òptima. Durant el període d’instauració caldrà dur a terme un control de les 
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adventícies mitjançant la sega dels espais situats entre files (suposant que aquest 

sigui el model de plantació escollit) i una eliminació manual d’aquelles que apareguin 

just al costat dels individus plantats. El maneig descrit es perllongarà fins a finals de 

la primavera posterior a la plantació. Progressivament, gràcies a la compactació de la 

capa superficial del sòl i el creixement dels individus plantats, si l’indret escollit per al 

cultiu és adequat la presència d’adventícies serà cada cop més baixa. Quan el cultiu 

estigui ben instaurat tant sols caldrà dur a terme un control manual d’aquells 

hemicriptòfits, camèfits, o nanofaneròfits que puguin exercir un efecte competitiu 

clar, tasca que es realitzarà com a molt un cop l’any. La sega es desaconsella, excepte 

durant el període d’instauració, ja que comportaria l’eliminació dels individus 

germinats de forma espontània entre les files d’individus plantats i a partir dels quals 

es regenerarà la població.  

En relació a l’organització espacial del cultiu es proposa que inicialment es dugui a 

terme una instauració en files. Tenint en compte que la collita es durà a terme de 

forma biennal, i que per tant es recomana instaurar el cultiu en dos anys successius, el 

més òptim és intercalar les files dels individus instaurats l’any 1 amb les files dels 

individus instaurats l’any 2. D’aquesta manera una fila serà recollida però la del costat 

no, fet que contribuirà a la proliferació i perpetuació de la població i també a 

l’equilibri ecològic del cultiu. A mesura que es produeixi la regeneració de la població 

a partir dels individus germinats espontàniament, l’estructura en files desapareixerà. 

El cultiu tindrà un aspecte cada cop més similar al de les comunitats vegetals en les 

quals Thymus vulgaris és l’espècie dominant, on assoleix recobriments que poden 

superar el 80%. Es mantindrà però una hipotètica estructura de files a l’hora de dur a 

terme la recol·lecció, per tal de facilitar la recol·lecció biennal dels individus. Aquest 

escenari és el que es pretén assolir mitjançant un maneig agronòmic basat en la 

mínima intervenció, el d’una població totalment estable que es regenera i perpetua 

per si sola, i on la collita és l’únic maneig agronòmic que cal dur a terme.  

 

La recol·lecció dels individus s’iniciarà la segona primavera després de la plantació, 

per tal de garantir que estiguin plenament establerts. Es realitzarà entre l’abril i el 

maig, coincidint amb la floració dels individus, si bé en funció de quins siguin els 

components que es vulguin maximitzar caldrà dur-la a terme just abans de la plena 
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floració, en el moment de plena floració, o just després. Alguns estudis apunten que el 

màxim contingut d’oli essencial i de fenols s’assoleix duran la màxima floració o 

immediatament després (Senatore, 1996); d’altres que el màxim contingut d’oli 

essencial es dona en la màxima floració, però que la màxima concentració de timol es 

produeix a l’inici de la floració (Arraiza et al., 2009). La concentració de timol també 

s’ha mostrat fluctuant al llarg del dia, essent màxima entre les 6 i les 11 del matí, fet 

que faria recomanable realitzar la collita en aquesta franja horària (Alpaslan – Kaya et 

al., 2013). En qualsevol cas la collita es realitzarà uns 5 cm per sobre del nivell del sòl 

per tal de respectar l’estructura basal dels individus i afavorir-ne la regeneració.  

 

D’acord amb totes les evidències considerades, es pot concloure que el cultiu de 

Thymus vulgaris mitjançant un maneig agronòmic basat en la mínima intervenció és 

perfectament viable a la Catalunya Central i probablement també en tota l’àrea de 

distribució de l’espècie. Cal obtenir informació sobre la productivitat assolida, la 

concentració d’oli essencial dels individus, i el balanç econòmic global, però tot fa 

pensar que l’adopció d’aquest sistema de cultiu és  altament recomanable.  

 

 

Tragopogon porrifolius subsp. sativus  

Ocasionalment l’espècie es recollia tradicionalment a Catalunya per al consum humà, 

però era més habitual el seu cultiu, sobretot cap a la zona del nord est del país. 

Actualment estan sorgint diverses iniciatives per revaloritzar aquest producte en 

l’àmbit gastronòmic, reinventant-lo i promovent-ne la comercialització sota nous 

formats. Al principat no es té constància del consum tradicional de les fulles, essent la 

rel l’única part de l’espècie emprada, ni tampoc de la utilització de l’espècie com a 

medicinal. Aquestes dades contrasten amb les obtingudes en d’altres països 

mediterranis, on l’espècie ha estat àmpliament utilitzada en medicina tradicional i on 

a banda de la rel també es consumeixen les fulles (Zeeni et al., 2014). S’ha determinat 

que les fulles tenen activitat antioxidant i hepatoprotectora (Mroueh et al., 2011), i 

també la seva utilitat per al tractament de l’obesitat (Zeeni et al., 2014). El seu elevat 

valor nutricional (Formisano et al., 2010) ha comportat que s’hagi fins i tot avaluat la 

possibilitat de comercialitzar-les pel consum en amanida (Fritz et al., 1992).  
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A dia d’avui la pràctica totalitat de les rels d’aquesta espècie que es troben en el 

mercat provenen de cultiu, el qual és freqüent en molts indrets d’Europa i també del 

nord d’Àfrica (Konopiński et al., 2009). A Catalunya el seu cultiu s’està començant a 

recuperar en alguns indrets de la província de Girona, però és encara molt minoritari. 

En tots els casos es cultiva amb un maneig agronòmic molt similar al que 

correspondria a una pastanaga, i per tant en sòls amb una bona disponibilitat de 

nutrients, preferentment de textura sorrenca o franca, i sense limitacions hídriques. 

La baixa germinació registrada en l’experiència duta a terme en terrenys de secà de la 

conca d’Òdena no ha permès determinar la viabilitat del cultiu sota les condicions 

avaluades, principalment perquè s’ha pogut seguir el desenvolupament de la part 

aèria, però no de la rel. Els pocs individus germinats han completat favorablement el 

cicle vital, però seria possible esperar que la rel no tingués valor agronòmic degut a 

les condicions de dèficit hídric en que s’ha desenvolupat. Aquest extrem haurà de 

comprovar-se en futurs estudis, però en cas de corroborar-se significaria que sota les 

condicions ambientals avaluades el cultiu  només seria possible per l’aprofitament de 

la part aèria, però no per l’aprofitament de la rel. En conseqüència, el cultiu de 

l’espècie s’hauria de dur a terme en ambients més humits o en zones de regadiu, i 

seria en aquest context que caldria determinar si un maneig agronòmic basat en la 

mínima intervenció seria possible. En qualsevol cas, el que si que s’ha pogut 

determinar és que el període favorable per a la germinació de l’espècie és la tardor, i 

per tant caldria desplaçar el moment de sembra a principis de setembre. Per tal de 

poder avançar en el possible cultiu de l’espècie a Catalunya mitjançant una mínima 

intervenció agronòmica, cal ampliar la informació disponible sobre el seu 

comportament agronòmic sota diverses condicions ambientals. Alhora, caldria 

conèixer quina és la valoració organolèptica que els consumidors atorguen a les fulles 

tendres, per explorar la viabilitat d’un cultiu basat l’aprofitament d’aquesta part de 

l’espècie.   
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Verbascum thapsus  

És una espècie molt emprada tradicionalment Catalunya i també en totes les àrees del 

món on es troba present, com a medicinal, per a la il·luminació,  per a la pesca, i com a 

planta fumable, entre d’altres. És precisament el seu ús halièutic el que ha propiciat 

que des de fa segles s’hagi disseminat de la mà de l’home arreu el planeta (Wilhelm, 

1974), especialment a les àrees muntanyoses (Seipel et al., 2012),  tot i que és 

originària d’Euràsia (Seipel et al., 2014). Colonitza principalment sòls remenats i 

pertorbats (erms, marges de carretera, solars), i es troba molt àmpliament distribuïda 

arreu del Principat, sempre en terrenys ben drenats. Té també la capacitat de 

desenvolupar-se en terrenys molt pedregosos i amb poc sòl. Alhora, són diverses les 

espècies del gènere que tradicionalment han estat emprades per finalitats similars.  

En l’àmbit medicinal s’utilitzen principalment les flors i les fulles, que contenen un 

bon nombre de substàncies actives (Panchal et al., 2010; Nykmukanova et al., 2017) 

amb capacitat antiinflamatòria, cicatritzant (Mehdinezhad et al., 2012), 

antihelmíntica i antiespasmòdica (Ali et al., 2012), entre d’altres. Gràcies a aquestes 

propietats, l’espècie és cada cop més freqüent en múltiples preparats fitoterapèutics 

(Turker & Gurel, 2005), tot i que el seu cultiu és encara una excepció (Kleitz et al., 

2013). De fet,  a l’àmbit mediterrani no es té constància de cap experiència dirigida a 

avaluar-ne la potencialitat de cultiu, potencialitat que tampoc ha pogut ser 

determinada en el present estudi a rel de la quasi nul·la germinació. La hipòtesis 

principal per explicar aquesta absència de germinació és la sequera extrema 

registrada durant la primavera del 2015. També caldria considerar la possibilitat de 

traslladar la sembra a finals d’estiu d’acord amb la dinàmica observada en altres 

espècies i també en algunes poblacions espontànies de Verbascum thapsus. Tenint en 

compte els requeriments ambientals de l’espècie i la distribució territorial que 

presenta al Principat, caldria esperar que el seu cultiu basat en una mínima 

intervenció agronòmica fos perfectament viable, particularment en sòls pedregosos i 

de textura sorrenca o franca. Cal insistir en el desenvolupament de nous estudis en els 

quals obtenir dades empíriques que confirmin aquesta hipòtesis i permetin establir el 

maneig agronòmic més adequat per a l’espècie.  
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CONCLUSIONS 

La gran majoria de les espècies estudiades han respost favorablement a la seva 

incorporació en un sistema de cultiu basat en la mínima intervenció agronòmica. Per 

tant, en la flora local existeix un gran nombre d’espècies silvestres adequades per al 

cultiu sota un maneig de mínima intervenció, l’ús de les quals pot proporcionar nous 

aliments i productes de gran utilitat per a la societat actual, i contribuir a la 

dinamització i diversificació de l’agricultura..  

 

Les espècies avaluades presenten una gran resistència a les condicions ambientals 

extremes, especialment a sequeres severes i perllongades, sobretot aquelles que 

espontàniament es troben en indrets on aquestes condicions extremes també hi 

tenen lloc. Aquestes característiques fan que el seu cultiu sigui una alternativa 

agronòmica de gran interès per a les àrees mediterrànies de secà, especialment tenint 

en compte el canvi climàtic.  

 

De cara a establir nous cultius, és cabdal escollir espècies silvestres que de forma 

espontània creixin sota condicions ambientals similars a les corresponents a l’indret 

on tindrà lloc el cultiu. A aquest fet hi contribuirà obtenir la llavor de poblacions 

espontànies properes. Alhora, cal que l’espècie, a banda de desenvolupar-se 

favorablement sota les condicions de cultiu previstes, generi les estructures d’interès 

en termes agronòmics i econòmics.  

 

El cultiu mitjançant una intervenció agronòmica mínima és una opció prometedora 

per la major part d’espècies avaluades. Tanmateix, cal seguir acumulant dades que 

completin la informació obtinguda fins al moment, ja que per la pràctica totalitat de 

les espècies és el primer cop que se’n planteja el cultiu mitjançant tal metodologia. 

Fins i tot per algunes espècies aquest és el primer estudi en el qual se’n planteja el 

cultiu.   

 

Fomentar el cultiu d’espècies silvestres mitjançant una intervenció agronòmica 

mínima fa que la seva introducció en el sistema agrari suposi no només un canvi 

d’espècies, sinó també un canvi en el concepte d’agricultura vigent des de la revolució 

verda. Aquest canvi de paradigma es tradueix en una des-intensificació dels cultius, 
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en una menor dependència dels combustibles fòssils, i en la cerca d’una sostenibilitat 

ambiental i econòmica al llarg del temps. No es tracta de maximitzar la productivitat a 

qualsevol preu i a curt termini, sinó de realitzar la mínima intervenció necessària per 

generar les condicions adequades per al creixement i perpetuació de l’espècie 

cultivada, assolint uns llindars que en facin econòmicament viable el cultiu.  

La germinació és el procés més sensible a les condicions ambientals desfavorables, en 

especial al dèficit pluviomètric. El moment òptim de germinació varia en funció de 

l’espècie, però en termes generals s’ha determinat que és més adequada una sembra a 

principis de tardor que a principis de primavera. En el cas d’espècies perennes en 

general, és aconsellable realitzar la sembra en alvèols amb reg a finals d’estiu i 

trasplantar les plàntules a l’indret escollit per al cultiu a principis de tardor, abans 

d’un episodi de precipitacions.  

 

Durant el període d’establiment del cultiu de la majoria d’espècies perennes caldrà 

realitzar un maneig agronòmic superior al necessari un cop els individus estiguin ben 

establerts. En conseqüència, si bé es tractarà de reduir al màxim el maneig realitzat 

en el període d’establiment, serà un cop superat aquest període quan el cultiu es 

podrà perpetuar tant sols amb una mínima intervenció agronòmica.  

 

Per incentivar el cultiu de les espècies avaluades seran importants les innovacions 

tecnològiques, les quals han de permetre mecanitzar processos com per exemple la 

recol·lecció. Apostar per una agricultura amb una baixa intervenció agronòmica, poc 

intensiva, i on els cultius s’autoperpetuin en el temps no vol dir en cap cas renunciar 

als avenços tecnològics, ja que són precisament els que han de possibilitar fer més 

viable i atractiu aquest nou sistema productiu.  

 

És imprescindible establir mecanismes que afavoreixin la comercialització i 

introducció en el mercat dels productes obtinguts a partir de les espècies silvestres 

cultivades. S’ha constatat l’elevat potencial de molts d’aquests productes per ser 

comercialitzats amb èxit, ateses les seves propietats medicinals, nutricionals o 

organolèptiques. Cal alhora que siguin valorats no només pel que són, sinó també per 
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tal i com han estat produïts, estimulant així que la seva producció es dugui a terme de 

forma sostenible i es tradueix en externalitats positives a nivell social i ambiental.  

 

La metodologia desenvolupada en el capítol 10 és una eina molt eficaç per seleccionar 

les espècies silvestres agronòmicament més adequades per esser cultivades en un 

sistema agrícola basat en la mínima intervenció. Les petites modificacions 

proposades a partir dels resultats obtinguts en aquest capítol contribuiran a 

incrementar-ne encara més l’eficàcia, i posen de relleu el marge de millora que té la 

metodologia.  
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ANNEX 

En aquest annex s’inclouen imatges de bona part de les espècies silvestres cultivades 

en l’estudi dut a terme a la conca d’Òdena entre el 2015 i el 2016. Totes les imatges 

han estat obtingudes en els cultius experimentals. Per cada espècie, les diferents 

imatges il·lustren diferents estadis fenològics o detalls dels individus. 

 

Atriplex halimus 

 

 

 

 

 

 

 

Borago officinalis 
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Calendula  officinalis 

 

 

Chondrilla juncea 

 

 

Chrysanthemum coronarium 
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Cichorium intybus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynara cardunculus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Capítol 12 

   465 

Diplotaxis tenuifolia 

 
 

Emex spinosa 

 
 

Foeniculum vulgare 
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Hyoseris radiata 
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Inula helenoides 

 

 

 

Lactuca serriola 
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Leontodon tuberosus 

 

 

Malva sylvestris 
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Matricaria recutita 

 
 

Muscari comosum  

 
 

Origanum vulgare 
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Papaver rhoeas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantago coronopus subsp. coronopus 
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Plantago lanceolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reichardia picroides subsp. picroides  
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Sanguisorba minor subsp minor 

 

 

Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa 
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Satureja montana 

 

 

Scolymus hispanicus 
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Silene vulgaris subsp. vulgaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silybum marianum 
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Sonchus oleraceus 

 

 

Sonchus tenerrimus 
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Taraxacum officinale 

 

 

Thymus vulgaris subsp. vulgaris 
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Tragopogon porrifolius subsp. sativus 
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Capítol 13  

El rol de les espècies adventícies dels cultius basats 

en la mínima intervenció agronòmica, en termes 

agronòmics i ambientals  

 

INTRODUCCIÓ  

 

Des dels inicis de l’agricultura s’han desenvolupat múltiples estratègies per controlar 

les espècies adventícies aparegudes en els conreus i afavorir així el correcte 

desenvolupament de l’espècie cultivada (Mazoyer & Roudart, 2006). Fins a l’aparició 

dels primers herbicides, totes les estratègies de control es basaven en el maneig 

agronòmic i en l’elecció del cultiu més adequat (Mazoyer & Roudart, 2006). Quan era 

necessari es duia a terme una eliminació manual de les espècies adventícies, tasca 

reservada generalment a dones i infants, i descrita amb els verbs birbar o eixarcolar. 

Aquestes actuacions permetien mantenir-les sota control, però en caps cas les 

eliminaven per complert. La seva presència en els camps de conreu era habitual, i el 

llindar de tolerància vers seu era superior a l’actual (Mazoyer & Roudart, 2006). 

Malgrat que tradicionalment hagi suposat un mal de cap per als agricultors, ara 

sabem que la presència d’una comunitat rica i diversa d’espècies adventícies permet 

mantenir l’equilibri ecològic i la funcionalitat dels sistemes agrícoles (Rotchés-

Ribalta, 2015). En termes productius, la competència exercida per les plantes 

adventícies sobre el cultiu es pot veure compensada per la seva contribució a 

aspectes com el control de plagues, ja que actuen com a reservoris d’enemics naturals 

(Caballero-López et al., 2010; Rusch et al., 2016).  

Amb l’arribada dels herbicides de la mà de la revolució verda i la transició vers un 

model agrícola cada cop més intensiu i centrat en maximitzar la productivitat 
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(Mazoyer & Roudart, 2006), l’eliminació de les espècies adventícies de les zones 

agrícoles va esdevenir una obsessió per als agricultors. Cal sumar-hi l’efecte de la 

mecanització de l’agricultura i l’arribada de la fertilització química, que va comportar 

una progressiva homogeneïtzació de les finques agràries, amb la reducció o 

eliminació de les zones de marge, l’eliminació del guaret, i la uniformització dels 

cultius (Mazoyer & Roudart, 2006; Bassa et al., 2011). La persistència preeminent 

d’aquest model agrícola durant dècades ha tingut efectes directes sobre les zones 

agrícoles. Se n’ha reduït la biodiversitat i la funcionalitat, algunes espècies 

pràcticament han desaparegut (José-María et al., 2010; Cirujeda et al., 2011; Rotchés-

Ribalta, 2015), i el trencament de l’equilibri ecològic ha comportat un increment en la 

incidència de plagues i una disminució en la productivitat (Rusch et al., 2016; Grab et 

al., 2018). Alhora, el paisatge s’ha simplificat, traduint-se en un clar empobriment a 

tots els nivells del mosaic agroforestal mediterrani  i de la seva funcionalitat (Krauss 

et al., 2010; Bassa et al., 2011).  

L’agroecologia és la disciplina encarregada de l’estudi de la funcionalitat i 

biodiversitat dels sistemes agrícoles, i ha donat lloc a nombrosos estudis que 

certifiquen la importància de la vegetació adventícia (ja sigui en el si del propi cultiu o 

als marges) per afavorir la biodiversitat i funcionalitat dels agroecosistemes (Bassa et 

al., 2011; Rotchés-Ribalta, 2015; Rusch et al., 2016; Grab et al., 2018). Alhora, són 

molts els estudis que han posat de relleu la necessitat de desenvolupar polítiques que 

afavoreixin la conservació de diversitat i funcionalitat dels sistemes agraris, com a 

element indispensable per garantir-ne la sostenibilitat (Jakson et al., 2007; Bianchi et 

al., 2013). Així, ha de ser possible la conservació de les varietats locals i dels 

coneixements ecològics tradicionals, que al seu torn afavoriran l’adaptació dels 

agroecosistemes als canvis ambientals i socials futurs (Negri, 2005; Barthel et al., 

2013). Tot i que en les darreres dècades s’han fet avenços significatius, bona part dels 

preceptes fonamentals de l’agroecologia encara són lluny d’implementar-se de forma 

generalitzada en els sistemes agraris (Wezel et al., 2013), i cal cercar eines per tal de 

fer possible la seva incorporació en un context agrari que majoritàriament es segueix 

basant en la intensificació (Tscharntke et al., 2012).  
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En aquest context, el concepte d’agricultura basat en la mínima intervenció 

agronòmica ha de servir no només per iniciar el cultiu d’espècies adventícies a les que 

fins ara no s’havia atorgat interès agronòmic, sinó també per canviar la percepció del 

paper que la vegetació adventícia desenvolupa en els sistemes agraris i posar de 

relleu la importància crucial que poden tenir en l’agroecosistema les zones cultivades 

mitjançant aquest concepte de mínima intervenció (Bassa et al., 2011; Rusch et al., 

2016; Grab et al., 2018). 

El conjunt d’evidències recollides fins al moment ha propiciat que progressivament 

alguns agricultors comencin a percebre la vegetació adventícia com un aliat, tot i que 

encara són molt majoritaris aquells que tenen simplement l’objectiu d’eliminar-la. 

Aconseguir que algunes de les espècies adventícies siguin percebudes com una 

alternativa agronòmica, seria una contribució cabdal per canviar la percepció que el 

món agrícola té sobre les espècies adventícies en conjunt. No es tracta, ni molt menys, 

de pretendre cultivar exclusivament espècies adventícies. Es tracta d’analitzar de 

forma holística les espècies que apareixen de forma adventícia en una determinada 

zona agrícola. A partir d’aquesta diagnosi general es podrà determinar en cada 

circumstància quin és el cultiu que millor podrà competir amb les espècies 

adventícies sense necessitat d’utilitzar herbicides, quin és el maneig agronòmic més 

adequat per afavorir el desenvolupament del cultiu, quins són els beneficis a nivell 

agronòmic i ambiental derivats de la presència de certes espècies adventícies, i fins i 

tot valorar si la millor opció de cultiu per a l’àrea estudiada pot ser precisament 

cultivar-hi alguna de les espècies adventícies aparegudes.   

L’objectiu principal del capítol és eterminar el rol, en termes agronòmics i 

ambientals, de la comunitat d’espècies adventícies d’un sistema agrícola mediterrani 

basat en la mínima intervenció agronòmica i on es contempli la possibilitat de 

seleccionar per al cultiu algunes de les espècies adventícies aparegudes. 

D’aquest objectiu principal en deriven els següents objectius específics: 

1. Conèixer la capacitat competitiva de les espècies adventícies aparegudes en 

l’àrea d’estudi al llarg del cicle anual. 
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2. Detectar la presència d’espècies adventícies amb potencial interès agronòmic i 

conèixer-ne la importància relativa en el conjunt de la comunitat. 

3. Detectar la presència d’espècies adventícies que per se atorguin valor 

ambiental al cultiu o que contribueixin al favorable desenvolupament de 

l’espècie cultivada, i conèixer-ne la importància relativa en el conjunt de la 

comunitat.  

4. Determinar el paper que els cultius d’espècies silvestres basats en la mínima 

intervenció agronòmica poden tenir en el manteniment de la biodiversitat 

funcional dels sistemes agraris.  

 

 

MATERIAL I MÈTODES 

Caracterísiquies generals   

Les dades presentades en aquest capítol corresponen als cultius experimentats duts a 

terme a al finca de Can Mercaderet, municipi de Santa Margarida de Montbui, 

Comarca de l’Anoia, Catalunya Central, entre el febrer del 2015 i el juliol del 2016. En 

el capítol 12 de la tesi doctoral ja es detalla àmpliament la metodologia seguida per la 

instauració de l’experiència i l’obtenció de les dades, de tal forma que en aquest 

apartat només s’hi inclou la informació de caràcter més rellevant.  

L’experiència s’ha desenvolupat en un terreny agrícola de secà totalment pla, dedicat  

des dels anys 60 fins al 2014 al cultiu convencional de cereals, principalment ordi. 

Alguns anys el terreny es deixava en guaret, però es tractava amb herbicides o es 

llaurava regularment per evitar l’aparició de flora adventícia. En les darreres dècades 

la fertilització emprada era de caràcter químic, sense addició de matèria orgànica de 

cap tipus.  

El vèrtex NW dels cultius correspon a  les coordenades (ETRS89) 31T 380533, 

4604627, i es troba situat a 351 m sobre el nivell del mar. Es tracta d’un sòl de 

caràcter calcari amb certa pedregositat, pobre en matèria orgànica, i de textura 
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franca. L’àrea d’estudi s’ha dividit en 376 plots quadrangulars d’una superfície 

efectiva de 2,56 m2.  

Abans d’iniciar els cultius, a principis de gener del 2015, es van dur a terme les 

tasques de preparació del sòl necessàries per realitzar la sembra en unes condicions 

òptimes, i per uniformitzar les condicions de partida per a tots els plots. En primer 

lloc es va cultivar el sòl a una profunditat de 60 cm, amb l’objectiu de trencar la capa 

de compactació en profunditat que s’hagués pogut originar en els darrers anys. A 

continuació es va realitzar una passada superficial de fresa, fins a 20 cm de 

profunditat, per tal d’uniformitzar la capa superficial del sòl. Completades aquestes 

actuacions va iniciar-se la sembra de les espècies, que es va allargar durant el mes de 

febrer i principis de març. Cada espècie va ser sembrada en 8 plots. En 256 plots s’hi 

va realitzar la sembra directa de les llavors i 8 es van deixar sense sembrar per tal 

que exercissin de control. En els 112 plots restants s’hi preveia trasplantar els 

individus obtinguts mitjançant planter, però finalment van restar buits durant tota 

l’experiència a causa dels canvis metodològics provocats pel dèficit pluviomètric 

extrem registrat durant la primavera del 2015. Entre el gener i el maig només van 

ploure 92 l/m2, quan la mitjana dels anys 2005-2015 és de 252 l/m2 (METEOCAT); i 

entre l’abril i el maig la pluja ha estat de només 26 l/m2, quan la mitjana dels anys 

2005-2015  és de 146 l/m2 (METEOCAT).  

Al llarg de tot l’estudi s’han monitoritzat els paràmetres ambientals més 

determinants per al desenvolupament de la vegetació. Concretament s’han obtingut 

dades de les precipitacions, de la humitat del sòl en el nivell de 0 a -20 cm, i de la 

temperatura de l’aire a nivell del sòl, a 20 cm, i a 1 m d’alçada. 

  

Obtenció i processament de dades de la comunitat d’espècies adventícies  

Per tal de conèixer la composició i estructura de la comunitat d’espècies adventícies 

presents en els cultius experimentals,  i la seva evolució temporal, s’han utilitzat les 

dades obtingudes mitjançant el mètode del Point Intersect. L’obtenció d’aquestes 

dades ha començat entre l’abril i el maig del 2015, i ha finalitzat al juliol del 2016, 

amb una periodicitat aproximadament mensual. S’han obtingut en un total de 264 
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plots, corresponents als 252 en els quals s’han sembrat les espècies i als 8 que s’han 

deixat sense sembrar a tall de control.  

Aquesta és una de les metodologies més emprades i més precises per conèixer de 

forma detallada i objectiva la composició i estructura d’una comunitat vegetal. En 

cada mostreig, per cadascun dels plots s’anotava l’espècie o espècies que contactaven 

en cadascun dels 16 punts preestablerts, i l’alçada en què es realitzava el contacte. 

Tenint en compte que es van analitzar 264 plots, en cada mostreig es va obtenir 

informació de 4224 punts dels cultius experimentals.   

Per tal de garantir que els punts en els quals es duu a terme el Point Intersect  són 

escollits a l’atzar i que es mantenen amb exactitud en els diferents mostreigs, s’ha 

desenvolupat una estructura metàl·lica amb una superfície de 80 x 80 cm i una alçada 

d’un metre, en la qual es situen 16 varetes metàl·liques de 2 mm de diàmetre i 1 m 

d’alçada de forma equidistant i a una separació de 20 cm (figures 13.1 i 13.2). Són 

aquestes varetes les que fixen els punts on es realitza el Point intersect. En cadascuna 

de les varetes s’han marcat unes franges altitudinals de 0 a 10 cm, de 10 a 25 cm, de 

25 a 50 cm, i de 50 a 100 cm, de tal forma que per totes les espècies vegetals que hi 

contactin s’anotarà en quina d’aquestes alçades realitzen el contacte, incloent també 

els casos en que el contacte es realitza per sobre d’1 metre d’alçada i que es 

comproven amb la utilització d’una vareta addicional col·locada a sobre de 

l’estructura. S’anoten totes les espècies vegetals diferents que contacten amb cada 

vareta, i en conseqüència, és possible registrar diversos contactes en un sol punt. En 

cas que una mateixa espècie realitzi més d’un contacte en el mateix punt, s’anotarà 

només el contacte realitzat a més alçada. L’estructura desenvolupada es situarà en 

tots els casos en el vèrtex SW de la zona efectiva del plot (figura 13.1), per que la 

comparació de les dades obtingudes en els diferents plots i al llarg dels 12 mostrejos 

realitzats en el conjunt de l’estudi sigui coherent. Per tal de facilitar la presa de dades, 

les varetes s’han identificat amb un codi alfanumèric, tal i com s’observa a la figura 

13.1. 
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Figura 13.1. Esquema de l’estructura emprada per a l’estudi de la comunitat vegetal dels 

plots mitjançant la tècnica del Point Intersect (esquerra), i de la seva ubicació en relació al 

conjunt del plot (dreta). 

 

Les dades obtingudes en cadascun dels mostreigs s’han informatitzat i revisat, i han 

estat processades mitjançant els fulls de càlcul del paquet Office. Per cada mostreig 

s’ha calculat el recobriment assolit globalment pel conjunt espècies aparegudes de 

forma espontània, així com la seva alçada mitjana. Individualment per cadascuna de 

les espècies també s’ha calculat el recobriment i l’alçada mitjana en cada mostreig. 

Per les espècies que a banda d’aparèixer de forma espontània (a partir del banc de 

llavors del sòl o fruit de l’arribada de propàguls de poblacions veïnes) també han 

estat sembrades, només es tenen en compte els contactes realitzats amb individus 

apareguts de forma espontània, obviant per tant els plots en els quals l’espècie ha 

estat sembrada. Els resultats obtinguts es mostren en forma de taula i de forma 

gràfica.  

ZONA DE MARGE 

ZONA EFECTIVA 

20 cm 

20 cm 
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Figura 13.2. Estructura emprada per a l’estudi de la comunitat vegetal dels plots mitjançant 

la tècnica del Point Intersect.  

 

Caracterització de les espècies 

A partir dels criteris establerts en la metodologia de selecció desenvolupada en el 

capítol 10, i tenint en compte les millores suggerides en el capítol 12, s’han 

determinat quines de les espècies aparegudes de forma espontània en els cultius 

experimentals són potencialment interessants dels punt de vista ambiental, 

agronòmic i econòmic per esdevenir nous cultius basats en la mínima intervenció 

agronòmica.  

En base al coneixement de les espècies, al seu comportament sota les condicions 

ambientals en que s’ha realitzat l’estudi, i a la informació obtinguda a partir de la 

Flora Manual dels Països Catalans (Bolòs et al., 2005), s’ha determinat la forma vital 

de les espècies aparegudes de forma espontània. També a partir de la mateixa Flora, 

s’ha determinat la distribució de cadascuna de les espècies en el territori català, com a 

estimació del valor ambiental que per se aporten a la comunitat.  

Just abans de finalitzar l’experiència, el juliol del 2016, s’han revisat els 376 plots dels 

cultius experimentals i s’han localitzat i identificat totes les plantes corresponents 

espècies de caràcter arbustiu, lianoide o arbori establerts de forma espontània.  
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Evolució de l’estructura i diveristat de la comunitat en els plots corresponents a 

cinc de les espècies cultivades  

S’han seleccionat les cinc espècies silvestres cultivades que en el moment de màxim 

desenvolupament han assolit un major recobriment en el conjunt dels vuit plots on 

han estat sembrades. Es tracta de Foeniculum vulgare, Malva sylvestris, Papaver 

rhoeas, Plantago lanceolata i Silene vulgaris. Per a la comunitat desenvolupada en els 

plots d’aquestes espècies s’ha calculat l’evolució, al llarg de tot el període d’estudi, de 

la riquesa específica (S), de l’Índex de diversitat de Margalef (DMG), de l’Índex de 

dominància de Simpson (λ), i de l’Índex d’equitat de Shannon-Wiener (H’) (Moreno, 

2001). En el cas d’aquest darrer índex s’ha calculat també el valor màxim que 

assoliria si totes les espècies estesin representades a la comunitat de manera 

equivalent, ja que és un índex clarament dependent de la riquesa específica. A la taula 

13.1 es mostren les fórmules corresponents a cadascun dels indicadors.   

S’han escollit les espècies cultivades amb un major recobriment perquè en qualsevol 

sistema agrari es cerca maximitzar el recobriment d’aquestes, per tal de conferir 

viabilitat econòmica al cultiu. En conseqüència, la comunitat vegetal que es 

desenvolupa en els plots de les espècies seleccionades s’aproxima a la que es 

desenvoluparia sota condicions ambientals més favorables, en què l’espècie cultivada 

presentés recobriments més elevats. Per tant, els resultats obtinguts seran útils per 

conèixer quin paper poden jugar els cultius d’espècies silvestres basats en la mínima 

intervenció agronòmica en el manteniment de la biodiversitat i funcionalitat dels 

agroecosistemes i del mosaic agroforestal del qual formen part. S’indica també 

l’evolució del recobriment de l’espècie cultivada el llarg del tot el període d’estudi, i el 

nombre d’individus considerats per al càlcul dels índexs. Les dades base emprades 

per a la realització de tots aquests càlculs es corresponen a les obtingudes mitjançant 

el Point Intersect, en les quals cada contacte s’ha equiparat a un individu. Els resultats 

obtinguts es mostren en forma de taula i de forma gràfica.  
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Taula 13.1. Formules dels diferents indicadors emprats per conèixer l’evolució de l’estructura i 

diversitat de la comunitat.   

Indicador  Fórmula  

Riquesa específica (S) 

Nombre total d’espècies diferents presents en la comunitat. En el present 

estudi, nombre d’espècies diferents contactades mitjançant el Point 

Intersect 

l’Índex de diversitat de 
Margalef (DMG) 

 S = nombre total d’espècies diferents contactades 
mitjançant el Point Intersect 
 

N = nombre total d’individus (contactes) realitzats  
mitjançant el Point Intersect 

Índex de dominància de 
Simpson (λ) 

pi = abundància proporcional de l’espècie i. Es a dir, 

nombre total d’individus (contactes) de l’espècie dividit 

entre el nombre total d’individus (contactes) de la 

mostra.  

Índex d’equitat de 
Shannon-Wiener (H’) 

pi = abundància proporcional de l’espècie i. Es a 

dir, nombre total d’individus (contactes) de 

l’espècie dividit entre el nombre total d’individus 

(contactes) de la mostra. 

 

RESULTATS 

Tal i com s’observa a la figura 13.3, el recobriment d’espècies adventícies esdevé 

màxim al voltant del mes de maig, quan arriba al 75%, coincidint amb el 

desenvolupament de bona part de les espècies. Per contra, el mínim s’estableix en els 

mesos estivals, situant-se per sota el 10% a finals de juliol. Alhora, és destacable com, 

a partir de finals d’estiu, coincidint amb les primeres precipitacions es produeix un 

constant increment en el recobriment que prossegueix al llarg de tota la tardor, 

hivern i primavera. Aquesta dinàmica és atribuïble al fet que 69 dels 76 tàxons 

apareguts de forma espontània en els cultius corresponen a teròfits i hemicriptòfits. 

Al llarg dels diferents moments del període d’estudi, les tres espècies que han 

presentat un major recobriment han estat sempre teròfits. És destacable que entre el 

desembre i l’abril-maig es manté el patró de Papaver rhoeas com a espècie amb un 

major recobriment, seguida de Lolium rigidum. Per contra, en el període estival i de 

principis de tardor són abundants espècies més termòfiles i resistents a la sequera, 

com Polygonum aviculare, Chenopodium vulvaria o Chenopodium album, entre d’altres 

(figura 13.3).  
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En l’alçada mitjana de la comunitat, cal destacar el clar increment que es produeix al 

llarg de la primavera i principis de l’estiu, coincidint amb la floració i fructificació de 

la major part de les espècies. És notori com les espècies que dominen la comunitat en 

alçada no són les que la dominen en recobriment. També és interessant constatar 

com les tres espècies que de mitjana en cada moment de l’estudi realitzen els 

contactes a més alçada són en general teròfits, però ja s’hi troba un hemicriptòfit i un 

nanofaneròfit (figura 13.4).  

Figura 13.3. Recobriment en percentatge corresponent a les espècies adventícies pel conjunt dels 264 

plots analitzats. A la part inferior del gràfic s’indica per cada moment les tres espècies adventícies que 

presenten un major recobriment. Ao: Antirrhinum orontium, Chv: Chenopodium vulvaria, Cha: 

Chenopodium album, Cni: Crucífera no identificada, Fc: Fallopia convolvulus, Hh: Herniaria hirsuta, Lr: 

Lolium rigidum, Ls: Lactuca serriola, Pa: Polygonum aviculare, Pr: Papaver rhoeas, Rp: Reseda phyteuma, 

So: Sonchus oleraceus, Td: Trifolium dubium. 
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Figura 13.4. Alçada mitjana (cm) de les espècies adventícies pel conjunt dels 264 plots analitzats. A la 

part inferior del gràfic s’indica per cada moment les tres espècies adventícies que presenten una alçada 

mitjana més elevada. Ab: Avena barbata, Cha: Chenopodium album, Cj: Chondrilla juncea, Cni: Crucífera 

no identificada, En: Erucastrum nasturtiifolium, Eus: Euphorbia serrata, Lr: Lolium rigidum, Ls: Lactuca 

serriola, Ple: Pistacea lentiscus, Pr: Papaver rhoeas, Sa: Sinapis alba, So: Sonchus oleraceus, Ve: Vicia 

ervilia, Vh: Vaccaria hispanica.  

Al llarg del període de cultiu s’ha documentat la presència, en el conjunt dels 376 

plots, de 93 espècies vegetals. 31 són espècies cultivades, si bé almenys 12 d’aquestes 

han aparegut també (a partir del banc de llavors del sòl o de diàspores provinents de 

poblacions espontànies adjacents a l’àrea d’estudi) en plots on no havien estat 

sembrades. 13 corresponen a espècies aparegudes de forma espontània per les quals 

se’n coneixen usos d’interès en l’actualitat, la qual cosa les converteix en 

agronòmicament interessants per esdevenir nous cultius; i 51 són espècies per les 

quals no se’n coneixen usos d’interès en l’actualitat, i en conseqüència es considera 

que no tenen interès agronòmic. En conjunt, de les 76 espècies aparegudes de forma 

espontània en l’àrea d’estudi, 25 tenen interès agronòmic i 51 no (taula 13.2). 

S’observa com la comunitat que es desenvolupa espontàniament en l’àrea d’estudi 

està dominada en termes de recobriment per espècies amb interès agronòmic, les 

quals són clarament dominants des de mitjans de tardor fins a finals de primavera 

(figures 13.5 i 13.6). Durant l’estiu, el recobriment d’ambdós grups és molt baix, però 

el de les espècies sense interès agronòmic és lleugerament superior (figures 13.5 i 

13.6). Cal ressaltar que en el cas de les espècies que apareixen de forma espontània, 
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però que també han estat sembrades, només es té en compte el recobriment 

corresponent als plots on han aparegut de forma espontània.  
 

Figura 13.5. Recobriment en percentatge corresponent a espècies amb interès agronòmic aparegudes 

espontàniament, i a espècies sense interès agronòmic, pel conjunt dels 264 plots analitzats.  

 

Figura 13.6. En relació al recobriment vegetal general, percentatge que correspon a espècies amb 

interès agronòmic aparegudes espontàniament i percentatge que correspon a espècies sense interès 

agronòmic, pel conjunt dels 264 plots analitzats.  
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Dels 76 taxons apareguts espontàniament en els cultius, 12 corresponen a espècies 

que són entre rares i molt rares al territori estudiat, mentre que 57 són entre 

comunes i molt comunes (taula 13.2). Pels set casos restants no s’ha pogut 

determinar el grau de presència en el territori, majoritàriament perquè la 

identificació taxonòmica s’ha realitzat a nivell supraespecífic.  

En relació a les formes vitals, són clarament majoritaris i dominants els teròfits, i els 

segueixen els hemicriptòfits. Ambdues formes vitals representen 69 dels 76 taxons 

apareguts de forma espontània (taula 13.2). És també notòria la presència en l’àrea 

d’estudi, si bé amb recobriments encara insignificants, de sis espècies de caire 

arbustiu, lianoide o arbori. Es tracta d’Euphorbia serrata, Inula viscosa, Pistacia 

lentiscus, Clematis vitalba, Fraxinus angustifolia, i Celtis australis, totes elles presents 

en comunitats vegetals properes a l’àrea on s’han dut a terme els cultius 

experimentals. En el moment de finalitzar l’estudi, el juliol del 2016, 22 dels 376 plots 

(un 5,8%) tenien alguna d’aquestes 6 espècies. Farxinus angustifolia era present en 9 

plots, Euphorbia serrata en 5, Pistacia lentiscus en 4, Celtis australis en 2 i Clematis 

vitalba i Inula viscosa en un cadascuna.  

El 65% de les espècies adventícies per les quals s’ha pogut obtenir aquesta 

informació assoleixen el màxim recobriment durant la primavera, mentre que el 

18,3% l’assoleixen durant l’hivern. El 10% obté el màxim recobriment cap a finals 

d’estiu, mentre que el 6,7% l’obté durant la tardor. Dels 76 tàxons estudiats només 19 

assoleixen en algun moment de l’estudi un recobriment global superior al 0,5%, 

mentre que la resta es situen sempre per sota d’aquest llindar. De fet, 20 de les 

espècies tenen una presència testimonial en l’àrea estudiada, ja que presenten un 

recobriment global que en cap moment supera el 0,01% (taula 13.2).  
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Taula 13.2. Espècies aparegudes de forma espontània en els cultius experimentals.  

Nom a Cult b Interès Agr. c G.P. d Recobriment màx. e Data R. màx. f  

Amaranthus albus No Si c 0,05 1 Oct. 15' 

Amaranthus graecizans No Si r 0,02 30 Oct. 15' 

Amaranthus retroflexus No Si cc 0,02 2 Set. 15' 

Anacyclus clavatus No No c 0,49 23 Maig 16' 

Anagallis arvensis No No c 0,56 1 Des. 15' 

Antirrhinum orontium No No c 4,49 7 Jul. 16' 

Avena barbata  No No cc 0,02 23 Maig 16' 

Borago offincialis Si Si c < 0,01 - 

Brassica sp.  No No - 0,07 30 Juny 15' 

Briòfit No No - 0,05 1 Des. 15' 

Calendula arvensis No Si c 0,07 2 Feb. 16' 

Capsella bursa-pastoris  No No cc < 0,01 - 

Carduus pycnocephalus No No c < 0,01 - 

Celtis australis No Si c < 0,01 - 

Chenopodium album  No Si cc 1,82 1 Oct. 15' 

Chenopodium vulvaria No No c 3,64 1 Oct. 15' 

Chondrilla juncea Si Si c 0,12 7 Jul. 16' 

Chrysanthemum segetum No No r 0,16 23 Maig 16' 

Clematis vitalba No No c 0,02 30 Oct. 15' 

Convolvulus arvensis No No cc 2,02 23 Maig 16' 

Conyza bonariensis No No c < 0,01 - 

Conyza sumatrensis No No c < 0,01 - 

Coronilla scorpioides No No c 0,05 30 Juny 15' 

Crepis foetida subsp. 
foetida  

No No rr < 0,01 - 

Crepis sp.  No No - 0,28 8 Abr. 16' 

Crucífera no identificada No No - 1,30 29 Abr. 15' 

Diplotaxis erucoides No Si cc 0,05 29 Abr. 15' 
Erucastrum 
nasturtiifolium subsp. 
nasturtiifolium 

No No cc 0,84 23 Maig 16' 

Euphorbia peplus  No No c 0,12 7 Jul. 16' 

Euphorbia prostrata No No c 0,42 1 Oct. 15' 

Euphorbia serrata No No cc 0,44 23 Maig 16' 

Fallopia convolvulus  No No c 2,07 2 Set. 15' 

Filago pyramidata subsp. 
canescens  

No No r 0,07 7 Jul. 16' 

Foeniculum vulgare Si Si cc < 0,01 23 Maig 16' 

Fraxinus angustifolia  No No r 0,02 8 Abr. 16' 

Fumaria officinalis No No c 0,21 2 Feb. 16' 

Fumaria parviflora  No No c < 0,01 - 

Gallium tricornutum No No c 0,05 29 Maig 15' 

Heliotropium europaeum No No c 1,19 1 Oct. 15' 

Herniaria hirsuta No Si c 11,62 23 Maig 16' 

Hordeum murinum No No cc < 0,01 - 
Hypecoum procumbens 
subsp. procumbens 

No No c < 0,01 - 
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Taula 13.2. (Continuació)      

Nom a Cult b Interés Agro. c G.P. d Recobriment màx. e Data R. màx. f  

Inula viscosa No No cc < 0,01 - 

Kickxia spuria No No r 0,05 7 Jul. 16' 

Lactuca serriola  Si Si* c 2,39 7 Jul. 16' 

Lamium amplexicaule  No No c < 0,01 - 

Lithospermum arvense No No c 0,20 29 Abr. 15' 

Lleguminosa no 
identificada 

No No - 0,05 29 Abr. 15' 

Lolium rigidum No Si cc 40,08 23 Maig 16' 

Malva sylvestris  Si Si c < 0,01 23 Maig 16' 

Matricaria chamomilla Si Si r 0,07 23 Maig 16' 

Melilotus sp.  No No - 0,02 23 Maig 16' 

Muscari comosum Si Si c < 0,01 - 

Pallenis spinosa No No cc < 0,01 - 

Papaver hybridum No Si r 0,05 29 Maig 15' 

Papaver rhoeas Si Si cc 37,97 2 Feb. 16' 

Pistacea lentiscus No No cc 0,05 7 Jul. 16' 

Plantago afra  No No c < 0,01 - 

Polygonum aviculare No No cc 2,13 30 Oct. 15' 

Reichardia picroides Si Si c < 0,01 23 Maig 16' 
Reseda phyteuma subsp. 
phyteuma  No No cc 0,94 2 Set. 15' 

Rohemeria hybrida No No r < 0,01 - 

Scabiosa atropurpurea  No No c < 0,01 - 

Senecio vulgaris No No c 0,05 2 Feb. 16' 

Silene vulgaris  Si Si cc 0,65 23 Maig 16' 

Sinapis alba subsp. mairei No Si rrr 1,16 29 Maig 15' 
Solanum nigrum subsp. 
niarum No No c 0,07 2 Set. 15' 

Sonchus oleraceus Si Si* cc 2,21 23 Maig 16' 

Sonchus tenerrimus Si Si* cc 1,00 23 Maig 16' 

Tribulus terrestris  No No c 0,16 2 Set. 15' 

Trifolium dubium No No c 17,01 23 Maig 16' 

Urospermum picroides  No No c < 0,01 - 

Vaccaria hispanica No No rr 0,23 23 Maig 16' 

Vicia ervilia No Si rr 0,39 23 Maig 16' 

Vicia peregrina No No c < 0,01 - 

Vicia sativa subsp. 
macrocarpa No Si - < 0,01 - 

a Nom científic de l’espècie  b En el cas de les espècies que, a banda d’aparèixer de forma espontània, 
també han estat cultivades, s’indica amb un “si”, mentre que per la resta d’espècies s’indica amb un 
“no”.  c Interès agronòmic: per les espècies amb usos que les facin agronòmicament interessants i que 
d’acord amb la metodologia de selecció establerta siguin susceptibles de ser cultivades, s’anotarà un 
“si”, mentre que per les espècies per les quals no es coneixen usos que en l’actualitat les facin 
agronòmicament interessants s’anotarà un “no”. En el cas d’espècies que, d’acord amb els resultats del 
capítol 12, poden tenir interès agronòmic però no sota les condicions ambientals del present estudi, 
s’anotarà un “si*”  d Grau de presència de l’espècie en el territori, segons la Flora Manual dels Països 
Catalans (Bolòs et al., 2005). ccc: molt comuna, cc: força comuna, c: comuna, r: rara, rr: força rara, rrr: 
molt rara.  e Recobriment màxim que assoleix l’espècie en el conjunt dels 264 plots analitzats. En el cas 
de les espècies cultivades, només inclou el recobriment dels plots on l’espècie apareix de forma 
espontània  f Data en que s’assoleix el recobriment màxim de l’espècie en el conjunt dels 264 plots.  
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Figura 13.7. Evolució del recobriment (%) de les sis espècies adventícies que en algun moment dels 

cultius presenten un recobriment global, per als 264 plots analitzats, superior al 3%. En el cas de 

Papaver rhoeas, apareguda espontàniament però també cultivada, només s’ha tingut en compte el 

recobriment corresponent als plots on no ha estat cultivada.  

De les 19 espècies que en algun moment assoleixen un recobriment global superior al 

0,5%, cinc corresponen a espècies que, a banda d’aparèixer de forma espontània, 

també han estat sembrades (Papaver rhoeas, Lactuca serriola, Sonchus oleraceus, 

Sonchus tenerrimus, Silene vulgaris). Tres més (Chenopodium album, Lolium rigidum, i 

Sinapis alba) tenen interès agronòmic d’acord amb els seus usos potencials. Per les 11 

espècies restants no es coneixen usos que les facin agronòmicament interessants.  

Cal tenir en compte que en el cas de Lactuca serriola, Sonchus oleraceus, i Sonchus 

tenerrimus, si bé van ser seleccionades per al cultiu i apareixen abundantment de 

forma espontània en l’àrea d’estudi, s’ha constatat que sota les condicions ambientals 

en les quals s’han desenvolupat els cultius experimentals no donen lloc a les 

estructures que els confereixen valor agronòmic (veure capítol 12), tot i poder 

completar favorablement el cicle vital.  
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Figura 13.8. Evolució del recobriment (%) de les tretze espècies adventícies que en algun moment 

dels cultius presenten un recobriment global, per als 264 plots analitzats, superior al 0,5% però 

inferior al 3%. En el cas de Lactuca serriola, Sonchus oleraceus, Sonchus tenerrimus i Silene vulgaris, 

aparegudes espontàniament però també cultivades, només s’ha tingut en compte el recobriment dels 

plots on no han estat cultivades.  

Papaver rhoeas és l’espècie adventícia dominant en la major part de període d’estudi, 

assolint un recobriment del 37,97% a principis de febrer, mentre que Lolium rígidum 

esdevé dominant cap a finals de primavera, assolint un recobriment màxim del 

40,08% a finals de maig.  És notori que ambdues espècies tinguin un elevat interès 

agronòmic. En el cas de Papaver rhoeas ja s’ha exposat àmpliament en el capítol 12, 

mentre que l’interès de Lolium rigidum radica en la seva utilització com a farratge, i 

de fet l’espècie és cultivada en diverses zones amb aquesta finalitat.  
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Figura 13.9. Evolució de l’alçada (cm) de les 11 espècies que en algun moment dels cultius presenten 

un recobriment global, per als 264 plots analitzats, superior al 0,5%, i una alçada mitjana superior als 

18 cm. En el cas de Lactuca serriola, Papaver rhoeas, Sonchus oleraceus, Sonchus tenerrimus i Silene 

vulgaris, aparegudes espontàniament però també cultivades, només s’ha tingut en compte l’alçada 

corresponent als plots on no han estat cultivades. 

 

En termes generals, les 5 espècies adventícies amb un recobriment més elevat es 

desenvolupen principalment al llarg de la primavera, essent Papaver rhoeas la més 

primerenca i Antirrhinum orontium la més tardana (figura 13.7). Chenopodium 
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vulvaria, sisena espècie en ordre d’abundància i la darrera que supera el 3% de 

recobriment global en algun moment de l’estudi, té un patró totalment diferent, 

desenvolupant-se principalment entre l’estiu i l’inici de la tardor (figura 13.7).  

Són 13 les espècies que en algun moment de l’estudi assoleixen un recobriment global 

superior al 0,5% però inferior al 3%. D’aquestes, Set es desenvolupen preferentment 

al llarg de la primavera, cinc al llarg de l’estiu i una al llarg de la tardor (figura 13.8).  

Figura 13.10. Evolució de l’alçada (cm) de les vuit espècies que en algun moment dels cultius 

presenten un recobriment global, per als 264 plots analitzats, superior al 0,5%, i una alçada mitjana 

sempre inferior als 18 cm.  

En termes d’alçada, considerant només les 19 espècies que en algun moment de 

l’estudi assoleixen un recobriment global superior al 0,5%, s’observen clarament tres 

grups. Vuit de les espècies es desenvolupen pràcticament a nivell del sòl, de forma 

horitzontal, amb alçades mitjanes situades per sota dels 10 cm. Dins d’aquest grup, 

només Convolvulus arvenis supera els 10 cm d’alçada mitjana en algun moment 

gràcies a la seva capacitat enfiladissa (figura 13.10). Nou espècies assoleixen alçades 

mitjanes que en el moment de màxim desenvolupament es troben al voltant dels 20-

30 cm (figura 13.9), entre les quals hi ha Papaver rhoeas i Lolium rigidum, les dues 

espècies dominants en termes de recobriment. Per últim, dues espècies, Lactuca 
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serriola i Erucastrum nasturtiifolium, assoleixen alçades mitjanes que en el moment 

del màxim desenvolupament es situen al voltant o per sobre dels 50 cm (figura 13.9), 

i per tant són les que dominen la comunitat en alçada.   

 

Evolució al llarg del cicle de cultiu de l’estructura i diveristat de la comunitat en 

els plots corresponents a cinc de les espècies cultivades  

Foeniculum vulgare 

L’índex de diversitat de Margalef esdevé màxim en el període primaveral, coincidint 

amb un increment de la riquesa específica i independentment del recobriment que 

presenti l’espècie cultivada (taula 13.3, figura 13.11). En aquests períodes assoleix 

valors per sobre de 2,5. Durant la resta de l’any pren valors compresos entre 1,5 i 2, 

tot i que a l’estiu, coincidint amb una davallada extrema de la riquesa específica i un 

elevat recobriment de l’espècie cultivada, s’arriba a situar per sota d’1 (taula 13.3, 

figura 13.11). Tal i com era d’esperar, els índexs d’equitat i dominància tenen 

tendències totalment oposades. En la línia de l’observat amb la diversitat, durant la 

primavera és quan l’equitat és més elevada i la dominància més baixa, ja que arriba a 

prendre valors de 0,21. A la tardor l’equitat baixa i la dominància puja fruit d’una 

riquesa específica moderadament baixa i un recobriment de l’espècie cultivada 

moderadament elevat (figura 13.11). Aquesta tendència s’accentua molt 

considerablement a l’estiu, quan l’equitat assoleix valors de tant sols 0,40 i la 

dominància s’enfila fins a 0,83 (taula 13.3).  
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Figura 13.11. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Foeniculum vulgare de l’índex de diversitat de 

Margalef, l’índex d’equitat de Shannon-Wiener, l’índex de dominància de Simpson, i la riquesa 

específica; en paral·lel a l’evolució del recobriment de l’espècie cultivada. 
 
 
 

 

Taula 13.3. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Foeniculum vulgare de diversos indicadors de 

l’estructura i la diversitat de la comunitat, avaluats en els 8 plots on ha estat sembrada l’espècie.   

Data Nº Ind.a  R. b S c   DMG d λ e  H' f  H' màx. g 

29 abril 2015 17 0,7 6 1,76 0,26 1,54 1,79 

29 maig 2015 53 3,6 12 2,77 0,28 1,75 2,48 

30 juny 2015 26 4,5 7 1,84 0,21 1,68 1,95 

31 juliol 2015 13 5,5 5 1,56 0,36 1,26 1,61 

2 setembre 2015 23 12,5 6 1,59 0,50 1,09 1,79 

1 octubre 2015 45 27,3 7 1,58 0,61 0,91 1,95 

30 octubre 2015 39 22,9 8 1,91 0,60 0,98 2,08 

1 desembre 2015 54 22,3 7 1,50 0,37 1,29 1,95 

2 febrer 2016 60 12,7 7 1,47 0,32 1,37 1,95 

8 abril 2016 95 19,6 13 2,64 0,21 1,85 2,56 

23 maig 2016 169 29,7 13 2,34 0,23 1,78 2,56 

7 juliol 2016 56 39,8 4 0,75 0,83 0,40 1,39 
a Nombre d’individus considerats per al càlcul dels 
índexs. Aquest valor es correspon al nombre total de 
contactes obtinguts en el Point Intersect per al 
conjunt dels 8 plots on ha estat sembrada l’espècie.   
b Recobriment corresponent a l’espècie cultivada.      
c Riquesa específica. 

d Índex de diversitat de Margalef.   
e Índex de dominància de Simpson.  
f Índex d’equitat de Shannon-Wiener.  
g Índex d’equitat de Shannon-Wiener màxim,  
si totes les espècies estesin representades a la 
comunitat pel mateix nombre d’individus. 
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Malva sylvestris 

S’observa com fins la tardor del 2015, els valors els índexs de diversitat i equitat 

prenen valors força elevats (figura 13.12), de fins a 2,92 en el cas de l’índex de 

diversitat de Margalef i de 2,02 en el cas de l’equitat de Shannon-Wiener. En 

paral·lel, l’índex de dominància de Simpson es queda amb valors que s’arriben a 

situar per sota el 0,2 (taula 13.4). Aquests valors coincideixen principalment amb 

el període estival, quan els pocs individus presents en el cultiu corresponen a un 

nombre relativament elevat d’espècies, i el recobriment de l’espècie cultivada és 

extremadament baix (figura 13.12). A mesura que el recobriment de Malva 

sylvestris s’incrementa progressivament al llarg de la tardor del 2015 i sobretot la 

primavera del 2016, hi ha una disminució de la diversitat i l’equitat i un increment 

de la dominància, especialment en els moments en que baixa la riquesa específica i 

el nombre d’individus de la comunitat (figura 13.12). En aquestes circumstàncies, 

el pes en la comunitat de l’espècie cultivada es veu incrementat, i condiciona força 

els valors obtinguts en els diferents índexs. Tanmateix, és important destacar que 

en el moment de màxim recobriment de Malva sylvestris, quan pràcticament arriba 

al 50%, l’índex de diversitat de Margalef ateny un valor de 1,52, mentre que la 

dominància és de tant sols de 0,26, valors afavorits per un increment de la riquesa 

específica de la comunitat i del nombre d’individus (taula 13.4).  
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Figura 13.12. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Malva sylvestris de l’índex de diversitat de 

Margalef, l’índex d’equitat de Shannon-Wiener, l’índex de dominància de Simpson, i la riquesa 

específica; en paral·lel a l’evolució del recobriment de l’espècie cultivada.  

 

Taula 13.4. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Malva sylvestris de diversos indicadors de 

l’estructura i la diversitat de la comunitat, avaluats en els 8 plots on ha estat sembrada l’espècie.   

Data Nº Ind.a  R. b S c   DMG d λ e  H' f  H' màx. g 

29 abril 2015 30 0,8 5 1,18 0,45 1,07 1,61 

29 maig 2015 60 0,8 8 1,71 0,46 1,13 2,08 

30 juny 2015 11 2,3 6 2,09 0,19 1,72 1,79 

31 juliol 2015 11 1,6 8 2,92 0,14 2,02 2,08 

2 setembre 2015 23 4,7 8 2,23 0,18 1,87 2,08 

1 octubre 2015 25 7,8 7 1,86 0,24 1,66 1,95 

30 octubre 2015 30 12,5 8 2,06 0,32 1,54 2,08 

1 desembre 2015 44 13,3 6 1,32 0,28 1,45 1,79 

2 febrer 2016 68 10,9 4 0,71 0,40 1,08 1,39 

8 abril 2016 85 15,6 5 0,90 0,28 1,41 1,61 

23 maig 2016 172 48,4 8 1,36 0,26 1,52 2,08 

7 juliol 2016 56 18,0 4 0,75 0,83 0,40 1,39 
a Nombre d’individus considerats per al càlcul 
dels índexs. Aquest valor es correspon al nombre 
total de contactes obtinguts en el Point Intersect 
per al conjunt dels 8 plots on ha estat sembrada 
l’espècie.   b Recobriment corresponent a l’espècie 
cultivada.      
c Riquesa específica. 

d Índex de diversitat de Margalef.   
e Índex de dominància de Simpson.  
f Índex d’equitat de Shannon-Wiener.  
g Índex d’equitat de Shannon-Wiener màxim,  
si totes les espècies estesin representades a la 
comunitat pel mateix nombre d’individus. 
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Papaver rhoeas 

Al llarg de l’estiu, quan Papaver rhoeas no es troba al cultiu i les poques plantes 

presents en la comunitat corresponen a fins a 11 espècies diferents, s’assoleixen 

valors molt elevats de l’índex de diversitat de Margalef i de l’índex l’equitat de 

Shannon-Wiener; i alhora valors molt baixos de l’índex de dominància de Simpson 

(figura 13.13, taula 13.5). Al desembre, amb l’increment en el recobriment de 

l’espècie cultivada i la presència en la comunitat de tant sols tres espècies, la 

diversitat toca fons amb valors de tant sols 0,53, mentre que la dominància 

ascendeix fins a 0,64 (taula 13.5). Tanmateix, al llarg de l’hivern i la primavera, en 

que es produeix el màxim desenvolupament de Papaver rhoeas, assolint 

recobriments de fins al 51,6%, té lloc una progressiva recuperació de la diversitat i 

l’equitat. Alhora, es produeix una disminució de la dominància gràcies a 

l’increment del nombre d’individus presents en la comunitat i de la riquesa 

específica (figura 13.13, taula 13.5). En conseqüència, tot i l’elevat recobriment de 

l’espècie cultivada, la diversitat es mou entre 1,1 i 1,89, gràcies a la proliferació 

d’altres espècies en la comunitat que no impedeixen el desenvolupament del cultiu 

(taula 13.5).  
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Figura 13.13. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Papaver rhoeas de l’índex de diversitat de 

Margalef, l’índex d’equitat de Shannon-Wiener, l’índex de dominància de Simpson, i la riquesa 

específica; en paral·lel a l’evolució del recobriment de l’espècie cultivada.  

 

Taula 13.5. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Papaver rhoeas de diversos indicadors de 

l’estructura i la diversitat de la comunitat, avaluats en els 8 plots on ha estat sembrada l’espècie.   

Data Nº Ind.a  R. b S c   DMG d λ e  H' f  H' màx. g 

29 abril 2015 46 22,7 5 1,04 0,48 0,95 1,61 

29 maig 2015 79 37,5 9 1,83 0,45 1,11 2,20 

30 juny 2015 14 0,0 7 2,27 0,21 1,73 1,95 

31 juliol 2015 12 0,0 8 2,82 0,15 1,98 2,08 

2 setembre 2015 18 0,0 11 3,46 0,12 2,27 2,40 

1 octubre 2015 19 0,0 10 3,06 0,13 2,16 2,30 

30 octubre 2015 24 3,9 11 3,15 0,12 2,24 2,40 

1 desembre 2015 44 26,6 3 0,53 0,64 0,61 1,10 

2 febrer 2016 93 51,6 6 1,10 0,56 0,81 1,79 

8 abril 2016 85 34,4 6 1,13 0,35 1,29 1,79 

23 maig 2016 169 31,3 10 1,75 0,30 1,51 2,30 

7 juliol 2016 24 0,0 7 1,89 0,26 1,58 1,95 
a Nombre d’individus considerats per al càlcul 
dels índexs. Aquest valor es correspon al nombre 
total de contactes obtinguts en el Point Intersect 
per al conjunt dels 8 plots on ha estat sembrada 
l’espècie.   b Recobriment corresponent a l’espècie 
cultivada.      
c Riquesa específica. 

d Índex de diversitat de Margalef.   
e Índex de dominància de Simpson.  
f Índex d’equitat de Shannon-Wiener.  
g Índex d’equitat de Shannon-Wiener màxim,  
si totes les espècies estesin representades a la 
comunitat pel mateix nombre d’individus. 
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Plantago lanceolata  

Tal i com ja s’ha observat en les altres tres espècies avaluades, els valors de 

diversitat, equitat i dominància es veuen condicionats en primer terme per la 

riquesa específica de la comunitat, i en segon lloc pel recobriment de l’espècie 

cultivada. Quan es combina una riquesa específica baixa amb un recobriment 

notori de Plantago lanecolata, tal i com passa al febrer del 2016, és quan 

s’assoleixen valors mínims de diversitat i d’equitat, i màxims de dominància (figura 

13.14, taula 13.6). Per contra, si el recobriment de Plantago lanecolata és elevat 

però també ho són la riquesa específica i la presència d’individus d’altres espècies, 

els índexs de diversitat i equitat es mantenen alts i l’índex de dominància resta 

baix, circumstància que es dona a finals de maig del 2016 (figura 13.14, taula 13.6).   

 

 

 
 

Figura 13.14. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Plantago lanceolata de l’índex de diversitat de 

Margalef, l’índex d’equitat de Shannon-Wiener, l’índex de dominància de Simpson, i la riquesa 

específica; en paral·lel a l’evolució del recobriment de l’espècie cultivada. 
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Taula 13.6. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Plantago lanceolata de diversos indicadors de 

l’estructura i la diversitat de la comunitat, avaluats en els 8 plots on ha estat sembrada l’espècie.   

Data Nº Ind.a  R. b S c   DMG d λ e  H' f  H' màx. g 

29 abril 2015 11 0,8 5 1,67 0,26 1,47 1,61 

29 maig 2015 52 1,6 11 2,53 0,36 1,56 2,40 

30 juny 2015 27 3,1 10 2,73 0,14 2,10 2,30 

31 juliol 2015 17 3,1 10 3,18 0,15 2,10 2,30 

2 setembre 2015 32 7,0 10 2,60 0,16 2,02 2,30 

1 octubre 2015 34 7,0 9 2,27 0,18 1,91 2,20 

30 octubre 2015 37 9,4 8 1,94 0,21 1,74 2,08 

1 desembre 2015 51 12,5 9 2,03 0,25 1,66 2,20 

2 febrer 2016 71 12,5 6 1,17 0,49 0,98 1,79 

8 abril 2016 86 15,6 7 1,35 0,33 1,37 1,95 

23 maig 2016 145 32,0 12 2,21 0,19 1,89 2,48 

7 juliol 2016 38 20,3 9 2,20 0,48 1,25 2,20 
a Nombre d’individus considerats per al càlcul 
dels índexs. Aquest valor es correspon al nombre 
total de contactes obtinguts en el Point Intersect 
per al conjunt dels 8 plots on ha estat sembrada 
l’espècie.   b Recobriment corresponent a l’espècie 
cultivada.      
c Riquesa específica. 

d Índex de diversitat de Margalef.   
e Índex de dominància de Simpson.  
f Índex d’equitat de Shannon-Wiener.  
g Índex d’equitat de Shannon-Wiener màxim,  
si totes les espècies estesin representades a la 
comunitat pel mateix nombre d’individus. 

 

 

Silene vulgaris 

S’observa com en termes generals, fins la tardor del 2015 els valors dels índexs de 

diversitat i equitat prenen valors molt elevats (figura 13.15), de fins a 3,42 en el 

cas de l’índex de diversitat de Margalef i de 2,14 en el cas de l’equitat de Shannon-

Wiener. En paral·lel, l’índex de dominància de Simpson es queda amb valors que 

s’arriben a situar per sota el 0,2 (taula 13.7). Aquests valors coincideixen primer 

amb un baix recobriment de l’espècie cultivada, però es mantenen quan el seu 

recobriment comença a incrementar-se perquè en paral·lel també creix la riquesa 

específica de la comunitat (figura 13.15, taula 13.7). Només durant l’hivern, quan el 

notori recobriment de Silene vulgaris es combina amb una disminució de la riquesa 

específica,  l’índex de diversitat baixa fins a 1,14, tot i que el de dominància es 

manté en tant sols 0,29. Tanmateix, a finals de maig del 2016, quan l’espècie 

cultivada assoleix un recobriment del 57,8%, l’índex de diversitat també creix fins 

a 1,90, gràcies a l’increment en la riquesa específica i en el nombre d’individus de 

la comunitat.  
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Figura 13.15. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Silene vulgaris de l’índex de diversitat de 

Margalef, l’índex d’equitat de Shannon-Wiener, l’índex de dominància de Simpson, i la riquesa 

específica; en paral·lel a l’evolució del recobriment de l’espècie cultivada. 
 

Taula 13.7. Evolució al llarg del cicle de cultiu de Silene vulgaris de diversos indicadors de 

l’estructura i la diversitat de la comunitat, avaluats en els 8 plots on ha estat sembrada l’espècie.   

Data Nº Ind.a  R. b S c   DMG d λ e  H' f  H' màx. g 

29 abril 2015 51 4,7 9 2,03 0,35 1,45 2,20 

29 maig 2015 71 3,9 5 0,94 0,48 1,00 1,61 

30 juny 2015 13 3,9 7 2,34 0,23 1,69 1,95 

31 juliol 2015 8 1,6 5 1,92 0,22 1,56 1,61 

2 setembre 2015 25 3,1 12 3,42 0,16 2,14 2,48 

1 octubre 2015 32 8,6 10 2,60 0,19 1,97 2,30 

30 octubre 2015 37 13,3 12 3,05 0,25 1,87 2,48 

1 desembre 2015 56 17,2 7 1,49 0,29 1,44 1,95 

2 febrer 2016 81 18,0 6 1,14 0,29 1,37 1,79 

8 abril 2016 92 30,5 8 1,55 0,27 1,54 2,08 

23 maig 2016 193 57,8 11 1,90 0,27 1,59 2,40 

7 juliol 2016 43 26,6 6 1,33 0,64 0,79 1,79 
a Nombre d’individus considerats per al càlcul dels 

índexs. Aquest valor es correspon al nombre total 

de contactes obtinguts en el Point Intersect per al 

conjunt dels 8 plots on ha estat sembrada l’espècie.  
b Recobriment corresponent a l’espècie cultivada. 
c Riquesa específica. 

d Índex de diversitat de Margalef.   
e Índex de dominància de Simpson.  
f Índex d’equitat de Shannon-Wiener.  
g Índex d’equitat de Shannon-Wiener màxim,  

si totes les espècies estesin representades a la 

comunitat pel mateix nombre d’individus. 
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En conseqüència, un elevat recobriment del cultiu no és incompatible amb uns valors 

elevats de diversitat, sempre i quant hi hagi un nombre elevat d’espècies 

representades en la comunitat, encara que el recobriment d’aquestes sigui baix 

(figura 13.15, taula 13.7).  

 

DISCUSSIÓ  

Informació agronòmica obtinguda de la comunitat d’espècies adventícies  

Un element fonamental per conèixer les espècies que podran ser cultivades 

favorablement en un indret, és precisament saber quines apareixen de forma 

espontània en tal indret. Poden germinar a partir del banc de llavors del sòl o poden 

haver arribat en forma de propàguls provinents de les comunitats vegetals adjacents. 

En qualsevol cas, els atributs d’aquestes espècie seran d’especial interès per 

determinar quin ús agronòmic atorgar a l’àrea en qüestió.  

En l’àrea d’estudi, la comunitat d’espècies adventícies ha resultat formada per un gran 

nombre d’espècies, 77, que majoritàriament tenen el període de màxim 

desenvolupament a la primavera, tot i que en totes les estacions n’hi ha que troben el 

seu òptim. És cert que la composició de la comunitat ve determinada per la història 

d’usos del sòl (Buisson et al., 2006), per les característiques de les comunitats 

vegetals adjacents, i també pel maneig agronòmic desenvolupat, però permet 

caracteritzar de forma clara les condicions ambientals de l’àrea estudiada. A partir de 

la gran presència de teròfits, que es desenvolupen majoritàriament entre la tardor i la 

primavera, es constata que l’estiu és un període poc favorable per aquelles espècies 

que no tinguin adaptacions específiques a la sequera. Per aquest motiu, pràcticament 

es desenvolupen teròfits en el període estival, i els que ho fan presenten unes 

adaptacions clares a l’estrès hídric. En conseqüència, els teròfits que es pretenguin 

cultivar en termes generals hauran de completar el cicle abans de l’arribada de la 

sequera estival. La presència de determinats hemicriptòfits constata la possibilitat de 

dur a terme cultius de caràcter perenne sempre i quant les espècies escollides 

estiguin adaptades a desenvolupar-se en ambients mediterranis amb un marcat 

dèficit hídric estival. Aquesta possibilitat es veu confirmada per la correcta 

instauració d’individus de diverses espècies llenyoses, malgrat la sequera extrema 
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registrada, la qual cosa confirma la potencialitat del terreny per al cultiu d’arbres i 

arbustos degudament adaptats a les condicions mediterrànies.  

També es constata que les espècies que majoritàriament es desenvolupen en l’àrea 

d’estudi tenen poc caràcter nitròfil, posant de relleu que es tracta d’un sòl pobre en 

matèria orgànica. Aquesta diagnosi es veu corroborada pel poc desenvolupament que 

tenen els individus de certes espècies en contraposició al que assoleixen en ambients 

sense limitació hídrica i de nutrients. En conseqüència, si no es desitja realitzar cap 

mena de fertilització caldrà escollir per al cultiu espècies o varietats que es puguin 

desenvolupar favorablement en sòls més aviat pobres. Alhora, s’espera que les 

espècies adventícies de caràcter nitròfil perdin pes progressivament en la comunitat.  

De resultes d’aquesta constatació, i a partir de l’alçada assolida per les espècies, es pot 

afirmar que la comunitat d’espècies adventícies té una capacitat entre moderada i 

baixa de competir en alçada. Les espècies amb un major recobriment assoliran valors 

de tant sols 20-30 cm de mitjana en el moment del màxim desenvolupament, a la 

primavera, mentre que durant la resta de l’any l’alçada mitjana es situarà 

majoritàriament per sota dels 10 cm. En conseqüència, les espècies que de mitjana 

assoleixin alçades superiors als 30 cm en el període de màxim desenvolupament, o 

que tinguin el període de màxim desenvolupament fora de la primavera, podran ser 

en general cultivades en l’àrea estudiada sense que la comunitat d’adventícies suposi 

un problema de competitivitat en alçada.  

L’increment del recobriment de la comunitat d’adventícies s’inicia a la tardor, ja que 

la major part d’espècies germinen o inicien el rebrot a partir de les estructures basals 

durant aquesta estació. Aquest fet els confereix la capacitat d’aprofitar  per complert 

el període anual amb una bona disponibilitat hídrica, però alhora fa que hagin de 

tenir la capacitat de resistir al fred hivernal, si més no en estadi de juvenils. Queda 

palès per tant que no podrà realitzar-se el cultiu d’espècies o varietats que hagin de 

ser plantades a la tardor però que no siguin capaces de resistir les glaçades hivernals.  

Les dades indiquen que la comunitat d’espècies adventícies pot ser d’interès, no 

només per la informació que aporta, sinó també per sí mateixa. S’ha constatat com un 

nombre representatiu de les espècies que de forma adventícia han aparegut en l’àrea 

d’estudi tenen un clar interès en termes agronòmics. És més, les espècies adventícies 
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amb interès agronòmic han dominat clarament la comunitat en termes de 

recobriment al llarg de la tardor, l’hivern i la primavera. Aquesta fet posa de relleu la 

possibilitat d’instaurar cultius d’espècies silvestres basats en la mínima intervenció 

agronòmica a partir de les espècies aparegudes de forma espontània, sense necessitat 

de sembrar-les. Aquesta possibilitat pot variar molt en funció de l’indret, de la 

història d’usos del sòl, i de les característiques de les comunitats vegetals adjacents, 

però el gran nombre d’espècies amb interès agronòmic aparegudes de forma 

espontània (25) posa de relleu la necessitat de considerar-les per se una alternativa 

de cultiu a tenir molt en compte. En funció de quina sigui la seva presència en la 

comunitat en temes quantitatius, i de quina sigui la seva capacitat de disseminació, es 

podrà considerar factible o no promoure’n la instauració sense necessitat de 

realitzar-ne la sembra. Queda palès que en l’àmbit mediterrani les espècies 

aparegudes de forma espontània poden tenir un elevat interès a l’hora d’establir 

cultius basats en la mínima intervenció agronòmica.  

 

Els cultius de mínima intervneció i la conservació de la biodiversitat i 

funcionalitat de les zones agrícoles 

En les darreres dècades, les poblacions d’algunes espècies de caràcter eminentment 

arvense s’han reduït de forma preocupant, fruit de la intensificació de l’agricultura i la 

utilització de productes fitosanitaris (Cirujeda et al., 2007; Bassa et al., 2011). En 

alguns casos, espècies que havien estat molt abundants són ara extremadament rares 

i es consideren greument amenaçades (José-María et al., 2011; Rotchés-Ribalta et al., 

2015). D’altres, tot i ser capaces de créixer en altres ambients, han pràcticament 

desaparegut de les àrees agrícoles, les quals originàriament representaven el seu 

principal hàbitat (Cirujeda et al., 2007). El desenvolupament de cultius basats en la 

mínima intervenció agronòmica s’ha mostrat efectiu a l’hora de promoure l’aparició 

d’espècies poc representades en el territori, i que en major o menor mesura es troben 

amenaçades per la intensificació de l’agricultura. Prova d’aquest fet és que 12 de les 

espècies adventícies aparegudes en l’àrea d’estudi es consideren rares o molt rares a 

Catalunya (Bolòs et al., 2005). La major part d’aquestes espècies han aparegut a partir 

del banc de llavors del sòl, on han restat inactives potser durant dècades fins que el 
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canvi en el maneig agronòmic ha permès la seva germinació (Benech-Arnold et al., 

2000; Torra & Recasens, 2008). Aquest fet atorga un gran valor ambiental al model 

agronòmic plantejat, ja que afavoreix les poblacions d’espècies actualment poc 

representades en les zones agrícoles. Permet el desenvolupament i la perpetuació de 

les seves poblacions, i també la renovació del banc de llavors del sòl, on podran 

mantenir-se viables durant dècades fins que es tornin a generar les condicions 

òptimes pel seu desenvolupament (Benech-Arnold et al., 2000; Torra & Recasens, 

2008). Un exemple evident és l’aparició en els cultius  experimentals de Vaccaria 

hispanica, que des del primer dia va cridar l’atenció de la masovera de la masia 

situada just a tocar de l’àrea d’estudi, bona coneixedora de la flora local,  que va 

afirmar que mai havia vist aquella planta. És un reflex que almenys en les darreres 

dècades, en que l’àrea s’havia cultivat de forma intensiva i amb l’ús d’herbicides, 

l’espècie era absent en la comunitat o bé hi era tant poc representada que era 

imperceptible. De ben segur que casos com el descrit es repeteixen en múltiples 

espècies, però en el cas de Vaccaria hispanica ha estat molt fàcil de constatar pel fet 

de tractar-se d’una espècie molt patent i particular, que crida l’atenció.   

 

S’ha constatat el paper crucial que els cultius d’espècies silvestres basats en la mínima 

intervenció poden tenir en el manteniment de la biodiversitat funcional dels sistemes 

agraris, amb un rol equiparable al dels marges o espais oberts no cultivats, essent font 

de diversitat i d’heterogeneïtat espacial (Bassa et al., 2011; Grab et al., 2018). Cal tenir 

en compte, però, que els màxims recobriments assolits per les espècies cultivades no 

arriben al 60%, fruit de les condicions meteorològiques extremes ocorregudes al llarg 

del període d’estudi, especialment durant la primavera del 2015. En conseqüència, 

seria necessari realitzar de nou l’estudi en períodes en que les espècies cultivades 

assolissin un major recobriment. Però d’acord amb l’observat, s’espera que 

l’increment en el recobriment de l’espècie cultivada vagi acompanyat d’un increment 

de la riquesa específica de la comunitat i de l’abundància de les espècies adventícies. 

Previsiblement es mantindran valors elevats per als índex de diversitat i equitat, i una 

dominància moderada, fins i tot en el moment de màxim desenvolupament de 

l’espècie cultivada. És també rellevant que en els moments del cicle anual 
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corresponents al mínim desenvolupament de l’espècie cultivada es detecten valors 

encara més elevats dels índexs de diversitat i equitat, i valors molt baixos per l’índex 

de dominància. Aquesta fluctuació en la composició de la comunitat al llarg del cicle 

anual n’incrementa l’interès ambiental i la seva contribució al manteniment de la 

biodiversitat funcional (Barthel et al., 2013). 

El concepte de monocultiu, preeminent en l’agricultura hereva de la revolució verda 

(Mazoyer & Roudart, 2006), no es compleix en el model agronòmic plantejat. Tot i que 

l’espècie cultivada és clarament dominant en el moment de màxim desenvolupament, 

la comunitat conté un bon nombre d’altres espècies vegetals. La presència d’aquestes 

espècies té efectes menors en la productivitat, ja que en termes competitius les 

pròpies característiques de l’espècie escollida per al cultiu, juntament amb el maneig 

agronòmic establert, permeten que sigui clarament dominant en el període favorable. 

En canvi, les espècies adventícies permeten que el cultiu gaudeixi d’un bon equilibri 

eclògic i que s’hi desenvolupin molts dels processos propis dels mosaic agroforestal 

mediterrani (Caballero-López et al., 2010; Rusch et al., 2016). Les espècies 

adventícies presents en el cultiu poden ser un reservori d’enemics naturals, un refugi 

o font d’alimentació per diversos organismes, atraients de pol·linitzadors, fixadores 

de nitrogen atmosfèric, descompactadores del sòl, o espècies poc abundants en 

l’ecosistema, entre d’altres. En conseqüència, cal seguir acumulant evidències que 

posin de relleu l’important paper que els cultius basats en la mínima intervenció 

agronòmica poden tenir en la preservació de la biodiversitat funcional de les zones 

agrícoles mediterrànies.  

 

CONCLUSIONS 

El coneixement de les característiques de la comunitat de plantes adventícies és un 

element crucial per fer possible que, mitjançant un maneig basat en la mínima 

intervenció, el cultiu es desenvolupi favorablement en termes agronòmics.  

Les plantes adventícies aporten informació clau per tal d’escollir les espècies 

silvestres i les varietats agrícoles més adequades per a ser cultivades en un indret 
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determinat. Alhora, les pròpies espècies adventícies poden ser una opció de cultiu a 

considerar.  

El maneig agronòmic basat en la mínima intervenció afavoreix la presència en els 

cultius d’espècies arvenses poc abundants, que en l’actualitat es veuen amenaçades 

per la intensificació de l’agricultura i l’ús de productes fitosanitaris.  

Els cultius d’espècies silvestres gestionats mitjançant una intervenció agronòmica 

mínima poden desenvolupar un paper crucial en el manteniment de la biodiversitat i 

de la funcionalitat de les zones agrícoles i del mosaic agroforestal mediterrani.  

Les zones agrícoles gestionades mitjançant una mínima intervenció agronòmica 

contribuiran també a restablir l’equilibri ecològic de les zones agrícoles adjacents 

gestionades de forma convencional, que en conseqüència veuran reduïda la presència 

de plagues i incrementada la productivitat.  
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Capítol 14 

Acceptació per part dels consumidors dels productes 

elaborats amb espècies silvestres i varietats 

agrícoles tradicionals en desús – NUS 

 

INTRODUCCIÓ  

 

Paper de les espècies silvestres i varietats tradiconals en la dieta  

Les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals han tingut fins 

fa poques dècades un paper fonamental en l’alimentació tradicional de Catalunya. 

Tant és així que en la prospecció etnobotànica duta a terme a la comarca de l’Anoia 

entre el 2014 i 2017 (presentada àmpliament a la part 1 de la tesis doctoral), s’han 

documentat 147 espècies silvestres usades tradicionalment en alimentació humana, 

les quals eren recollides directament pels informants. Aquestes espècies eren 

emprades en més de 2000 preparats alimentaris, corresponents a 12 tipologies 

generals i 59 tipologies detallades d’aliments. En relació a les varietats agrícoles 

tradicionals, també a la comarca de l’Anoia i en el mateix període d’estudi, s’han 

documentat 581 espècies i varietats cultivades tradicionalment. Els resultats 

d’estudis duts a terme en d’altres àrees de la geografia catalana (Agelet, 1999; 

Muntané, 2005, Parada, 2008; Rigat et al., 2009, Rigat et al., 2016) o de l’àmbit 

mediterrani (Leonti et al., 2006; Ghirardini et al., 2007; Tardio et al., 2006; Aceituno – 

Mata, 2010; Pardo et al., 2014), posen també de relleu la importància que aquestes 

espècies silvestres i varietats tradicionals havien tingut en la dieta quotidiana. 

Tanmateix, la tendència general observada arreu és una clara disminució en el 

coneixement i ús d’aquestes espècies i varietats tradicionals (Rius – Agüera, 2017), 

principalment a causa de les transformacions en l’estil de vida i els hàbits de consum, 

i també pel fet que no es troben disponibles en el mercat (Serrasolses et al., 2016) 
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La dieta mediterrània és caracteritza pel consum majoritari de productes d’índole 

vegetal, que fins a mitjans de segle XX provenien essencialment de varietats agrícoles 

tradicionals i també d’espècies silvestres comestibles. Tanmateix, la dieta 

mediterrània actual, tot i preservar la importància relativa de cada tipus alimentari, 

és esclava del sistema agroalimentàri hereu de la revolució verda. Aquest model 

agroalimentari té com a objectiu maximitzar la productivitat en depriment de la 

qualitat i la diversitat dels aliments obtinguts; tot i l’aparició de recents estudis que 

apunten a la necessitat de dur a terme una intensificació sostenible, que en alguns 

sistemes agraris consistiria precisament per una desintensificació de l’agricultura 

(Garnett et al., 2013; Struik, P. and Kuyper, 2017).  A la disminució en la qualitat i 

diversitat de les matèries primeres cal afegir-hi la implementació de processos de 

transformació industrial per part de la indústria alimentària, que permeten obtenir 

aliments processats de gran homogeneïtat i amb una elevada durabilitat, però poc 

adequats des del punt de vista nutricional i fins i tot sanitari (Lerner & Matthias, 

2015; Leganà et al., 2017). En conseqüència, per la immensa majoria de la població la 

dieta mediterrània, i els seus beneficis en termes nutricionals i de salut, són més un 

eslògan publicitari que no pas una realitat. Fins i tot aquells que consumeixen una 

proporció adequada de cada grup alimentari difícilment tindran una dieta 

nutricionalment equilibrada i complerta. Una dieta de baixa qualitat, poc equilibrada, 

i més calòrica del necessari, combinada amb un estil de vida sedentari, és l’origen de 

les principals causes de mortalitat en les societats desenvolupades. Es tradueix en 

problemes cardiovasculars, diabetis, sobrepès i obesitat (Chrysohoo et al., 2014; 

Mozaffarian, 2016) – amb totes les patologies derivades que un excés de pes 

comporta, com per exemple multiplicar fins a 12 vegades el risc de patir càncer  

(Barroso et al., 2017). En aquest context, les espècies silvestres comestibles i les 

varietats agrícoles tradicionals, produïdes i processades amb l’objectiu de 

maximitzar-ne la qualitat, i comercialitzades a preus que siguin assequibles pel 

conjunt de la població mitjançant l’escurçament de les cadenes comercials, són 

elements imprescindibles per diversificar la dieta mediterrània i incrementar-ne la 

qualitat (Vardavas er al., 2006; Sánchez-Mata et al., 2012; Ranfa et al., 2013; 

Romojaro et al., 2013; Garcia – Herrera et al., 2014; Molina et al., 2014; Morales et al., 

2014; ). 
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Cosum d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals en 

l’actualitat 

El model agroalimentari actual proporciona un aprovisionament constant de 

productes al llarg de l’any  gràcies a la globalització, el comerç internacional i la 

intensificació de l’agricultura. Al seu torn, el mercat de llavors en particular, i el 

sistema agroalimentari en general, estan controlats a nivell mundial per part d’unes 

poques empreses multinacionals (Gura & Meienberg, 2013). Ambdós factors han 

comportat una reducció dràstica de la biodiversitat cultivada a escala planetària 

(FAO, 2010), i es tradueixen en una homogeneïtzació tant temporal com espacial dels 

productes que es posen a disposició dels consumidors. A nivell mundial, el 90% de la 

població obté la ingesta de calories d’origen vegetal a partir de tant sols 30 espècies, 

de les quals s’ha reduït dràsticament el nombre de varietats comercialitzades (FAO, 

2010). Tot i les nombroses iniciatives que a nivell local i en l’àmbit agroecològic estan 

sorgint darrerament per trencar i revertir aquesta dinàmica, es tracta encara de 

propostes minoritàries accessibles tant sols per un baix percentatge dels 

consumidors. Alhora, moltes d’aquestes propostes de caire agroecològic no utilitzen 

de forma generalitzada espècies silvestres comestibles o varietats agrícoles 

tradicionals en el seu sistema productiu per la manca de coneixements existents 

sobre la temàtica. Per una banda, els propis impulsors dels projectes agroecològics, 

majoritàriament joves (Monllor, 2011), desconeixen bona part de les espècies 

silvestres i varietats agrícoles tradicionals que serien susceptibles de ser cultivades a 

les seves finques. A causa del trencament en la roda de transmissió del coneixement 

no han rebut dels seus antecessors els coneixements ecològics tradicionals que ara 

podrien implementar en la seva activitat professional. Alhora, la manca de prospecció 

existent en el conjunt del territori català (veure part 1 tesis doctoral) dificulta que 

aquests agricultors puguin obtenir a través d’altres canals la informació que no han 

rebut per transmissió directa. Per l’altra banda, l’absència d’estudis focalitzats en 

l’avaluació de les característiques nutricionals i organolèptiques de les espècies 

silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals en desús, i també la manca 

de programes de promoció i divulgació per donar a conèixer aquestes espècies i 

varietats, fan que els consumidors les desconeguin per complert (Rius – Agüera, 
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2017). El resultat és que ja sigui per desconeixement dels agricultors, per 

desconeixement dels consumidors, o per ambdós factors, fins i tot en els projectes de 

caire agroecològic la major part de la producció es basa en varietats comercialitzades 

globalment i controlades per grans multinacionals. En conseqüència, la dinàmica 

general observada és d’un descens clar en el consum d’espècies silvestres comestibles 

i també de varietats agrícoles tradicionals (Calvet – Mir et al, 2011; Serrasolses et al., 

2016), tot i la valorització detectada en alguns indrets del contintent europeu 

(Schunko et al., 2015) 

 

Com a contrapunt, cal posar de relleu algunes excepcions a la dinàmica general de 

disminució en l’ús de les espècies silvestres comestibles, ja que diversos estudis han 

detectat un interès creixent en el consum d’algunes espècies silvestres en particular 

(Aceituno – Mata, 2010; Łuczaj, 2010; Parada et al., 2011; Łuczaj et al., 2012; Kalle et 

al., 2013; Reyes-García et al., 2015). Aquestes espècies que són encara avui en dia 

àmpliament valorades i consumides, tenen en la qualitat organolèptica un dels 

principals factors per a al manteniment i valorització del seu consum (Serrasoles et 

al., 2016, Calvet – Mir et al., 2011), juntament amb el fet d’estar àmpliament arrelades 

a la gastronomia local, i l’interès recreatiu i sociocultural que suposa la seva 

recol·lecció (Pieroni, 2001; Poe et al., 2013; Schulp et al., 2014). A Catalunya en són 

clars exemples l’espàrrec (Asparagus acutifolius) i la mora (Rubus ulmifolius), al 

centre i sud peninsular els cardillos (Scolymus hispanicus) i les collejas (Silene 

vulgaris) (Aceituno – Mata, 2010), a l’Aragó les borrajas (Borago officinalis), a la regió 

italiana de la Puglia el lampascioni (Muscari comosum), i a Polònia Allium ursinum i 

Epilobium angustifolium (Łuczaj et al., 2012) entre d’altres exemples. Fins i tot 

algunes d’aquestes espècies s’han introduït en els circuits comercials i són fàcilment 

accessibles per part dels consumidors (Molina et al., 2012; Łuczaj et al., 2012). 

L’elevada valoració i prestigi que encara avui tenen les espècies citades, i el fet que el 

manteniment del consum de les espècies silvestres comestibles estigui clarament 

relacionat amb el seu gust (Serrasolses et al., 2016), són elements que indiquen que 

aquelles espècies que siguin ben valorades a nivell organolèptic pels consumidors 

podrien ser introduïdes de forma majoritària a la dieta, sempre i quan es posin a 
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disposició dels consumidors (Serrasolses et al., 2016). Perquè això sigui possible són 

necessaris estudis que abordin el maneig agronòmic necessari per cultivar de forma 

sostenible aquestes espècies, i d’altres que posin de relleu les seves qualitats 

nutricionals i organolèptiques. Sense disposar d’aquesta informació manquen 

arguments sòlids que justifiquin l’interès de la producció i consum d’aquestes 

espècies. Alhora, cal desenvolupar sistemes de comercialització que s’adeqüin a les 

tendències de consum actuals, ja sigui amb l’increment de la vida útil post collita, la 

disminució del temps de processament, o la comercialització de les espècies ja 

processades i a punt de consumir.  

En el cas de les varietats agrícoles tradicionals en desús, la realitat és més similar a la 

de les espècies silvestres comestibles del que podria semblar. L’impuls de nombroses 

IGP, DOP i DO per part de l’administració i els actors locals pot semblar que 

darrerament hagi posat les varietats tradicionals en el mapa. Tanmateix, la realitat és 

que les varietats que s’han vist revaloritzades per aquests distintius representen un 

nombre insignificant de la biodiversitat cultivada existent en territori català, amb la 

única excepció de les varietats de vinya i en menor mesura d’olivera. Més encara, 

centrar el focus en unes varietats en particular, que han esdevingut varietats bandera, 

no ha fet sinó contribuir encara més al desconeixement, menysteniment i abandó de 

les moltíssimes varietats que no gaudeixen d’aquest reconeixement institucional. En 

conseqüència, es també cabdal posar en valor les varietats agrícoles tradicionals en 

desús a partir de l’estudi de les seves propietats organolèptiques i nutricionals, del 

seu sistema de cultiu, i del desenvolupament de sistemes de comercialització 

adequats al context socioecoòmic actual. Alhora, cal un canvi d’estratègia política que 

posi el focus en el conjunt de la biodiversitat cultivada i no només en unes poques 

varietats emblemàtiques, les quals haurien de servir en tot cas per fer visibles 

aquelles varietats més desconegudes.  

 

El paper de la globalització i la introducció de nous aliments a la dieta 

El comerç global de productes alimentaris s’ha donat des de fa mil·lennis, originant 

algunes de les rutes comercials més importants de la història. També ha estat 

freqüent l’arribada de nous productes alimentaris gràcies a les migracions, les 
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invasions i els intercanvis culturals (Crosby, 2003). Actualment la globalització, sota 

control de les grans multinacionals agroalimentàries, s’ha traduït en un empobriment 

i homogeneïtzació dels productes alimentaris disponibles (FAO, 2010; Gura & 

Meienberg, 2013). Tanmateix, la globalització “per sé” podria tenir uns efectes 

totalment diferents. Cal que l’etnobotànica i l’agroecologia no percebin la 

globalització com quelcom intrínsecament negatiu, sinó que entenguin la possibilitat 

d’accedir a coneixements ecològics tradicionals, espècies i varietats d’altres regions 

del planeta com una oportunitat. Incrementar el ventall d’usos, formes de preparació i 

consum que es poden donar a una determinada espècie suposa incrementar-ne les 

possibilitats d’utilització per donar resposta a les necessitats de la població. 

Incrementar el ventall d’espècies i varietats cultivables, encara que siguin tradicionals 

d’altres regions, pot suposar també diversificar l’agricultura i incrementar la 

seguretat alimentària i la resiliència al canvi climàtic (Bharucha & Pretty, 2010; 

Łuczaj et al., 2012; Joshi et al., 2015). Cal fer compatible la recuperació i posada en 

valor dels coneixements ecològics tradicionals propis amb la incorporació i adaptació 

de coneixements ecològics tradicionals d’altres indrets del planeta que siguin 

d’interès en el context ambiental i socioeconòmic actual. Alhora, cal innovar, emprant 

les espècies silvestres i les varietats agrícoles tradicionals per usos que 

tradicionalment ni tant sols s’havien plantejat.  

Un element indispensable ha de ser aprofitar la facilitat amb que nous aliments poden 

ser introduïts a la dieta per tal de fomentar el consum d’espècies silvestres 

comestibles i varietats tradicionals en desús. Actualment la major part dels 

consumidors desconeixen per complert les espècies silvestres comestibles i les 

varietats agrícoles tradicionals (Rius – Agüera, 2017). Per tant, quan arribin a 

disposició dels consumidors les percebran com un aliment nou, i si es duen a terme 

els mecanismes adequats de promoció i tenen una bona qualitat organolèptica 

(Ghirardini et al., 2007; Serrasolses et al., 2016) podran ser acceptades amb facilitat ja 

que majoritàriament no duran associat un record emocionalment negatiu que en freni 

el consum.    
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En ocasions, l’arribada de nous productes alimentaris al mercat va associada a 

l’exaltació de les seves propietats nutricionals, amb el qualificatiu de superaliments. 

Les modes i tendències gastronòmiques tenen cada cop més pes en el consum, ja que 

una part significativa de la societat té un interès creixent per l’alimentació i la 

gastronomia. L’estigmatització de certs aliments també pot generar l’efecte contrari, 

un rebuig generalitzat i no sempre fonamentat en evidències científiques. Cal assumir 

aquesta realitat a l’hora de promoure el consum d’espècies silvestres i varietats 

agrícoles tradicionals, tenint en compte que com majors siguin les evidències 

científiques que en recolzen el consum, més provable serà la seva introducció en la 

dieta quotidiana de forma estable en el temps. Per normalitzar el seu consum cal 

defugir de qualificatius com els de superaliments, que si bé poden contribuir a la seva 

popularització també poden derivar en que el seu consum esdevingui una moda 

passatgera. El marc ideal és el d’una introducció constant i progressiva en el mercat, 

ben fonamentada científicament i degudament traslladada als consumidors, per tal 

d’afavorir la seva fidelització i conscienciació.  

 

Manca de dades sobre la valoració sensorial d’aquestes espècies i varietats 

D’acord amb l’esmentat fins al moment, resulta indispensable disposar d’informació 

sobre la valoració sensorial, principalment organolèptica, que els consumidors 

atorguen als productes elaborats amb espècies silvestres i varietats agrícoles 

tradicionals en desús. A dia d’avui, són pràcticament inexistents els estudis que s’han 

dut a terme per avaluar sensorialment tals espècies i varietats (però veure Kelley et 

al., 2002; Kelley et al., 2004; Romojaro et al., 2013; Sanchez-Bel et al., 2015). En 

conseqüència, per la immensa majoria d’elles, i en les diferents categories 

alimentàries de les quals poden formar part, no es disposa de cap evidència científica 

sobre com serien valorades sensorialment pels consumidors en ser introduïdes al 

mercat. Aquesta manca d’informació és un gran limitant a l’hora de fomentar-ne la 

comercialització i el consum. Un producte ben valorat a nivell sensorial tindrà  moltes 

més possibilitats d’introduïr-se en el mercat que un producte que en termes generals 

obtingui una mala valoració. Caldrà tenir en compte també altres variables com el 

preu de venda, la facilitat de processament, l’estètica, les propietats nutricionals i 
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l’estratègia general de màrqueting; però si més no hi haurà evidencies clares que el 

producte que es pretén comercialitzar agrada als consumidors. 

  

Disposar d’elements que permetin afirmar quines espècies i varietats, i sota quins 

formats són ben acceptades en termes sensorials pels consumidors és també clau per 

aconseguir que els agricultors vencin les reticències a conrear aquestes espècies i 

varietats, i perquè els comerços es decideixin a incorporar-les en la seva oferta. 

Alhora, la seva comercialització sota canals i formats accessibles per als consumidors 

ha de ser un element indispensable per aconseguir que el seu consum es normalitzi. 

És inimaginable, inviable, i indesitjable, que en el cas de les espècies silvestres la 

recuperació del seu consum es basés en la recol·lecció silvestre realitzada 

directament pels consumidors.   

 

Derivades de la comercialització d’aquestes espècies i varietats 

Finalment, per tal que la comercialització d’aquestes espècies i varietats es tradueixi 

en beneficis ambientals i socials, cal que es cultivin de forma sostenible a nivell 

ambiental, amb un model el més proper possible al de  mínima intervenció 

agronòmica. És necessari també incorporar criteris de sostenibilitat social en el 

procés de producció, manufactura, i comercialització. Cal que es consumeixin perquè 

sensorialment agraden als consumidors, però també cal posar de relleu que amb el 

seu consum s’està contribuint a desenvolupar un model agroalimentari altament 

sostenible a nivell ambiental, social i econòmic; que promou el desenvolupament 

sostenible de les zones rurals, la conservació de la biodiversitat i funcionalitat dels 

agroecosistemes, i la seguretat i sobirania alimentàries.  

 

És indispensable, per tal que la recuperació de les espècies i varietats avaluades es 

tradueixi en transformacions positives a nivell ambiental, social i econòmic, que 

encara que se’n generalitzi la producció i el consum, es mantinguin en tot moment 

com a bàsics uns determinats criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 

És un aspecte cabdal per evitar que aquestes espècies i varietats siguin introduïdes 

simplement en el sistema agroalimentari intensiu preponderant a dia d’avui com un 
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producte més. En general, els projectes que s’estan desenvolupant a l’entorn de la 

utilització d’aquestes espècies i varietats permeten ser esperançadors en l’efecte 

positiu que pot tenir la seva recuperació en la transformació de model 

agroalimentari; tot i que cal ser cauts ja que també existeixen estudis en que s’avalua 

la incorporació d’aquestes espècies i varietats en sistemes de cultiu totalment 

intensius i on el seu comerç segueixi les lògiques del sistema agroalimentari hereu de 

la revolució verda (Egea-Gilabert et al., 2013). 

L’objectiu principal d’aquest capítol és conèixer quines espècies silvestres i varietats 

tradicionals en desús, i sota quines formes de preparació, podrien ser introduïdes en 

el mercat tenint en compte la seva acceptació entre els consumidors.  

D’aquest objectiu principal en deriven els següents objectius específics: 

1. Conèixer quina és l’acceptació per part dels consumidors dels productes 

elaborats amb espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals en desús. 

2. Conèixer com influeixen en l’acceptació dels productes elaborats amb espècies 

silvestres i varietats tradicionals en desús diferents variables 

socioeconòmiques i hàbits de consum. 

3. Determinar l’existència de grups de consumidors en funció de les seves 

preferències organolèptiques, i en cas afirmatiu establir quins serien els 

productes avaluats preferits per cada grup.  

4. Establir els trets generals que presenten les espècies silvestres i les varietats 

tradicionals en desús més ben valorades en cadascuna de les tipologies 

alimentàries avaluades.  

 

 

MATERIAL I MÈTODES 

Tipologies d’aliments avaluades i espècies i varietats emprades en conjunt 

En vuit dels nou tasts duts a terme, l’estudi s’ha focalitzat en avaluar l’acceptació de 

les espècies silvestres o varietats tradicionals en desús quan són introduïdes a la 

dieta mitjançant tipologies d’aliments àmpliament consumides avui en dia. Tant sols 
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en un dels nou tasts, el de sopes escaldades, s’ha escollit una tipologia alimentària poc 

coneguda i poc consumida a dia d’avui. Un cop definides les tipologies alimentàries a 

avaluar s’ha dut a terme la recerca i selecció d’aquelles espècies silvestres o NUS més 

adequades per cada tipologia.  

D’acord amb aquesta premissa inicial, s’han dut a terme tasts d’infusions (2016), 

d’amanides monoespecífiques (2016), d’amanides en format mesclum (2017), de 

condiments secs i condiments en format pesto (2016), de cremes, trinxats i truites 

(2016), de truites (2017), de verdures (2017), de melmelades (2017), i el ja esmentat 

de sopes escaldades (2017). Entre parèntesis s’indica l’any en que s’ha dut a terme 

cadascun dels tasts. Al llarg del període d’estudi s’han avaluat 77 mostres elaborades 

amb espècies silvestres o NUS, corresponents a una gran diversitat de tipologies 

alimentàries. Per elaborar-les s’han emprat 68 especies silvestres i 9 varietats 

agrícoles tradicionals en desús. A la taula 14.1 es poden consultar totes les espècies i 

varietats, i les tipologies d’aliment per a les quals han estat emprades. També s’han 

emprat 19 mostres elaborades amb els productes més freqüentment consumits en 

cadascuna de els tipologies alimentàries, les quals han exercit de controls. 

Set de les nou varietats agrícoles tradicionals emprades havien estat cultivades i 

consumides tradicionalment a la comarca de l’Anoia, d’acord amb els resultats 

obtinguts en la prospecció etnobotànica realitzada en la primera part de la tesis 

doctoral. Pel que fa als usos tradicionals de les espècies silvestres emprades, 57 de les 

68 espècies han estat emprades tradicionalment a la comarca de l’Anoia en 

alimentació humana o per a l’elaboració de tisanes (veure part 1 de la tesis doctoral). 

Tanmateix, això no vol dir que els usos alimentaris que tradicionalment es donaven a 

aquestes espècies siguin els mateixos que els avaluats en els present estudi. Alhora, 

29 de les espècies silvestres emprades per a l’elaboració de les mostres dels tasts han 

estat incloses en les experiències de cultiu desenvolupades en la segona part de la 

tesis doctoral (taula 14.1).   
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Taula 14.1. Espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals en desús emprades per a l’elaboració de les mostres dels tasts duts a terme en l’estudi. Per cada 

espècie o varietat s’indiquen les tipologies alimentaries per les quals ha estat emprada, afegint una “x” a les tipologies corresponents. La primera part de la taula 

correspon a espècies silvestres i la darrera a varietats agrícoles tradicionals. Per cadascuna de les espècies i varietats s’indica si se n’han documentats usos tradicionals 

en alimentació humana a la comarca de l’Anoia. Alhora, per les espècies silvestres s’indica si han estat incloses en les experiències de cultiu  dutes a terme a la part dos 

de la tesis doctoral.  

Espècie o varietat Infusions Amanides C. secs a C. pesto b Cremes Trinxats Truites Verdura Melmelades S. esc.c Usos AH d Cult. e 

Achillea millefolium X          X X 

Allium sp       X    X  

Aloysia citrodora X          X  

Althaea officinalis X          X  

Apium nodiflorum    X   X   X   

Arbutus unedo          X  X  

Asparagus acutifolius       X     X 

Atriplex halimus  X  X        X 

Beta vulgaris       X X X  X X  

Borago officinalis X    X  X X   X X 

Chondrilla juncea  X         X X 

Cichorium intybus   X         X X 

Corylus avellana X          X  

Crithmum maritimum   X  X       X  

Diplotaxis erucoides  X         X  

Diplotaxis tenuifolia  X          X 

Equisetum telmateia X          X  

Eruca vesicaria  X         X  

Eryngium campestre X            

Foeniculum vulgare X X  X X  X    X X 

Genista scorpius X          X  

Glycyrrhiza glabra X          X  

Helychrisum stoechas X          X  
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Taula 14.1. (Continuació)             

Espècie o varietat Infusions Amanides C. secs a C. pesto b Cremes Trinxats Truites Verdura Melmelades S. esc.c Usos AH d Cult. e 

Hypericum perforatum X          X X 

Jasonia saxatilis X          X X 

Juniperus communis X          X  

Juniperus oxycedrus X  X        X  

Lepidium draba   X           

Lavandula latifolia X          X  

Malva sylvestris X    X X     X X 

Mantisalca salmantica       X    X  

Matricaria chamomilla X          X X 

Melissa officinalis X          X  

Mentha sp.  X         X X  

Origanum vulgare          X X X 

Oxalis sp.  X         X  

Papaver roheas X X   X  X    X X 

Parietaria officinalis X          X  

Pinus halepensis X          X  

Plantago coronopus X X          X 

Plantago lanceolata X          X X 

Prunus spinosa         X  X  

Quercus faginea  X            

Quercus ilex X          X  

Reichardia picroides  X         X X 

Rosa sp. X        X  X X 

Rosmarinus officinalis X          X X 

Rubus ulmifolius         X  X X 

Salvia officinalis X          X  
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Taula 14.1. (Continuació)             

Espècie o varietat Infusions Amanides C. secs a C. pesto b Cremes Trinxats Truites Verdura Melmelades S. esc.c Usos AH d Cult. e 

Sambucus nigra X        X  X  

Sanguisorba minor  X          X 

Santolina chamaecyparissus X  X        X X 

Satureja montana X         X X X 

Scandix pecten - veneris  X           

Silene vulgaris        X    X X 

Silybum marianum          X  X 

Sonchus oleraceus  X   X  X X   X X 

Sonchus tenerrimus  X   X      X X 

Sorbus domestica          X  X  

Taraxacum officinale X X         X X 

Teucrium polium  X  X        X  

Thymus vulgaris X  X       X X X 

Tilia platyphilos X          X  

Tropaeolum majus  X         X  

Urtica dioica  X     X X X   X  

Valeriana officinale X          X  

Verbascum thapsus X          X  

Viola sp.  X          X  

Ametller (Prunus dulcis) X          X  

Col d'hivern        X  X X  

Enciam cal pleixats  X         X  

Ginjoler (Ziziphus zizyphus)         X  X  

Nap negre        X     

Nespler (Mespilus 
germanica) 

        X  X  
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Taula 14.1. (Continuació)             

Espècie o varietat Infusions Amanides C. secs a C. pesto b Cremes Trinxats Truites Verdura Melmelades S. esc.c Usos AH d Cult. e 

Nyàmera (Helianthus 
tuberosus) 

       X   X  

Pastanaga morada        X     

Pruna clàudia         X  X  
a Condiments secs 
b Condiments tipus pesto 
c Sopes escaldades 
d Espècies i varietats per les quals se n’han documentats usos tradicionals en alimentació humana o per a l’elaboració de tisanes a la comarca de l’Anoia, d’acord amb 

els resultats obtinguts a la primera part de la tesis doctoral.  
e Espècies silvestres que han estat incloses en les experiències de cultiu dutes a terme a la segona part de la tesis doctoral.   
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Criteris emprats per a l’elecció de les espèces silvestres i varietats tradicionals, 

i dels controls  

Les espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals emprades per elaborar les 

diferents mostres han estat seleccionades tenint en compte les seves característiques 

organolèptiques i la seva disponibilitat a la zona de la Catalunya central en el moment 

de dur a terme els tasts. Algunes de les mostres avaluades corresponen a usos 

alimentaris tradicionals propis de la comarca de l’Anoia, mentre que d’altres 

corresponen a usos tradicionals d’altres zones geogràfiques o bé són de caràcter 

contemporani. En tots els casos, s’ha estandarditzat tant com ha estat possible el 

procediment seguit per a l’elaboració de les diferents mostres d’una mateixa tipologia 

alimentària, a fi i efecte d’eliminar al màxim aquesta font de variabilitat. Abans 

d’establir de forma definitiva les mostres avaluades en cadascun dels tasts s’han dut a 

terme nombroses proves amb les diferents espècies i varietats candidates, per tal de 

definir quines d’elles, mitjançant quines combinacions, i sota quin mètode de 

preparació s’obtenen uns resultats més satisfactoris. En l’elecció final de les mostres a 

avaluar s’ha procurat que en cada tast hi fos representada tota la gamma de gusts i 

textures que les espècies silvestres i les NUS poden conferir a la tipologia alimentària 

en qüestió. En conseqüència, no s’ha cercat obtenir unes mostres que fossin similars 

als controls i que per tant a priori tinguessin més possibilitats d’esser avaluades 

positivament pels tastadors, sinó que s’ha cercat maximitzar els contrasts i els 

matisos entre les diferents mostres avaluades, abastant una amplia gamma de gusts 

en cada tast.  

En el cas dels controls s’ha escollit el producte o productes més àmpliament 

consumits en cadascuna de les tipologies alimentàries avaluades. Les mostres control 

escollides són el més estàndards possibles al paladar dels consumidors, amb 

l’objectiu de maximitzar la valoració organolèptica que els serà atorgada. Alhora, 

estan elaborades amb ingredients convencionals àmpliament consumits però que 

gaudeixen del mateix nivell de qualitat que els ingredients de les mostres a avaluar. 

Aquest és un fet cabdal per tal d’evitar que les els controls puguin ser penalitzats fruit 

d’un procés d’elaboració més industrial o d’una matèria primera de menys qualitat. 

Escollint com a controls els productes més àmpliament consumits i acceptats per la 



Capítol  14  
 

538   

societat catalana, i alhora maximitzant-ne la qualitat, s’està escollint un mètode 

clarament conservador per determinar l’acceptació per part dels consumidors dels 

productes elaborats amb espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals en 

desús. Aquesta metodologia permetrà afirmar sense cap mena de dubte que, aquelles 

mostres que obtinguin valoracions equivalents als controls, podrien ser introduïdes 

de forma generalitzada en l’alimentació de la societat catalana si l’únic factor 

condicionant a tenir en compte fos la seva qualitat organolèptica. Tanmateix, caldrà 

seguir estudiant aquelles mostres que tot i ser ben valorades pels tastadors han 

assolit valoracions significativament inferiors als controls, ja que possiblement si 

s’haguessin escollit com a controls productes que es troben en el mercat però que són 

menys àmpliament consumits, possiblement els resultats haurien estat diferents.  

Cal destacar que en el seu ús quotidià la major part d’espècies i varietats avaluades 

serien preparades i consumides conjuntament amb altres ingredients i productes 

alimentaris. Sens dubte, aquest fet contribuiria a incrementar-ne l’acceptació i 

valoració, ja que en els tasts duts a terme s’ha donat tot el protagonisme a les espècies 

i varietats avaluades. Aquest criteri va en la línia del criteri conservador que presenta 

el conjunt de l’estudi, ja que si les espècies i varietats avaluades són ben valorades 

quan són les protagonistes absolutes de la mostra, també ho seran en la dieta 

quotidiana quan es combinin amb una multitud d’ingredients i amb preparats 

alimentaris diversos.  

 

Composició i mètode de prearació de les mostres avaluades en cadascun dels 

tasts  

A continuació es detalla la composició i el procés de preparació corresponent a 

cadascuna de les mostres avaluades en els respectius tasts.  

Tast d’infusions (2016) 

Consta de 8 mostres elaborades a partir de la combinació d’espècies silvestres i de  2 

mostres control (té verd ecològic i roibos ecològic). En tots els casos es van emprar 

material vegetal sec a una dosis de 8g / l d’infusió. La composició de les 8 mostres 

elaborades a partir de la combinació d’espècies silvestres es mostra a la taula 14.2. 
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Les infusions es van realitzar l’hora anterior a l’inici del tast, emprant en tots els casos 

aigua mineral. Totes les mostres llevat de te verd es van deixar infusionar durant 5 

minuts a 98ºC, amb els recipients degudament tapats. En el cas del te verd la infusió 

es va dur a terme durant tant sols 3 minuts i a 70ºC. Les espècies silvestres emprades 

van ser recollides a la comarca de l’Anoia entre la primavera del 2016 i el moment de 

realització del tast, i un cop assecades es van conservar en recipients hermètics en un 

indret fresc i sec. Les mostres van ser servides en l’ordre amb que apareixen en la 

taula 14.2, i el te verd i el roibos van ser la novena i desena mostra respectivament. 

Les dues mostres control es van situar les darreres en la seqüencia de tast per evitar 

que en ser reconegudes pels tastadors condicionessin la valoració atorgada a la resta 

de mostres (Stone et al., 2012). Les infusions s’han servit als tastadors sense endolcir, 

però s’ha permès que els tastadors que ho preferissin hi afegissin mel de romaní o 

sucre, sempre i quan endolcissin per igual totes les mostres.  
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Taula 14.2. Composició de les 8 mostres elaborades a partir de la combinació de diferents espècies silvestres avaluades en el tast d’infusions. S’indica amb quin 

percentatge contribueix cada espècie a les mostres de les quals forma part.   

Espècie  
Part 
emprada a 

Nom amb que s’identifica cadascuna de les mostres a l’apartat de resultats 

Achillea 
millefolium  
+ 9 

Aloysia 
citrodora  
+ 8 

Helychrisum 
stoechas  
+ 5 

Malva 
sylvestris  
+ 14 

Papaver 
roheas  
+ 11 

Sambucus 
nigra  
+ 9 

Hypericum 
perforatum  
+ 5 

Urtica 
dioica  
+ 9 

Achillea millefolium F 14               

Aloysia citrodora L   18           5 

Althaea officinalis R 6     5         

Borago officnalis L       5         

Corylus avellana F   12     12       

Equisetum telmateia L               16 

Eryngium campestre R 6     8 6       

Foeniculum vulgare L 6               

Genista scorpius F         6       

Glycyrrhiza glabra R 6 5 18       8   

Helychrisum stoechas PAF 14   20           

Hypericum perforatum F             24   

Jasonia saxatilis F   12   7 6 15     

Juniperus communis Fr       4       2 

Juniperus oxycedrus Fr       3       2 

Lavandula angustifolia PAF       5   5     

Malva sylvestris F   12   10 6 15     

Matricaria chamomilla F 14             3 

Melissa officinalis L     24       24   

Mentha sp.  L     20           

Papaver roheas F         12 12     

Perietaria officinalis L       10       16 

Pinus halepensis L       10 12       

Plantago coronopus L         6 8     
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Taula 14.2. (Continuació) 

a Part emprada. F: flor o inflorescència, PAF: part aèria florida, L: fulla o part àeria no florida, R: rel, Fr: fruit o fals fruit de les gimnospermes 

 

 

Espècie  
Part 
emprada a 

Nom amb que s’identifica cadascuna de les mostres a l’apartat de resultats 

Achillea 
millefolium  
+ 9 

Aloysia 
citrodora  
+ 8 

Helychrisum 
stoechas  
+ 5 

Malva 
sylvestris  
+ 14 

Papaver 
roheas  
+ 11 

Sambucus 
nigra  
+ 9 

Hypericum 
perforatum  
+ 5 

Urtica 
dioica  
+ 9 

Plantago lanceolanta L         6 7     

Prunus dulcis F             8 3 

Quercus ilex F   15             

Quercus faginea  F 6 10 6           

Rosa sp. Fr   7             

Rosmarinus officinalis PAF         7 5     

Salvia officinalis L       5       20 

Sambucus nigra F       7 10 15     

Santolina 
chamaecyparissus 

F 14               

Satureja montana PAF           5     

Taraxacum officinale L               16 

Teucrium polium  PAF 14 9             

Thymus vulgaris PAF     12 7 11 13     

Tilia platyphilos F             24   

Urtica dioica L               17 

Valeriana officinale R             12   

Verbascum thapsus F       5         

Viola sp.  F       9     
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Tast d’amanides monoespecífiques (2016) 

Consta de 8 mostres formades per una espècie silvestre cadascuna, més dues mostres 

control, corresponents a l’enciam iceberg i l’escarola cabell d’àngel. Les espècies 

emprades i la posició ocupada per cadascuna en la seqüencia de tast es mostren a la 

taula 14.3. Les espècies silvestres van ser recollides entre un i dos dies abans de la 

realització del tast, període en que van ser conservades de forma refrigerada i en 

recipients hermètics. El dia abans del tast es van netejar i processar a fi i efecte de 

deixar-les en condicions òptimes per al consum, i es van mantenir refrigerades fins al  

moment del tast. La recol·lecció va 

tenir lloc a la Conca d’Òdena, llevat 

d’en el cas de Crithmum maritimum, 

que va ser recollida a les costes del 

Garraf, i d’Eruca vesicaria, recollida a 

la zona d’Agramunt. Totes van ser 

recollides d’indrets lliures 

d’herbicides i plaguicides. Els controls 

van ser adquirits el dia abans del tast, 

procedents de cultiu ecològic. Les 

dues espècies emprades com a control 

es van situar les darreres en la seqüencia de tast per evitar que en ser reconegudes 

pels tastadors condicionessin la valoració atorgada a la resta de mostres (Stone et al., 

2012). Les mostres s’han servit sense amanir, però s’ha permès que els tastadors que 

ho desitgessin les amanissin amb oli d’oliva arbequina verge extra i/o vinagre, 

sempre i quan amanissin per igual totes les mostres del tast.  

 

Tast d’amanides en format mesclum (2017) 

Cadascuna de les mostres del tast està formada a parts iguals per tres espècies, 

emulant les característiques dels mesclums comercials que actualment són 

àmpliament consumits. En algunes de les mostres s’han combinat dues espècies 

silvestres amb una varietat d’enciam tradicional de la comarca de l’Anoia obtinguda a 

partir de cultiu ecològic. Els controls també estan formats a parts iguals per tres 

Taula 14.3. Espècies emprades en el tast 
d’amanides monoespecífiques i ordre de tast. 

Posició en la  
seqüència de tast  

Espècie avaluada  

1 Foeniculum vulgare 

2 Sonchus tenerrimus 

3 Chondrilla juncea 

4 Crithmum maritimum  

5 Sanguisorba minor 

6 Papaver roheas 

7 Cichorium intybus  

8 Eruca vesicaria 

9 Enciam (Control) 

10 Escarola (Control) 
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espècies o varietats comercials, les quals provenen d’agricultura convencional i han 

estat adquirides en una gran superfície. La composició de cadascuna de les mostres i 

la posició ocupada per cadascuna en la seqüència de tast es mostren a la taula 14.4. 

Les espècies silvestres van ser recollides entre un i dos dies abans de la realització del 

tast, període en que van ser conservades de forma refrigerada i en recipients 

hermètics. El dia abans del tast es van netejar i processar a fi i efecte de deixar-les en 

condicions òptimes per al consum, i es van mantenir refrigerades fins al moment del 

tast. La recol·lecció va tenir lloc en tots els casos a la Conca d’Òdena, en indrets lliures 

d’herbicides i plaguicides. En aquest cas, gràcies al fet que les mostres control eren 

més difícilment identificables, les mostres es van ordenar segons una intensitat 

organolèptica ascendent, deixant aquelles de gust més intens pel final del tast. Aquest 

sistema d’ordenació permet evitar que el gust d’una mostra condicioni la percepció 

organolèptica, i per tant la valoració, de la mostra següent (Stone et al., 2012).  

 

Tast de condiments secs (2016) 

Les mostres d’aquest tast consisteixen en una torradeta de pa de 3,5 cm de diàmetre i 

1 cm de gruix sobre la qual s’afegeix un pessic generós de l’espècie a avaluar en cada 

cas. La mostra es complementa amb un polsim de sal i un rajolí d’oli d’oliva verge 

Taula 14.4. Composició de les mostres avaluades  en el tast d’amanides en format 
mesclum i ordre de tast. Si no s’indica el contrari, la part emprada són les fulles.  

Posició en la  
seqüència de 
tast  

Composició de la mostra  

1 Enciam de cal Pleixats + Reichardia picroides + Papaver roheas 

2 Reichardia picroides + Plantago coronopus + Chondrilla juncea  

3 Mèsclum commercial amb tres espècies: brots d'enciam vermell + 
brots enciam verd+ canònges (Control) 

4 Sonchus sp. + Sanguisorba minor + Papaver roheas 

5 Enciam iceberg + Escarola + Espinacs (Control) 

6 Scandix pecten-veneris + Sonchus sp + Enciam de cal Pleixats   

7 Atriplex halimus + Oxalis sp + Enciam de cal Pleixats 

8 Sonchus sp. + Foeniculum vulgare + Papaver roheas 

9 Reichardia picroides + Taraxacum officinale + Papaver roheas 

10 Enciam de cal Pleixats  + Soncchus sp. + Cichorium inthybus 

11 Sonchus sp. + Diplotaxis tenuifolia + Lepidium draba (inflorescència 
immadura) 

12 Tropaeolum majus + Diplotaxis tenuifolia + Diplotaxis erucoides (flor) 
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extra (varietat arbequina). S’utilitza material vegetal sec i esmicolat, a l’estil de les 

espècies condimentaries que es poden adquirir comercialment. Totes les espècies 

emprades (incloent Origanum vulgare, que exerceix de control) van ser recollides a la 

comarca de l’Anoia entre la primavera del 2016 i el moment de realització del tast. Un 

cop assecades es van conservar en recipients hermètics en un indret fresc i sec, i no 

van esmicolar-se fins el dia abans de la realització del tast. Les espècies avaluades, la 

part emprada i l’ordre de tast es mostren a la taula 14.5.  

 

Tast de condiments en format pesto (2016) 

Per elaborar les cinc mostres del tast s’empra material vegetal fresc. En tots els casos 

s’empren les fulles, les quals es tallen, es mesclen amb oli d’oliva verge extra (varietat 

arbequina), i es trituren fins a assolir una textura de salsa tipus pesto uniforme en  

totes es mostres.  Els pestos obtinguts 

es serveixen sobre una torradeta de 

pa de 3,5 cm de diàmetre i 1 cm de 

gruix, la qual es cobreix completament 

amb la mostra que correspongui. Les 

espècies emprades i la posició 

ocupada per cadascuna en la 

seqüencia de tast es mostren a la taula 

14.6. Les espècies silvestres avaluades van ser recollides entre dos i tres dies abans 

de la realització del tast, període durant el qual van ser conservades de forma 

refrigerada i en recipients hermètics. La recol·lecció va tenir lloc a la Conca d’Òdena, 

llevat d’en el cas de Crithmum maritimum, que va ser recollida a les costes del Garraf. 

En tots els casos es van recollir en indrets lliures d’herbicides i plaguicides. 

L’alfàbrega va ser adquirida a un proveïdor local, provinent de cultiu ecològic. El dia 

Taula 14.5. Espècies emprades en el tast de condiments secs. Ordre en que es duu a 
terme el tast i part emprada per cadascuna de les espècies.  

Posició en la  
seqüència de tast  

Espècie avaluada  Part emprada 

1 Juniperus oxycedrus  Gàlbuls 

2 Origanum vulgare (Control) Inflorescències 

3 Santolina chamaecyparissus  Fulla 

4 Teucrium polium  Fulla 

5 Thymus vulgaris  Part aèria florida  

Taula 14.6. Espècies emprades en el tast de 
condiments en format pesto i ordre de tast. 

Posició en la  
seqüència de tast  

Espècie avaluada  

1 Foeniculum vulgare 

2 Ocimum basilicum 
(control) 

3 Crithmum maritimum 

4 Atriplex halymus 

5 Apium nodiflorum 
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abans del tast les espècies van ser processades i es van elaborar els pestos 

corresponents. 

Tast de sopes escaldades (2017) 

Totes les mostres avaluades en el tast han estat elaborades a partir de material 

vegetal fresc. Les espècies emprades van ser recollides el dia abans de la realització 

del tast, i van ser conservades de forma refrigerada i en recipients hermètics fins al 

moment de procedir a l’elaboració de les sopes escaldades. La recol·lecció va tenir lloc 

a la Conca d’Òdena, en indrets lliures d’herbicides i plaguicides. Com a control es van 

emprar brous comercials d’elevada qualitat. Mitja hora abans de l’inici del tast es va 

procedir a l’elaboració de les sopes escaldades, emprant aigua mineral i una mica de 

sal. Les deu mostres que formen part del tast, la posició ocupada en la seqüència de 

tast, la part emprada, i el temps d’ebullició fixat per a cadascuna d’elles, es mostren a 

la taula 14.7. Per servir les mostres s’afegeix a cadascuna d’elles (també als controls) 

1,5 ml d’oli d’oliva verge extra (varietat arbequina) en el qual prèviament s’han 

sofregit alls, i es proporciona als tastadors pa sec per tal que l’introdueixin a les 

mostres just abans de consumir-les. 

 

Tast de cremes, trinxats i truites (2016) 

Es tracta d’un tast complex que consta, per cadascuna de les tipologies alimentàries, 

de tres mostres elaborades amb espècies silvestres i d’una mostra control. Les dotze 

mostres que formen part del tast, així com la posició ocupada en la seqüència de tast, 

Taula 14.7. Espècies emprades en el tast de sopes escaldades. Ordre de tast, part 
emprada, i temps d’ebullició per a cadascuna de les espècies 

Posició en la 
seqüència de tast 

Espècie avaluada Part emprada 
Temps 
d’ebullició 

1 Beta vulgaris (silvestre) Fulles i penques 20’ 

2 Col d'hivern Brotons 10’ 

3 Brou de Nadal comercial (Control) - - 

4 Apium nodiflorum  Fulles 10’ 

5 Silybum marianum  Fulles 10’ 

6 Origanum vulgare  Fulles 5’ 

7 Brou de verdures comercial (Control) - - 

8 Mentha sp.  Fulles 5’ 

9 Thymus vulgaris  Fulles 5’ 

10 Satureja montana  Fulles 5’ 
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es mostren conjuntament a la taula 14.8.  Les espècies silvestres avaluades van ser 

recollides entre dos i tres dies abans de la realització del tast, període durant el qual 

van ser conservades de forma refrigerada i en recipients hermètics. La recol·lecció va 

tenir lloc a la Conca d’Òdena, en indrets lliures d’herbicides i plaguicides. La col de 

cabdell i els espinacs van ser adquirides a un agricultor local, provinents de cultiu 

ecològic. Els carbassons provenen de cultius convencionals del sud peninsular. El dia 

abans del tast es van processar les diferents espècies i van elaborar-se les cremes, 

trinxats i truites corresponents.  

 

Per a l’elaboració de totes les cremes van emprar-se, a banda de les espècies incloses 

en la taula 14.8, patata, ceba i alls. Els alls i les cebes es van sofregir lleugerament a la 

paella amb oli d’oliva verge extra (varietat arbequina), abans d’afegir-se a l’olla amb 

la resta d’ingredients. Un cop tots els ingredients van ser a l’olla, es van coure durant 

30 minuts. En acabar es va corregir de sal, i es van triturar. No va ser necessari filtrar 

les cremes pel passapurés. En les quatre cremes elaborades les proporcions 

d’ingredients emprades van ser les següents:  espècies silvestres o hortalissa que 

Taula 14.8. Composició de les mostres avaluades  en el tast de cremes, trinxats i truites, i 
ordre de tast. Si no s’indica el contrari, la part emprada són les fulles. Per les mostres 
elaborades a partir de més d’una espècie, s’indica la proporció relativa de cadascuna 
d’elles. No s’anoten els ingredients comuns per a totes les mostres d’una mateixa tipologia 
d’aliment. 

Posició en la  
seqüència de tast  

Tipologia 
d’aliment  

Composició de la mostra  

1 Crema  Carbassó (control) 

2 Crema  Malva sylvestris (90%) i Foeniculum vulgare (10%) 

3 Crema  Borago officinalis  

4 Crema  Papaver rhoeas (50%) i Sonchus oleraceus (50%) 

5 Trinxat  Beta vulgaris (silvestre) 

6 Trinxat  Malva sylvestris 

7 Trinxat  Urtica dioica 

8 Trinxat  Col de cabdell (control) 

9 Truita  
Asparagus acutifolius – brots (70%) i Allium sp. (30%) 
(silvestres) 

10 Truita  Mantisalca salmantica 

11 Truita  Espinacs (control) 

12 Truita  Silene vulgaris 
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exerceix de control (33,3%), patata del bufet (15%), ceba (12,9%), alls (2,5%), aigua 

mineral (37,3%).  

Els trinxats estaven formats en un 60% per les espècies incloses en la taula 14.8, i en 

un 40% per patata del bufet. Per a l’elaboració dels trinxats es van introduir tots els 

ingredients a l’olla, s’hi va afegir la sal pertinent, i es van deixar coure durant 30 

minuts. Un cop finalitzada la cocció es van escórrer i es van trinxar.   

Les truites van ser elaborades seguint la proporció de 80g de material vegetal fresc 

per cada ou. Excepte en el cas de Mantisaca salmantica, les espècies vegetals 

emprades van ser saltejades directament a la paella amb una mica de sal i oli d’oliva 

verge extra (arbequina) fins que van assolir el punt de cocció òptim. En el cas de 

Mantisalca salmantica, es va bullir durant 10 minuts abans de saltejar-se a la paella. 

Un cop les diferents espècies estaven degudament cuites es va procedir elaborar les 

truites. Els ous emprats provenien de gallines camperes d’un productor local.  

Tast de truites (2017) 

Està format per nou mostres elaborades amb espècies silvestres i dues mostres que 

exerceixen de control. Les onze mostres que formen part del tast, així com la posició 

ocupada en la seqüència de tast, es mostren a la taula 14.9.   

 

Les espècies silvestres avaluades van ser recollides entre dos i tres dies abans de la 

realització del tast, període durant el qual van ser conservades de forma refrigerada i 

Taula 14.9. Espècies emprades en el tast de truites. Ordre de tast i part emprada en 
cadascuna de les espècies 

Posició en la 
seqüència de tast 

Espècie avaluada Part emprada 

1 Papaver rhoeas Fulles 

2 Beta vulgaris (silvestre) Fulles i penques 

3 Sonhcus oleraceus Fulles i tiges tendres 

4 Borago officinalis Tiges floríferes prèviament pelades 

5 Espinacs (control) Fulles 

6 Silene vulgaris Fulles 

7 Patates (control) Tubercle 

8 Urtica dioica Fulles 

9 Asparagus acutifolius Brots 

10 Apium nodiflorum  Fulles 

11 Foeniculum vulgare Fulles 
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en recipients hermètics. La recol·lecció va tenir lloc a la Conca d’Òdena, en indrets 

lliures d’herbicides i plaguicides. Els espinacs i les patates kennebec van ser 

adquirides a un agricultor local, provinents de cultiu ecològic. El dia abans del tast es 

van processar les diferents espècies i van elaborar-se les truites. El procediment 

seguit per a l’elaboració de les truites va ser el mateix que el seguit en l’elaboració de 

les truites del tast del 2016. Es va seguir la proporció de 80g de material vegetal fresc 

per cada ou. Les espècies vegetals emprades van ser saltejades directament a la paella 

amb una mica de sal i oli d’oliva verge extra (arbequina) fins que van assolir el punt 

de cocció òptim. En el cas de la patata es va emprar més oli que en la resta d’espècies 

per tal de garantir una cocció òptima. Un cop les diferents espècies estaven 

degudament cuites es va procedir elaborar les truites. Els ous emprats provenien de 

gallines camperes d’un productor local.  

Tast de verdures (2017) 

Està format per quatre mostres corresponents a espècies silvestres, quatre mostres 

corresponents a varietats agrícoles tradicionals en desús, i dues mostres control 

elaborades amb hortalisses àmpliament comercialitzades. Les espècies silvestres van 

ser recollides dos dies abans de la realització del tast, període durant el qual van ser 

conservades de forma refrigerada i en recipients hermètics. La recol·lecció va tenir 

lloc  

Taula 14.10. Espècies emprades en el tast de verdures. Ordre de tast, part emprada en 
cadascuna de les espècies, i temps de cocció 

Posició en la 
seqüència de tast 

Espècie o varietat 
avaluada 

Part emprada Temps de cocció 

1 Beta vulgaris (silvestre) Fulles i penques 20’ 

2 Col d'hivern Brotons 10’ 

3 Sonchus oleraceus Fulles 10’ 

4 Col de cabdell (control) Fulles 20’ 

5 Borago officinalis Fulles 10’ 

6 Urtica dioica Fulles 15’ 

7 Nyàmera Tubercle 30’ 

8 Patata (control) Tubercle 30’ 

9 Pastanaga morada Rel 30’ 

10 Nap negre Rel 30’ 
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a la Conca d’Òdena, en indrets lliures d’herbicides i plaguicides. Les varietats 

agrícoles tradicionals, i també la col de cabdell i la patata Kennebec, van ser 

cultivades de forma ecològica per un agricultor local. El dia abans del tast es van 

processar les diferents espècies i varietats i es van coure amb una mica de sal durant 

el temps òptim per cadascuna. Un cop finalitzada la cocció es van escórrer i conservar 

de forma refrigerada fins al moment de dur a terme el tast. Totes les mostres van ser 

escalfades abans de servir-se i van condimentar-se amb oli d’oliva verge extra 

(varietat arbequina) Les espècies i varietats que formen part del tast, la posició 

ocupada per cadascuna d’elles en la seqüència de tast, la part emprada i el temps de 

cocció es mostren a la taula 14.10.   

Tast de melmelades (2017) 

Cadascuna de les mostres del tast consisteix en la melmelada a avaluar servida sobre 

una torradeta de pa tipus “canapè” de 3 cm de diàmetre i 0,6 cm de gruix. Les onze 

melmelades avaluades han estat elaborades de forma artesanal. A la taula 14.11 es 

mostra la seva composició, la posició que ocupen en la seqüència de tast i 

l’elaborador.  

 

 

Taula 14.11. Mostres corresponents al tast de melmelades. Ordre de tast, composició (si 
no s’indica el contrari s’utilitzen els fruits madurs), i elaborador 

Posició en la 
seqüència de tast 

Composició  Elaborador  

1 Arbutus unedo  Bocins de Bosc 

2 Ziziphus ziziphus Els Corremarges 

3 Rubus ulmifolus  Marc Talavera Roma 

4 Sorbus domestica  Els Corremarges 

5 Rosa canina L’Aranyonet 

6 Prèsssec (control)  L’Aranyonet 

7 
Sambucus nigra + Prunus domestica 
(varietat clàudia) 

Els Corremarges 

8 Prunus spinosa  Astrid van Ginkel 

9 
Sambucus nigra (flors) + Pyrus malus 
(varietat local) 

Els Corremarges 

10 Mesplius germanica Els Corremarges 

11 Maduixa (control)  L’Aranyonet 
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Contextualització dels tasts: jornada gastronòmica de les plantes oblidades 

Les sessions de tast s’han dut a terme en el marc de la 1a i 2a edició de la Jornada 

Gastronòmica de les Plantes Oblidades, els dies 12 de març del 2016 i 25 de març del 

2017. La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades és un esdeveniment d’abast 

català que es celebra anualment a Igualada gràcies a l’organització per part del 

Col·lectiu Eixarcolant (www.eixarcolant.cat), amb la col·laboració de les institucions 

municipals i supramunicipals, i la Universitat de Barcelona. S’hi duen a terme més 

d’una cinquantena d’activitats que tenen com a objectius donar a conèixer els usos de 

la vegetació silvestre i de les varietats agrícoles tradicionals, fomentar el 

desenvolupament sostenible del sector, i posar en valor el coneixement ecològic 

tradicional i les innovacions que se’n derivin. A banda de les vessants divulgativa, 

formativa i lúdica, la Jornada també té una vesant científica invisible (volgudament) 

als ulls dels participants. Es tracta precisament de les sessions de tast on s’han 

obtingut les dades a partir de les quals s’ha elaborat aquest estudi.  

Concretament els tasts es desenvolupen a la sala polivalent de l’Espai Cívic Centre, de 

126 m2 de superfície i amb capacitat per 108 tastadors, ubicats en 12 files de 9 

persones cadascuna (figura 14.1). S’utilitzen taules especials de 0,5 metres d’amplada 

per tal de poder ubicar tots els tastadors en el mateix sentit. D’aquesta manera es fa 

molt més fàcil seguir les instruccions aportades per la persona encarregada de 

conduir el tast i alhora es minimitza la influència dels tastadors veïns en la valoració 

atorgada a les mostres (Stone et al., 2012; Shiv & Nowlis, 2014). Tots els tastadors 

disposen d’espai suficient per tal de poder dur a terme els tasts còmodament i 

emplenar els formularis sense problemes. Per cadascun dels tasts es duen a terme 

dos sessions, totalment idèntiques, per tal de facilitar la participació d’un major 

nombre de tastadors. La durada de cadascuna de les sessions de tast és d’una hora.  

El 12 de març del 2016 es van dur a terme tasts d’Infusions (de 10:30 a 12:30), 

d’amanides monoespecífiques (de 12:30 a 14:30), de cremes, trinxats i truites (de 

16:00 a 18:00), i de condiments sec i condiments en format pesto (de 18:00 a 20:00). 

El 25 de març del 2017 es van dur a terme tasts d’amanides en format mesclum (de 

10:30 a 12:30), de verdures (de 12:30 a 14:30), de melmelades (de 15:30 a 17:30), de 

sopes escaldades (de 17:30 a 19:30), i de truites (de 19:30 a 21:30). 

http://www.eixarcolant.cat/
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Figura 14.1. Esquema de la sala en la qual s’han dut a terme els tasts.  

 

 

[Exclusivamente para uso académico] 



Capítol  14  
 

552   

Logística general i particular de cadascun dels tasts  

En iniciar cadascun dels tasts els participants tenen davant seu totes les mostres a 

tastar, un tovalló, un got, els coberts necessaris, aigua per consumir entre mostra i 

mostra, un bolígraf i els formularis a emplenar. En alguns dels tasts també hi ha oli, 

sucre o mel, que els tastadors poden afegir opcionalment a les mostres, sempre i 

quant ho indiquin al formulari corresponent i n’afegeixin la mateixa quantitat a totes 

les mostres (figura 14.2). En tots els tasts es van tastar i valorar les mostres a cegues, 

es a dir, sense saber quins eren els ingredients de cadascuna de les mostres. En no 

conèixer les espècies que formen part de les mostres s’evita que la percepció prèvia 

sobre les espècies condicioni, en un o altre sentit, la valoració atorgada (Meilgaard et 

al., 2006). 

 

Figura 14.2. Esquema dels elements principals dels quals els tastadors disposaven per dur a 

terme el tast.  

Cadascuna de les mostres estava identificada amb el nombre corresponent, per tal 

que els tastadors poguessin anotar amb facilitat la valoració que li atorgaven en el 

formulari. La forma idealment més adequada per evitar un biaix en les valoracions 

fruit de l’ordre en que es tasten les mostres seria dur a terme un disseny on 

l’ordenació de les mostres s’alternés entre tots els tastadors. Tanmateix, quan el gust 

d’una de les mostres pot anul·lar o condicionar la percepció organolèptica de la 

següent, es recomana establir un ordre de tast prefixat per l’investigador i igual per a 

tots els tastadors (Stone et al., 2012). Alhora, l’aleatorització de l’ordre de les mostres 

[Exclusivamente para uso académico] 
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entre els diferents tastadors hauria complicat extremadament la logística dels tasts, 

que ja de per si no és senzilla degut al gran volum de mostres que cal preparar i servir 

en un breu període de temps.  

El tasts van ser conduïts i dinamitzats per persones ben coneixedores de les espècies 

silvestres i varietats agrícoles tradicionals en desús emprades per a l’elaboració de les 

mostres del tast corresponent. Alhora, tenien un clar coneixement dels objectius 

científics del tast, més enllà de la seva vesant divulgativa. Els dinamitzadors del tast 

són els encarregats d’explicar-ne el funcionament, posant l’accent en la importància 

d’emplenar els formularis i de tastar les mostres en l’ordre en que estan numerades. 

Un cop tots els participants han valorat les mostres, els dinamitzadors són els 

encarregats d’explicar quina és la composició de cadascuna de les mostres tastades, 

recordant als participants que no es poden modificar les valoracions anotades 

prèviament. Per facilitar la tasca de conducció i dinamització del tast, i minimitzar les 

diferències existents entre les diferents persones dinamitzadores, es proporciona a 

totes elles una presentació power point de suport que és projectada al llarg del tast i 

que ajuda a la seva conducció i dinamització. En sortir del tast, i després d’haver 

entregat el formulari amb les valoracions, tots els participants reben un full indicant 

quina era la composició de les mostres avaluades.  

Per tal de preparar i servir les mostres de cada tast es va comptar amb la 

col·laboració d’una trentena de voluntaris i voluntàries, que prèviament havien rebut 

una formació sobre com preparar i servir cadascuna de les mostres. També van ser 

els encarregats de preparar i disposar a la sala de tast tot el material complementari 

que els tastadors precisaven durant el tast, de resoldre les incidències que poguessin 

aparèixer durant el desenvolupament del tast, i de recollir els formularis degudament 

emplenats un cop acabat el tast. Per la preparació de les mostres es van utilitzar dues 

sales annexes a la sala on es desenvolupaven els tasts.  

A continuació es detallen els aspectes logístics particulars més rellevants de cadascun 

dels tasts.  

 Tast d’infusions: les mostres es serveixen en recipients individualitzats 

especials per al consum de begudes calentes, que contribueixen a mantenir-ne 
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la temperatura. Es serveixen 75 ml de cadascuna de les mostres, que en el 

moment d’iniciar el tast es troben a 85 ºC. Les mostres es van servir sense 

sucre ni mel, però aquells tastadors que ho van desitjar van poder afegir-hi 

mel de romaní o sucre de canya integral, sempre i quan n’afegissin a totes les 

mostres i en la mateixa quantitat, i ho anotessin al formulari.  

 Tast d’amanides monoespecífiques: les mostres es serveixen en recipients 

individualitzats que contenen entre 10 – 15 g de l’espècie a avaluar cadascun. 

Les fulles de més de 5 – 6 cm de longitud es van partir, per tal de dificultar-ne 

la identificació i facilitar-ne la ingesta. Les mostres es van servir sense amanir 

però aquells tastadors que ho van desitjar van poder afegir-hi oli d’oliva verge 

extra (varietat arbequina) i/o vinagre, sempre i quan n’afegissin a totes les 

mostres i en la mateixa quantitat, i ho anotessin al formulari. 

 Tast d’amanides en format mesclum: les mostres es serveixen en recipients 

individualitzats que contenen entre 10 - 15 g del conjunt de les tres espècies a 

avaluar cadascun. Les fulles de més de 5 – 6 cm de longitud es van partir, per 

tal de dificultar-ne la identificació i facilitar-ne la ingesta. Les mostres es van 

servir sense amanides amb oli d’oliva verge extra (varietat arbequina) i/o 

vinagre. Es va recomanar als tastadors consumir tota la mostra de cop, per tal 

de notar l’efecte organolèptic derivat de la mescla de les tres espècies 

constituents de cadascuna de les mostres.  

 Tast de condiments secs i condiments en format pesto: les mostres 

consisteixen en una torradeta de pa de 3,5 cm de diàmetre i 1 cm de gruix.  En 

el cas dels condiments secs a sobre la torradeta s’hi afegeix un pessic generós 

de l’espècie a avaluar en cada cas. Es complementa amb un polsim de sal i oli 

d’oliva verge extra (varietat arbequina). En el cas dels condiments en format 

pesto, s’afegeix la mostra a avaluar en cada cas a sobre de la torradeta. Per 

servir les mostres s'utilitza un plat dividit en cinc porcions, retolades amb el 

nombre corresponent a la mostra que s’hi disposa al damunt. S’empra un plat 

per condiments secs i un altre per condiments en format pesto.  

 Tast de sopes escaldades: les mostres es serveixen en recipients 

individualitzats, cadascun dels quals conté 100 ml de la mostra de sopa 

escaldada corresponent. Les mostres es serveixen entre 70 i 80 ºC, ja que s’han 
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escalfat i mantingut a temperatura constant gràcies a la utilització d’un armari 

calent. Es proporciona als tastadors pa sec per tal que l’afegeixin a les mostres 

a l’inici del tast, ja que si s’hi afegís abans de servir-les estaria massa estovat en 

el moment de dur a terme el tast.  

 Tast de cremes, trinxats i truites: les mostres es serveixen en recipients 

individualitzats. Cada mostra de crema correspon a 50 ml i cada mostra de 

trinxat a 50 gr. En el cas de les truites es proporciona dos quadradets de truita 

per mostra. Totes les mostres es serveixen a temperatura ambient.  

 Tast de truites: les mostres es serveixen en recipients individualitzats. Es 

proporcionen dos quadradets de truita per mostra. Totes les mostres es 

serveixen a temperatura ambient. 

 Tast de verdures: les mostres es serveixen en recipients individualitzats. Cada 

mostra conté 50 gr de la verdura corresponent, degudament amanida amb oli 

d’oliva verge extra (varietat arbequina). Les mostres es serveixen entre 70 i 

80ºC, ja que s’han escalfat i mantingut a temperatura constant gràcies a la 

utilització d’un armari calent. 

 Tast de melmelades: les mostres consisteixen en una torradeta de pa tipus 

“canapè” de 3 cm de diàmetre i 0,6 cm de gruix sobre la qual s’afegeix la 

melmelada a avaluar en cada cas. Les mostres es serveixen directament sobre 

una safata que ha estat degudament retolada amb el nombre corresponent a 

cadascuna de les mostres.   

 

A l’annex 2 es mostren diverses imatges del procés de preparació i desenvolupament 

dels tasts.  

 

Recollida de dades: formularis de percepció organolèptica, dades 

socioeconòmiques, i hàbits de consum. 

Per dur a terme els tasts s’han seguit els protocols corresponents al mètode afectiu, 

que té com a objectiu l’obtenció de dades sobre l’acceptació i preferència de diverses 

mostres per part dels potencials consumidors. L’acceptació s’obté a partir de la 
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valoració que n’han fet els tastadors, i la preferència es determina a partir de la 

comparació de la valoració obtinguda per cada mostra (Lawless & Heimann, 2010).  

L’escala més utilitzada per mesurar l’acceptabilitat de les mostres a avaluar és 

l’hedònica, consistent en 9 punts, on 1 correspon a no m’agrada gens i 9 correspon a 

m’agrada molt (Jones et al., 1955; Clark et al., 2009). Tanmateix, i tot i a pèrdua de 

sensitivitat que suposa, es recomanen escales de valoració més curtes en casos en que 

els tastadors tinguin poca experiència en els anàlisis sensorials a realitzar, i també en 

aquells tasts oberts a infants (Stone et al., 2012). En conseqüència, en els tasts del 

present estudi es va emprar una escala de 5 punts, on 1 corresponia a dolent, 2 a 

mediocre, 3 a acceptable, 4 a bo, i 5 a molt bo. Alhora, per facilitar la interpretació de 

l’escala utilitzada, aquesta es va mostrar en els formularis de tast de forma numèrica i 

també textual, i en el cas de les puntuacions extremes s’hi van incorporar elements 

iconogràfics com els utilitzats en tasts amb presència d’infants (Stone et al., 2012). 

 

En tots els tasts s’ha avaluat la valoració organolèptica que els tastadors atorgaven a 

les mostres, si bé per algunes tipologies alimentàries també s’ha dut a terme 

valoracions de l’aspecte, l’olor, o la textura. Alhora, per totes les mostres els tastadors 

responien afirmativament o negativa a la pregunta sobre si tornarien a prendre la 

mostra. 

Per últim, s’ha incorporat als formularis de tasts aspectes de caràcter socioeconòmic, 

d’hàbits de consum, i de preferències organolèptiques, per determinar la possible 

influència d’aquestes variables en la valoració organolèptica atorgada a les mostres 

del tast.  

 

Els formularis emprats es poden consultar a l’Annex 1.  

 

Nombre de mostres i ordenació 

El nombre de mostres de cada sessió de tast ha oscil·lat entre les 10 i les 12. En 

general les mostres avaluades en una sessió de tast corresponen a la mateixa 

tipologia  d’aliment. Tanmateix, en el tast de condiments s’avaluen dues tipologies 

alimentàries conjuntament, i en el tast de cremes, trinxats i truites, tres. La major part 

d’estudis de caire afectiu empren menys de 10 mostres per tast,  per les quals 
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s’avaluen un nombre elevat de variables. En el cas del present estudi s’ha incrementar 

lleugerament el nombre de mostres per tast però com a contrapartida s’ha reduït a 

tant sols dues (o fins i tot una) les variables a avaluar de cada mostra (Stone et al., 

2012). La reducció del nombre de variables a avaluar de cada mostra s’ha dut a terme 

tenint en consideració que quan tastadors inexperts han d’avaluar atributs sensorials 

poc clars, s’incrementa la variabilitat en les respostes fruit de la confusió dels 

tastadors a l’hora de dur a terme les valoracions (Lawless & Heimann, 2010). En 

conseqüència, el fet d’avaluar tant sols dues variables per mostra ha permès que el 

dinamitzador del tast donés instruccions clares i precises sobre com dur a terme la 

valoració, reduint així les probabilitats d’error humà derivades d’una mala 

interpretació del formulari. Alhora, ha permès incrementar el nombre de mostres 

dels tasts, obtenint així informació sobre un nombre més elevat d’espècies i formes de 

preparació. Per cada 3 – 5 mostres a avaluar s’ha incorporat en el tast una mostra 

control.  

 

En els manuals relatius al desenvolupament d’estudis d’anàlisi sensorial per una 

banda es recomana presentar les mostres de cada tastador en un ordre aleatori, o si 

és possible dur a terme una ordenació balancejada per tal que en el conjunt dels 

tastadors cadascuna de les mostres es serveixi el mateix nombre de vegades en totes 

les posicions (Stone et al., 2012). Però per l’altra banda es recomana presentar les 

mostres en el mateix ordre per tots els tastadors, i preferiblement amb una intensitat 

de gust ascendent, quan el gust d’una mostra pot condicionar el gust, i per tant la 

valoració, de la següent (Stone et al., 2012). Per últim, també es recomana que si les 

mostres control són fàcilment identificables pels tastadors aquestes es situïn en les 

darreres posicions de la seqüència de tast, per tal d’evitar que el fet d’identificar-les 

pugui condicionar la valoració atorgada a les mostres valorades a continuació (Stone 

et al., 2012). Tenint en compte aquest conjunt de recomanacions, i en base a la 

capacitat logística disponible i les característiques de les mostres i dels tastadors, s’ha 

optat per presentar les mostres en el mateix ordre per tots els tastadors. En alguns 

casos els controls s’han situat al llarg de la seqüència de tast i en d’altres s’han situat a 

les posicions finals. En tots els tasts s’ha recomanat el consum d’aigua entre mostra i 
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mostra per tal de minimitzar l’efecte del gust d’una mostra sobre la percepció 

organolèptica de la següent.  

 

 

Nombre de participants  

En tasts de tipus afectiu es considera que entre 50 i 75 participants són suficients per 

determinar quines són les mostres més ben valorades. Tanmateix, en cas de voler 

obtenir informació del perfil socioeconòmic dels potencials consumidors de 

cadascuna de les mostres, tal i com passa en estudis de màrqueting, el nombre de 

participants com a mínim es duplica (Stone et al., 2012). En el cas dels tasts duts a 

terme en el present estudi s’han obtingut dades vàlides d’entre 195 i 51 tastadors, en 

funció del tast. Són dades més que suficients per determinar quines són les mostres 

més preferides o més rebutjades pels consumidors, però en el cas dels tasts amb 

menys participants són limitades per obtenir informació sobre la influència del perfil 

socioeconòmic, hàbits de consum i preferències organolèptiques sobre la valoració 

atorgada a cada mostra. En conseqüència, en els tasts amb menys de 100 tastadors cal 

interpretar amb cautela els resultats obtinguts pel que fa a la influència de les 

variables de caire socioeconòmic, hàbits de consum, i preferències gustatives sobre la 

valoració organolèptica, ja que els resultats podrien ser significativament diferents en 

cas d’incrementar-se el nombre de tastadors.  

En els resultats corresponents a cada tast s’indica el nombre de tastadors a partir dels 

quals s’han obtingut dades vàlides. Cal destacar que en els tasts del 2017 el nombre 

de tastadors és en general inferior al dels tasts del 2016, circumstància que cal 

atribuir a la climatologia del dia en que es va desenvolupar la Jornada Gastronòmica 

de les Plantes Oblidades del 2017. Va nevar a Igualada i sobre tot a les rodalies, i tota 

la zona estava en alerta màxima de risc meteorològic i es recomanava a la població no 

realitzar desplaçaments innecessaris. Tot i que al llarg del dia la situació 

meteorològica i l’estat de la xarxa viària va anar millorant, la neu va impedir o 

dissuadir l’assistència de moltes de les persones que s’havien inscrit prèviament a les 

activitats de la Jornada. En el cas dels tats, només els 40% dels inscrits van assistir-hi, 

si bé aquestes baixes es van cobrir en part amb assistents d’última hora, 

majoritàriament de la ciutat d’Igualada.  
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Tractament de les dades 

La informació recollida en els formularis s’ha incorporat a la base de dades, i s’ha 

procedit a la seva revisió i correcció abans d’iniciar-ne l’anàlisi estadístic. 

Concretament s’han eliminat aquells formularis on mancava la valoració de més de la 

meitat de les mostres del tast, i també la d’aquells on es posa de manifest que les 

valoracions s’han dut a terme de forma aleatòria, sense tenir en compte el gust, olor, 

textura o aspecte de les mostres avaluades. Els casos de valoració aleatòria es 

detecten sobre tot perquè s’atorga la mateixa valoració a totes les mostres del tast 

(generalment un 3 o un 5), perquè tant sols es valora una de les dues variables 

resposta relatives a cada mostra, i  perquè no es respon a la pregunta de si tornarien a 

prendre les mostres. Un cop revisades totes les dades, s’ha procedit al seu anàlisi.    

 

 

Models estadístics i anàlisis de dades 

Per cadascuna de les tipologies d’aliment avaluades s’han dut a terme els següents 

anàlisis estadístics. 

 

Anàlisis de la Variància   

Per cadascuna de les tipologies d’aliment estudiades s’ha determinat l’existència o no 

de diferències significatives en el valor organolèptic (i en alguns casos també en 

l’aspecte) de les mostres avaluades. També s’ha determinat l’existència o no de 

diferències significatives en el valor organolèptic que els diferents grups de 

consumidors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorguen a cadascuna de 

les mostres. S’ha dut a terme un test ANOVA  amb un nivell de confiança del 95%. Per 

discernir l’existència de diferències significatives entre les mitjanes de cadascun dels 

nivells del factor s’ha realitzat un test de comparacions múltiples emprant la 

diferència mínima significativa de Fisher (LSD) amb un nivell de confiança del 95%.  

Algunes de les variables han estat transformades utilitzant el procediment de la rel 

quadrada per tal d’assolir els criteris de normalitat, homocedasticitat, i 

independència de residus necessaris per dur a terme el test ANOVA.  
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En els casos en que no s’ha pogut assolir el supòsit de normalitat de residus s’ha 

utilitzat el test no paramètric de Kruskal – Wallis (Kruskal & Wallis, 1952) amb un 

nivell de confiança també del 95%. En aquest cas les comparacions entre rangs de 

cadascun dels nivells del factor s’han dut a terme emprant el procediment de 

Bonferroni.   

 

Anàlisi de conglomerats  

L’anàlisi de conglomerats ha permès determinar l’existència o no de grups de 

tastadors d’acord amb la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 

mostres avaluades; i en cas afirmatiu ha permès classificar els tastadors en els 

diferents grups.  

S’ha emprat la distància euclidiana per definir la distància entre els diferents 

informants, i el mètode de Ward (Ward, 1963) ha estat l’escollit per la definició dels 

conglomerats. Aquest mètode defineix la distància entre dos conglomerats com 

l’increment que hi hauria en la suma de les desviacions quadrades calculades a partir 

de la mitjana del conglomerat si dos conglomerats estiguessin units. Les dades no han 

esta estandarditzades.  

 

Correlacions múltiples  

Mitjançant una anàlisi de correlacions múltiples s’ha determinat l’existència o no de  

correlacions significatives entre les valoracions organolèptiques obtingudes per les 

diferents mostres avaluades. També s’ha determinat la intensitat i el sentit d’aquestes 

correlacions.  

 

Per tal de calcular les correlacions entre les variables s’ha emprat el coeficient de 

correlació de Pearson. Aquest coeficient es calcula a partir de la covariància entre les 

dues variables a analitzar dividida entre la desviació estàndard de la variable X 

multiplicada per la desviació estàndard de la variable Y. Pren valors entre – 1 i + 1, i 

com major sigui el seu valor absolut major es la correlació entre les dues variables 

avaluades. El P-valor (obtingut a partir de la comparació de l’estadístic t obtingut en 

cada correlació amb una t de Student amb dos graus de llibertat) permet identificar 
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les correlacions significatives amb un nivell de confiança del 95%. Les correlacions 

estadísticament significatives es mostren en la matriu de correlacions.  

 

Anàlisi Multifactorial  

S’utilitza un GLM (Generalized Linear Model) per analitzar la influència dels factors 

socioeconòmics i els hàbits de consum en la valoració organolèptica mitjana 

assignada a les mostres (variable resposta) d’un determinat tast. S’ha considerat un 

nivell de confiança del 95%. Pels factors significatius s’ha dut a terme un test de 

comparacions múltiples emprant la diferència mínima significativa de Fisher (LSD) 

amb un nivell de confiança del 95% per tal de discernir l’existència de diferències 

significatives entre els diferents nivells del factor.  

 

Estadística descriptiva  

Les variables percentatge d’informants que consideren la mostra bona o molt bona, i 

percentatge d’informants que tornarien a consumir la mostra, han estat analitzades 

mitjançant estadística descriptiva.  

Els resultats obtinguts fruit dels diferents anàlisis realitzats s’han representat en 

taules i també de forma gràfica.  

 

RESULTATS  

De les 77 mostres elaborades amb espècies silvestres o varietats agrícoles 

tradicionals en desús avaluades, 49 han obtingut una valoració organolèptica 

equivalent a almenys una de les mostres control de la tipologia d’aliment 

corresponent. En conseqüència, es pot afirmar que el 63,6% dels preparats 

alimentaris elaborats a base d’espècies silvestres o varietats agrícoles tradicionals en 

desús són valorats al mateix nivell que aquells que han estat elaborats amb els 

ingredients més comunament utilitzats en la tipologia d’aliment corresponent. 

Alhora, 66 de les 77 mostres avaluades, es a dir un 85,7% serien tornades a consumir 

per més d’un 50% dels tastadors. A continuació es mostren de forma detallada els 

resultats obtinguts en cadascun dels tasts realitzats.  
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Tast infusions  

D’acord amb la taula 14.12 i la figura 14.3, les 8 mostres d’infusions silvestres 

avaluades obtenen valoracions organolèptiques equivalents a almenys un dels dos 

controls. Quatre de les mostres obtenen valoracions equivalents al roibos i superiors 

al te verd, mentre que les quatre restants obtenen valoracions inferiors al roibos però 

equivalents al te verd (figura 14.3). Els percentatges de repetició es mouen entre el 

60 i 70%, exceptuant d’una de les mostres la qual assoleix un percentatge re repetició 

del 87,5%. En termes generals, entre el 30 i el 50% dels tastadors qualifiquen les 

mostres com a bones o molt bones (taula 14.12).  

 

Taula 14.12. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast 

d’infusions. Les mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui afirmar que han 

obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels controls es mostren en format 

negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que tornarien a consumir cada mostra i el 

percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra a Nº tastadors V. Organo.b % Rep.c % B o MB d 

Achillea millefolium + 9 171 3,16 ± 1,12 76,9 36,8 

Aloysia citrodora + 8 170 3,56 ± 1,1 87,5 53,5 

Helychrisum stoechas + 5 171 3,32 ± 1,18 70,1 48,0 

Malva sylvestris + 14 169 3,02 ± 1,14 66,0 32,0 

Papaver roheas + 11 168 2,96 ± 1,29 63,1 36,9 

Sambucus nigra + 9 172 3,45 ± 1,08 72,9 50,0 

Hypericum perforatum + 5 172 3,03 ± 1,19 62,0 37,8 

Urtica dioica + 9 171 2,97 ± 1,21 61,3 36,3 

Te verd (Control) 169 2,91 ± 1,27 61,0 34,9 

Roibos (Control) 172 3,34 ± 1,21 74,1 47,1 
a La composició exacta de cadascuna de les mostres es detalla a l’aparat de material i mètodes. 
b Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
c  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
d Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell 

organolèptic. 
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Fig. 14.3. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast 

d’infusions.  P – valor: 0,0000. Mitjanes i intervals de confiança al 95% de confiança (LSD). 

Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels 

nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD). 
 

 

El fet que la major part de les mostres hagin estat qualificades com a dolentes o 

mediocres per entre un 25 i un 40% dels tastadors, i que fins i tot un 15% dels 

tastadors qualifiqui com a dolentes o mediocres les dues mostres globalment més ben 

valorades (figura 14.4), posa de relleu que a una part significativa dels tastadors no li 

agraden les infusions, siguin quin siguin els ingredients que les conformin. Alhora, per 

totes les mostres entre un 20 i un 35% dels tastadors les valoren com a acceptables 

(figura 14.4), reflectint que les infusions en general són una beguda que els deixa 

força indiferents.  
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Fig. 14.4. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast d’infucions com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt bona.  

 

Pràcticament totes les correlacions relatives a la valoració atorgada a les mostres 

d’infusions avaluades són significatives i alhora de signe positiu, incloent la valoració 

atorgada als controls i l’atorgada a les infusions silvestres avaluades (figura 14.5a). 

Aquest fet posa de relleu que a aquelles persones a qui en general agraden les 

infusions, com a tipologia de beguda, també els agradaran en general les infusions 

elaborades amb combinacions d’espècies silvestres, i viceversa.  
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Fig. 14.5a. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 10 mostres del tast d’infusions. Per a les correlacions significatives amb un 

nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut.  

 

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 10 mostres d’infusions 

avaluades es possible agrupar els tastadors en 3 grups (figura 14.5b), els quals 

difereixen clarament en les seves preferències organolèptiques (taula 14.13, figura 

14.6). Considerant la valoració mitjana atorgada a les 10 mostres avaluades, les 

diferències entres els 3 grups són clarament significatives, amb valors que oscil·len 

entre 3,83 i 2,55 (figura 14.6).  
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Fig. 14.5b. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 159 tastadors participants en el tast 

d’infusions pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats en 3 conglomerats 

en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 10 mostres 

avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  
 

El primer grup inclou el 36,5% de tastadors que en general són més favorables al 

consum d’infusions, ja que totes les mostres llevat del te verd són valorades per sobre 

de 3,5 (figura 14.7). Es podrien definir com a tastadors que valoren el roibos molt per 

sobre del te verd, i que valoren favorablement les diferents infusions elaborades a 

partir de la combinació de múltiples espècies silvestres.  

El segon grup inclou el 29,5% dels tastadors, els quals en general no mostren una 

gran predilecció per les infusions si bé tampoc les deprecien. La major part de 

valoracions es mouen al voltant del 3, però en alguns casos puntuals arriben fins a 

3,72 (figura 14.7).  Els controls i les combinacions d’espècies silvestres obtenen 

valoracions similars en aquest grup, i entre els dos controls s’observa una lleugera 

predilecció pel te verd en front del roibos (figura 14.7) 

El tercer grup, corresponent al 34% dels tastadors, inclou aquells que no són en 

absolut favorables al consum d’infusions, amb mitjanes situades per sota de 3 en nou 

de les deu mostres avaluades. No s’observen tampoc diferències entre la valoració 

atorgada als controls i l’atorgada a les combinacions d’espècies silvestres avaluades 

(figura 14.7). 
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Taula 14.13. Valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast d’infusions. Mitjana i 

desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un 

nivell de confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Achillea millefolium + 9 * 0,0007 3,59 ± 1,14 3,09 ± 0,97 2,81 ± 1,05 

Aloysia citrodora + 8 * 0,0000 4,1 ± 0,87 3,15 ± 1,08 3,3 ± 1,14 

Helychrisum stoechas + 5 * 0,0000 3,88 ± 0,84 3,72 ± 1,08 2,43 ± 1,02 

Malva sylvestris + 14 * 0,0000 3,76 ± 1,01 3,02 ± 0,87 2,26 ± 0,99 

Papaver roheas + 11 * 0,0000 3,84 ± 0,99 3,15 ± 1,1 1,87 ± 0,91 

Sambucus nigra + 9 * 0,0000 4,16 ± 0,85 3,4 ± 0,77 2,8 ± 1,11 

Hypericum perforatum + 5 * 0,0000 3,71 ± 1,15 2,72 ± 1,04 2,52 ± 0,95 

Urtica dioica + 9 * 0,0000 3,97 ± 0,88 2,13 ± 0,9 2,7 ± 1,04 

Te verd (Control) * 0,0001 3,1 ± 1,37 3,3 ± 0,95 2,3 ± 1,18 

Roibos (Control) * 0,0000 4,22 ± 0,97 3,04 ± 0,91 2,54 ± 1,04 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 3,83 ± 0,5 3,07 ± 0,34 2,55 ± 0,44 
 

 
Fig. 14.6. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors establerts 

a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast d’infusions. Lletres 

diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells 

del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.7. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast d’infusions. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell 

de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

 

Cap dels 24 factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi 

multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la valoració organolèptica 

mitjana atorgada a les mostres del tast d’infusions. L’absència de significació es manté 

quan s’avalua l’efecte dels mateixos factors sobre cadascuna de les mostres del tast. El 

factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats es mostren a la taula 14.14. 

Aquests resultats posen de relleu que en cas que les espècies silvestres avaluades 

arribin al plat d’un consumidor, els factors socioeconòmics i hàbits de consum no 

condicionaran la valoració organolèptica que aquest els atorgui. Cal seguir acumulant 

evidències que reforcin aquests resultats. En aquest sentit seria interessant repetir 

els anàlisis disposant d’un nombre més elevat de tastadors.  
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Taula 14.14. Factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi 

multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte significatiu en 

la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast d’amanides monoespecífiques. P-

valor: 0,5131.  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Consum d’infusions 0,14 1 0,14 0,3 0,5852 

Freqüència de consum d’infusions  1,28 4 0,32 0,71 0,591 

Addició de llimona 0,04 1 0,04 0,09 0,7593 

Addició de sucre 0,16 1 0,16 0,36 0,5492 

Addició de mel 1,64 2 0,82 1,81 0,1736 

Addició de llet 0,13 1 0,13 0,29 0,5932 

Gènere 0,93 1 0,93 2,05 0,158 

Edat 0,42 5 0,08 0,18 0,9674 

Procedència 2,15 6 0,36 0,79 0,5829 

Nivell estudis 1,44 4 0,36 0,79 0,5349 

Activitat professional 0,84 7 0,12 0,26 0,9652 

Compra en grans superfícies 0,05 1 0,05 0,11 0,7403 

Compra en mercats, petites 
botigues o cooperatives de consum  

0,11 1 0,11 0,24 0,6268 

Compra aliments de bona qualitat, 
saludables i ecològics 

0,03 1 0,03 0,06 0,8056 

Compra aliments que estiguin bé 

de preu 
0,01 1 0,01 0,02 0,8983 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,40 1 0,40 0,88 0,3516 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,06 1 0,06 0,12 0,7253 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,00 1 0,00 0,01 0,9327 

Menja fruita cada dia  0,58 1 0,58 1,28 0,2623 

És vegetarià o vega 0,01 1 0,01 0,02 0,8947 

Menja productes precuinats 
almenys un cop a la setmana 

1,34 1 1,34 2,96 0,0913 

Pren dolços o refrescos almenys un 
cop a la setmana 

0,01 1 0,01 0,01 0,9102 

Fa esport almenys dues hores a la 
setmana 

0,05 1 0,05 0,12 0,7328 

És fumador 0,35 1 0,35 0,77 0,3857 
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Tast amanides monoespecífiques  

D’acord amb la taula 14.15 i la figura 14.8, cinc de les vuit espècies silvestres 

avaluades han obtingut una valoració organolèptica equivalent a la de les espècies 

cultivades més habitualment consumides en amanida. Almenys el 80% dels tastadors 

tornarien a consumir aquestes cinc espècies, i almenys el 60% les consideren bones o 

molt bones, percentatge que supera el 70% en el cas de Papaver rhoeas i Eruca 

vesicaria. Les espècies silvestres més ben valorades es caracteritzen per tenir un gust 

suau o bé per presentar gusts intensos però ja coneguts pels consumidors, com és el 

cas d’Eruca vesicaria i en menor mesura Foeniculum vulgare.  

Per contra, les dues espècies més mal valorades en termes organolèptics (figura 

14.8), Crithmum maritimum i Cichorium inthybus, presenten gusts intensos no 

esperats per part dels tastadors. Tot i la poca habituació a aquests gusts, més del 60% 

dels tastadors tornarien a consumir aquestes espècies, i al voltant del 40% les 

consideren bones o molt bones. El desconeixement del gust d’aquestes espècies 

queda palès en la discordança entre la valoració visual i l’organolèptica (taula 14.15), 

mentre que per les espècies més àmpliament consumides i conegudes (els controls i 

també Eruca vesicaria), la coincidència entre valoració visual i valoració 

organolèptica és absoluta. És així perquè en aquests casos la valoració visual està 

altament condicionada per la valoració organolèptica, ja que només en veure l’espècie 

els tastadors ja n’associen l’aspecte amb el gust.  En canvi, per la major part d’espècies 

silvestres avaluades s’observa una clara discordança entre la valoració organolèptica 

i la visual, ja que en no conèixer el gust de les espècies la valoració visual de les 

mostres no s’ha vist condicionada pel seu gust. Aquest fet es reflecteix clarament en 

l’elevada valoració visual atorgada a Sanguisorba minor (figura 14.8),  espècie que 

tanmateix presenta una valoració organolèptica més discreta (figura 14.9).  
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Taula 14.15. Valoració organolèptica i valoració visual obtinguda per cadascuna de les 

mostres del tast d’amanides monoespecífiques. Les mostres que amb un nivell de confiança 

del 95% es pugui afirmar que han obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels 

controls es mostren en format negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que 

tornarien a consumir cada mostra i el percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  Nº 
tastadors 

V. Organo.a V. Visual b  % Rep.c % B o MB d 

Foeniculum vulgare 192 3,67 ± 1,2 4,16 ± 1 82,2 62,5 

Sonchus tenerrimus 195 4,01 ± 1 3,83 ± 1 92,9 69,7 

Chondrilla juncea 188 3,85 ± 1,1 3,87 ± 1 89,7 65,4 

Crithmum maritimum  193 3,04 ± 1,4 3,8 ± 1,1 63,0 38,9 

Sanguisorba minor 192 3,31 ± 1,2 4,01 ± 1 76,1 48,4 

Papaver roheas 194 4,04 ± 1,1 3,65 ± 1,2 91,9 74,7 

Cichorium intybus  192 3,21 ± 1,2 3,96 ± 1 66,5 43,8 

Eruca vesicaria 190 4,19 ± 1,1 4,29 ± 0,9 89,1 77,9 

Enciam (Control) 188 4,29 ± 0,9 4,31 ± 0,8 97,3 84,6 

Escarola (Control) 183 4,06 ± 1,1 4,34 ± 0,8 91,5 76,5 
a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b Valoració visual (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
c  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
d Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell 

organolèptic. 

 

Fig. 14.8. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast 

d’amanides monoespecífiques. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric 

Kruskal – Wallis amb un nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. 

Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels 

nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (Bonferroni).  
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Fig. 14.9. Valoració visual obtinguda per cadascuna de les mostres del tast d’amanides 

monoespecífiques. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – 

Wallis amb un nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres 

diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells 

del factor, amb un nivell de confiança del 95% (Bonferroni).  

 

 

En general, com més elevada és la valoració organolèptica mitjana més elevat és el 

percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona, i més 

baix és el percentatge dels que la qualifiquen com a mediocre o dolenta (figura 14.10). 

Tanmateix, fruit de la gran disparitat en la percepció organolèptica dels consumidors 

sobre una mateixa mostra, la tendència general esmentada anteriorment presenta 

certes excepcions. És el cas d’Eruca vesicaria, espècie que obté una valoració 

organolèptica mitjana molt elevada (4,19) gràcies al fet que és la mostra que una 

major percentatge de tastadors qualifiquen com a mol bona (un 56,3%). Tanmateix 

un 5,3% dels tastadors la qualifiquen com a dolenta, percentatge superior al d’altres 

espècies que han obtingut una valoració organolèptica mitjana més baixa. Aquest fet 

és atribuïble al gust intens de l’espècie, molt ben valorat per bona part dels 

consumidors però repudiat per un petit grup. Per contra, les espècies de gust més 

suau com Chondrilla juncea, Sonchus tenerrimus o Papaver rhoeas són qualificades 

com a dolentes per un percentatge molt reduït dels tastadors, clarament inferior al 

5%.  
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Fig. 14.10. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast d’amanides monoespecífiques com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o 

molt bona.  

A la figura 14.11 s’observa l’existència de nombroses correlacions significatives entre 

les valoracions organolèptiques que els tastadors atorguen a les diferents mostres, tot 

i que en general la intensitat de les correlacions és poc elevada. En termes generals 

cal destacar la correlació positiva entre la valoració atorgada a la major part 

d’espècies de gust suau i l’atorgada a l’enciam i l’escarola; i també la correlació 

positiva entre les valoracions de bona part de les espècies silvestres avaluades. La 

correlació de més intensitat es dona entre la valoració atorgada a les dues mostres 

control (enciam i escarola). També és notòria l’elevada correlació positiva existent 

entre la valoració de l’escarola i Chichorium intybus, derivada del fet que ambdues 

espècies presenten un gust amarg, tot i que molt més intens en Chichorium intybus. Un 

cas similar explica l’elevada correlació positiva entre les valoracions de Foeniculum 

vulgare i Chrithmum marítimum, ambdues de gust anisat.  
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Fig. 14.11. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 10 mostres del tast d’amanides monoespecífiques. Per a les correlacions 

significatives amb un nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de 

Pearson obtingut.  
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Fig. 15.12. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 166 tastadors participants en el tast 

d’amanides monoespecífiques pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats 

en 4 conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 

10 mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

 

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 10 mostres d’amanides 

monoespecífiques avaluades es possible agrupar els tastadors en 4 grups (figura 

14.12), els quals difereixen clarament en les seves preferències organolèptiques 

(taula 14.16, figura 14.13). Considerant la valoració mitjana atorgada a les 10 mostres 

del tast, les diferències entres els 4 grups són evidents, amb valors que oscil·len entre 

4,33 i 3,09 (figura 14.13). Només en el cas de l’escarola no hi ha diferències 

significatives en la valoració organolèptica que de mitjana li atorguen cadascun dels 4 

grups de tastadors.  

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
D

is
ta

n
ci

a

1 2 345 6 7 8 9

1011 12 1516 1718 19 20 212223 2426 27 2830 31 32 3334 35 3637 3839 404142 4344 45 4647 4849 5051 5253 5455 5657 586061 6263 646667 6869 7072 73 7477 78 7981 8283 8486 87 90919293 9596 97989910
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
3

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

12
2

12
3

12
6

12
7

12
8

12
9

13
0

13
1

13
2

13
3

13
4

13
5

13
6

13
7

13
8

13
9

14
0

14
1

14
4

14
5

14
6

14
7

14
8

14
9

15
0

15
1

15
2

15
3

15
5

15
6

15
7

15
8

15
9

16
0

16
1

16
2

16
4

16
5

16
6

16
7

16
8

17
1

17
2

17
3

17
5

17
6

17
7

17
8

17
9

18
0

18
1

18
2

18
3

18
5

18
7

18
8

18
9

19
0

19
1

19
2

19
4

19
5 

Conglomerat 1                   Conglomerat 2       Conglomerat 3                                     Conglomerat 4                

(n: 43)                    (n: 33)                             (n: 48)                          (n: 42) 

 



Capítol  14  
 

576   

Taula 14.16. Valoració organolèptica que cadascun dels 4 grups de tastadors establerts a partir de 

l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast d’amanides monoespecífiques. Mitjana i 

desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Foeniculum vulgare * 0,0000 3,51 ± 1,18 4,58 ± 0,56 4,23 ± 0,81 2,43 ± 1,23 

Sonchus tenerrimus * 0,0000 4,33 ± 0,84 4,42 ± 0,75 3,79 ± 1,15 3,4 ± 1,04 

Chondrilla juncea * 0,0004 4,3 ± 0,86 4,12 ± 0,96 3,67 ± 1,12 3,43 ± 1,13 

Crithmum maritimum *  0,0000 2,4 ± 1,09 4,18 ± 0,95 3,77 ± 1,08 1,93 ± 0,84 

Sanguisorba minor * 0,0000 3,79 ± 1,1 4,15 ± 0,97 3,02 ± 1,02 2,33 ± 0,95 

Papaver roheas * 0,0000 4,79 ± 0,41 4,48 ± 0,62 3,6 ± 1,23 3,26 ± 1,04 

Cichorium intybus *  0,0000 3,44 ± 0,98 4,42 ± 0,61 2,44 ± 1,01 2,74 ± 1,04 

Eruca vesicaria * 0,0000 3,95 ± 1,31 4,79 ± 0,48 4,65 ± 0,64 3,24 ± 1,34 

Enciam (Control) * 0,0076 4,6 ± 0,58 3,91 ± 1,18 4,33 ± 0,83 4,24 ± 0,85 

Escarola (Control)  0,3585 4,23 ± 0,97 4,21 ± 0,96 4,08 ± 1,22 3,86 ± 1,03 

Mitjana per totes les 
mostres * 

0,0000 3,93 ± 0,31 4,33 ± 0,5 3,76 ± 0,43 3,09 ± 0,39 

 
Fig. 14.13. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors establerts a partir 

de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast d’amanides monoespecífiques. 

Variable dependent sqrt transformada. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament 

significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD).  
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El primer grup està format per tastadors que tenen una elevada afinitat per les 

espècies de gust suau. Valoren molt positivament Papaver rhoeas, Sonchus tenerrimus, 

Chondrilla juncea i l’enciam; mentre que Eruca vesicaria i Foeniculum vulgare són 

valorades de forma molt mes discreta fruit del seu gust més intens (figura 14.14). Es 

tracta per tant d’un grup de tastadors favorable al consum d’amanides que incorporin 

espècies silvestres sempre i quan siguin d’espècies de gust suau.  

El segon grup valora per sobre del 4 a totes les mostres excepte l’enciam. És 

especialment rellevant que les espècies més ben valorades siguin Eruca vesicaria i 

Foniculum vulgare; seguides de Papaver rhoeas i Cichorium intybus (figura 14.14). Els 

tastadors d’aquest grup presenten una elevada afinitat pel consum d’amanides 

silvestres, encara que incorporin espècies de gust intens, anisat o amarg. 

Aquests dos grups de tastadors, que representen el 45,8% del total, són els que amb 

més facilitat incorporaran a la seva dieta el consum d’amanides que incloguin 

espècies silvestres.  

El tercer grup atorga una valoració elevada a les espècies que es comercialitzen 

habitualment (Eruca vesicaria, enciam, escarola), tot i que també obtenen una bona 

valoració les espècies de gust anisat (Foeniculum vulgare, Crithmum maritimum). Les 

espècies de gust suau (Papaver rhoeas, Sonchus tenerrimus, Chondrilla juncea) són 

valorades clarament per sota de les valoracions dels dos primers grups de tastadors. 

En aquest grup de tastadors, que representen el 28,9% del total, el consum 

d’amanides que incorporin espècies silvestres requerirà d’una introducció gradual de 

certes espècies silvestres mesclades amb espècies comercialitzades habitualment. 

Per últim, el quart grup de tastadors, que representen el 25,3% del total, només 

valoren per sobre de 4 l’enciam i l’escarola. Tant sols les espècies silvestres de gust 

suau (Papaver rhoeas, Sonchus tenerrimus, Chondrilla juncea) s’acosten al 3,5 (figura 

14.17). Es tracta de tastadors avesats a gusts suaus i estàndards, els quals tant sols 

serà possible una progressiva introducció a les amanides d’aquelles espècies 

silvestres de gust més suau, degudament combinades amb espècies comercialitzades 

habitualment. Encara que es popularitzessin, les espècies silvestres de gust més 

intens serien difícils d’incorporar en les amanides d’aquests tastadors. Eruca 

vesicaria, tot i la seva gran popularitat i consum actual, obté una valoració 

organolèptica poc superior a 3 (taula 14.15) 
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Figura 14.14. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 4 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast d’amanides monoespecífiques. Les mostres per les quals s’observen diferències 

significatives, amb un nivell de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen 

amb un asterisc (*).  

 

 

Cap dels 23 factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi 

multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la valoració organolèptica 

mitjana atorgada a les mostres del tast d’amanides monoespecífiques. L’absència de 

significació es manté quan s’avalua l’efecte dels mateixos factors sobre cadascuna de 
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de consum considerats es mostren a la taula 14.17. Aquests resultats posen de relleu 

que en cas que les espècies silvestres avaluades arribin al plat d’un consumidor, els 

factors socioeconòmics i hàbits de consum no condicionaran la valoració 

organolèptica que aquest els atorgui. Cal seguir acumulant evidències que reforcin 

aquests resultats. En aquest sentit seria interessant repetir els anàlisis disposant d’un 

nombre més elevat de tastadors.  

 
Taula 14.17. Factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi multifactorial. Amb 

un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte significatiu en la valoració organolèptica 

atorgada a les mostres del tast d’amanides monoespecífiques. P-valor: 0,5131.  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Freqüència de consum d'amanides  0,38 3 0,13 0,36 0,7806 

Addició d'oli  0,15 1 0,15 0,44 0,5125 

Addició de vinagre 0,53 1 0,53 1,51 0,2251 

Addició de sal 0,01 1 0,01 0,04 0,8449 

Quantitat d'ingredients que formen 
part de les amanides  

4,43 11 0,40 1,14 0,3521 

Gènere 0,10 1 0,10 0,27 0,6039 

Edat 1,59 5 0,32 0,9 0,4873 

Procedència 1,12 6 0,19 0,53 0,7851 

Nivell estudis 1,09 4 0,27 0,77 0,5498 

Activitat professional 0,88 7 0,13 0,36 0,9223 

Compra en grans superfícies 0,76 1 0,76 2,16 0,1486 

Compra en mercats, petites botigues o 
cooperatives de consum  

0,11 1 0,11 0,32 0,5766 

Compra aliments de bona qualitat, 
saludables i ecològics 

1,05 1 1,05 2,98 0,0911 

Compra aliments que estiguin bé de 

preu 
0,03 1 0,03 0,09 0,7622 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,00 1 0,00 0,01 0,9112 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,78 1 0,78 2,21 0,1439 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,06 1 0,06 0,16 0,6926 

Menja fruita cada dia  0,02 1 0,02 0,05 0,8235 

És vegetarià o vega 0,17 1 0,17 0,48 0,4916 

Menja productes precuinats almenys 
un cop a la setmana 

1,05 1 1,05 2,98 0,0911 

Pren dolços o refrescos almenys un 
cop a la setmana 

0,14 1 0,14 0,41 0,5275 

Fa esport almenys dues hores a la 
setmana 

0,61 1 0,61 1,74 0,1938 

És fumador 1,05 1 1,05 2,97 0,0913 
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Tast d’amanides en format mesclum  

D’acord amb la taula 14.18 i la figura 14.15, sis de les 10 combinacions avaluades en 

el tast d’amanides en format mesclum han obtingut una valoració organolèptica 

equivalent a almenys una de les dues mescles control avaluades. Entre un 60 i un 

90% dels tastadors tornarien a consumir aquestes sis combinacions, i al voltant del 

50% dels tastadors les consideren bones o molt bones (exceptuant la mostra 1, que és 

considerada bona o molt bona per més d’un 70% dels tastadors).  

Les característiques de les espècies que conformen aquestes sis mostres són molt 

diverses, mostrant l’ampli ventall d’espècies i combinacions que és possible realitzar 

en el camp de les amanides silvestres. La mostra 1 està formada per dues espècies 

silvestres de gust suau i una varietat local d’enciam; la 5 es caracteritza per espècies 

de gust suau amb tocs àcids i salats; la 7 consta de dues espècies de gust suau amb 

una espècie de caire moderadament amargant; la 9 i la 10 són mostres clarament 

picants; i per últim la 6 consta de dues espècies de gust suau amb una espècie de gust 

anisat.  

En general és l’espècie organolèpticament dominant la que condiciona en major 

mesura la valoració organolèptica que s’atorga al conjunt de la mostra, tal i com 

s’observa comparant la valoració organolèptica atorgada a les mostres 1 i 7, que 

només difereixen en una de les tres espècies de la combinació.  Aquest fet també es fa 

evident en la valoració organolèptica mitjana obtinguda per la mostra 8, de tant sols 

2,03, que ve determinada per la presència de Cichorium intybus, espècies que 

presenta una gran amargor (taula 14.18).  

Es tracta d’uns resultats que encaixen amb els obtinguts en el tast d’amanides 

monoespecífiques. Les combinacions que contenen espècies que han estat ben 

valorades en el tast d’amanides monoespecífiques, o bé espècies que presenten uns 

atributs organolèptics similars a aquestes, han obtingut una bona valoració 

organolèptica. En canvi, les combinacions que contenen espècies que han estat mal 

valorades en el tast d’amanides monoespecífiques, o bé espècies que presenten uns 

atributs organolèptics similars a aquestes, han obtingut una mala valoració 

organolèptica global.  

Igual que en el tast d’amanides monoespecífiques, s’observa una clara discordança 

entre la valoració visual i l’organolèptica (taula 14.18) atorgada a les mostres, posant  
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Taula 14.18. Valoració organolèptica i valoració visual obtinguda per cadascuna de les 

mostres del tast d’amanides en format mesclum. Les mostres que amb un nivell de confiança 

del 95% es pugui afirmar que han obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels 

controls es mostren en format negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que 

tornarien a consumir cada mostra i el percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  
Nº 
tastadors 

V. Organo.a V. Visual b  
% 
Rep.c 

% B o MB 
d 

Enciam de Cal Pleixats + 
Reichardia picroides + Papaver 
roheas 

91 3,95 ± 0,9 3,58 ± 0,9 90,1 73,6 

Reichardia picroides + 
Plantago coronopus + 
Chondrilla juncea  

91 2,99 ± 1,1 3,65 ± 0,9 62,6 34,1 

Sonchus sp. + Sanguisorba 
minor + Papaver roheas 

90 2,96 ± 1,1 3,54 ± 1 48,9 28,9 

Scandix pecten-veneris + 
Sonchus sp. + Enciam de Cal 
Pleixats 

91 2,75 ± 1,2 3,65 ± 0,9 49,5 33,0 

Atriplex halimus + Oxalis sp. + 
Enciam de Cal Pleixats 

91 3,51 ± 1,5 3,77 ± 1 74,7 53,8 

Sonchus sp. + Foeniculum 
vulgare + Papaver roheas 

91 3,07 ± 1,4 3,47 ± 1 59,3 45,1 

Reichardia picroides + 
Taraxacum officinale + 
Papaver roheas 

91 3,37 ± 1 3,25 ± 0,9 75,8 47,3 

Enciam de Cal Pleixats + 
Soncchus sp. + Cichorium 
inthybus 

91 2,03 ± 1,1 3,36 ± 1 31,9 12,1 

Sonchus sp. + Diplotaxis 
tenuifolia + Lepidium draba 
(inflorescència immadura) 

91 3,33 ± 1,5 3,58 ± 1,1 59,3 51,6 

Tropaeolum majus + Diplotaxis 
tenuifolia + Diplotaxis 
erucoides (flor) 

91 3,27 ± 1,4 3,84 ± 0,9 69,2 49,5 

Mesclum comercial: brots 
d'enciam vermell + brots 
enciam verd+ canonges 
(Control) 

91 3,7 ± 1,1 4,2 ± 0,9 76,9 61,5 

Enciam Iceberg  + Escarola 
comercial  + Espinacs 
comercials (Control)  

91 4,37 ± 0,8 4,04 ± 0,8 95,6 90,1 

a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b Valoració visual (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
c  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
d Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell 

organolèptic. 

 

de relleu que els tastadors desconeixen el gust de les mostres que es disposen a 

tastar. En conseqüència, la valoració visual no es veu condicionada pel gust, a 
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diferència del que passa amb els controls, i algunes de les mostres més mal valorades 

en termes visuals han obtingut una elevada valoració organolèptica, i viceversa (taula 

14.18). Totes les mostres assoleixen de mitjana una valoració visual superior a 3, i set 

d’elles són valorades visualment per sobre de 3,5 (figura 14.16).  

 
 

Fig. 14.15. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast d’amanides en 

format mesclum. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis amb 

un nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents indiquen una 

diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de 

confiança del 95% (Bonferroni). Composició de les mostres: 1 (Enciam de Cal Pleixats + Reichardia 

picroides + Papaver roheas), 2 (Reichardia picroides + Plantago coronopus + Chondrilla juncea), 3 

(Sonchus sp. + Sanguisorba minor + Papaver roheas), 4 (Scandix pecten-veneris + Sonchus sp. + Enciam 

de Cal Pleixats), 5 (Atriplex halimus + Oxalis sp. + Enciam de Cal Pleixats), 6 (Sonchus sp. + Foeniculum 

vulgare + Papaver roheas), 7 (Reichardia picroides + Taraxacum officinale + Papaver roheas), 8 (Enciam 

de Cal Pleixats + Soncchus sp. + Cichorium inthybus), 9 (Sonchus sp. + Diplotaxis tenuifolia + Lepidium 

draba), 10 (Tropaeolum majus + Diplotaxis tenuifolia + Diplotaxis erucoides), 11 (Mesclum comercial: 

brots d'enciam vermell + brots enciam verd+ canonges - Control), 12 (Enciam Iceberg  + Escarola 

comercial  + Espinacs comercials –  

Control). 
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Fig. 14.16. Valoració visual obtinguda per cadascuna de les mostres del tast d’amanides en format 

mesclum. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis amb un 

nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents indiquen una 

diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de 

confiança del 95% (Bonferroni). Composició de les mostres: 1 (Enciam de Cal Pleixats + Reichardia 

picroides + Papaver roheas), 2 (Reichardia picroides + Plantago coronopus + Chondrilla juncea), 3 

(Sonchus sp. + Sanguisorba minor + Papaver roheas), 4 (Scandix pecten-veneris + Sonchus sp. + Enciam 

de Cal Pleixats), 5 (Atriplex halimus + Oxalis sp. + Enciam de Cal Pleixats), 6 (Sonchus sp. + Foeniculum 

vulgare + Papaver roheas), 7 (Reichardia picroides + Taraxacum officinale + Papaver roheas), 8 (Enciam 

de Cal Pleixats + Soncchus sp. + Cichorium inthybus), 9 (Sonchus sp. + Diplotaxis tenuifolia + Lepidium 

draba), 10 (Tropaeolum majus + Diplotaxis tenuifolia + Diplotaxis erucoides), 11 (Mesclum comercial: 

brots d'enciam vermell + brots enciam verd+ canonges - Control), 12 (Enciam Iceberg  + Escarola 

comercial  + Espinacs comercials - Control). 

 

En general, com més elevada és la valoració organolèptica mitjana més elevat és el 

percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona, i més 

baix és el percentatge dels que la qualifiquen com a mediocre o dolenta (figura 14.17). 

Tanmateix, en el cas de mostres de gust molt intens es tendeixen a incrementar les 

valoracions extremes, ja que com més marcat és el gust d’una mostra més difícil és de 

els tastadors es quedin indiferents. En conseqüència, les mostres 9 i 10 (picants), i la 

5 (àcida), que de mitjana obtenen una valoració organolèptica equivalent al mesclum 

comercial són considerades dolentes per entre un 15 i un 20% dels tastadors. En 

canvi, algunes de les mostres que presenten una valoració organolèptica mitjana més 

baixa (com al 2 i la 3) són valorades com a dolentes per menys d’un 10% dels 

tastadors. Tanmateix, les mostres 2 i 3 són considerades molt bones per tant sols al 
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voltant del 10% dels tastadors, mentre que fins al 37% dels tastadors qualifica la 

mostra 5 com a molt bona.  

 

 

Fig. 14.17. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les mostres del 

tast d’amanides en format mesclum com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt bona. 

Composició de les mostres: 1 (Enciam de Cal Pleixats + Reichardia picroides + Papaver roheas), 2 

(Reichardia picroides + Plantago coronopus + Chondrilla juncea), 3 (Sonchus sp. + Sanguisorba minor + 

Papaver roheas), 4 (Scandix pecten-veneris + Sonchus sp. + Enciam de Cal Pleixats), 5 (Atriplex halimus + 

Oxalis sp. + Enciam de Cal Pleixats), 6 (Sonchus sp. + Foeniculum vulgare + Papaver roheas), 7 

(Reichardia picroides + Taraxacum officinale + Papaver roheas), 8 (Enciam de Cal Pleixats + Soncchus sp. 

+ Cichorium inthybus), 9 (Sonchus sp. + Diplotaxis tenuifolia + Lepidium draba), 10 (Tropaeolum majus + 

Diplotaxis tenuifolia + Diplotaxis erucoides), 11 (Mesclum comercial: brots d'enciam vermell + brots 

enciam verd+ canonges - Control), 12 (Enciam Iceberg  + Escarola comercial  + Espinacs comercials - 

Control).  
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Fig. 14.18. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors han atorgat 

a les 10 mostres del tast d’infusions. Per a les correlacions significatives amb un nivell de confiança del 

95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut. Composició de les mostres: 1 (Enciam 

de Cal Pleixats + Reichardia picroides + Papaver roheas), 2 (Reichardia picroides + Plantago coronopus + 

Chondrilla juncea), 3 (Sonchus sp. + Sanguisorba minor + Papaver roheas), 4 (Scandix pecten-veneris + 

Sonchus sp. + Enciam de Cal Pleixats), 5 (Atriplex halimus + Oxalis sp. + Enciam de Cal Pleixats), 6 

(Sonchus sp. + Foeniculum vulgare + Papaver roheas), 7 (Reichardia picroides + Taraxacum officinale + 

Papaver roheas), 8 (Enciam de Cal Pleixats + Soncchus sp. + Cichorium inthybus), 9 (Sonchus sp. + 

Diplotaxis tenuifolia + Lepidium draba), 10 (Tropaeolum majus + Diplotaxis tenuifolia + Diplotaxis 

erucoides), 11 (Mesclum comercial: brots d'enciam vermell + brots enciam verd+ canonges - Control), 

12 (Enciam Iceberg  + Escarola comercial  + Espinacs comercials - Control). 

A la figura 14.18 s’observa l’existència d’algunes correlacions significatives entre les 

valoracions organolèptiques que els tastadors atorguen a les diferents mostres 

d’amanides en format mesclum, tot i que en general la intensitat de les correlacions és 

poc elevada. La correlació de més intensitat es dona entre la valoració atorgada a les 

dues mostres picants (9 i 10). També és elevada la correlació entre les mostres 3 i 4, 

la qual posa de relleu una relació entre les preferències organolèptiques per 

Sanguisorba minor i Scandix pecten – veneris. Entre les mostres 4 i 6 la correlació 

també és elevada, i en aquest cas es posa de relleu la relació entre les preferències 

organolèptiques per Scandix pecten – veneris i Foeniculum vulgare. Cal destacar també 

l’absència de correlació entre la valoració organolèptica atorgada a les dues mostres 

control, i entre les mostres control i la major part de les mostres avaluades.  
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Fig. 18.19. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 90 tastadors participants en el tast 

d’amanides en format mesclum pels quals es disposa de dades complertes han quedat 

agrupats en 3 conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a 

cadascuna de les 10 mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no 

estandarditzades.  

 

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 12 mostres d’amanides en 

format mesclum avaluades es possible agrupar els tastadors en 3 grups (figura 

14.19), els quals difereixen clarament en les seves preferències organolèptiques 

(taula 14.19, figura 14.20). Considerant la valoració mitjana atorgada a les 12 mostres 

del tast, les diferències entres els 3 grups són evidents, amb valors que oscil·len entre 

3,71 i 2,5 (figura 14.20). Només en el cas de les mostres 1 (enciam de Cal Pleixats, 

Reichardia picroides, Papaver rhoeas) i 12 (control format per enciam iceberg, 

escarola comercial i espinacs comercials) no hi ha diferències significatives en la 

valoració organolèptica que de mitjana els atorguen cadascun dels 3 grups de 

tastadors.  
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Taula 14.19. Valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast d’amanides en format 

mesclum. Mitjana i desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències 

significatives, amb un nivell de confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb 

un asterisc (*).  

Mostra     P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Enciam de Cal Pleixats + 
Reichardia picroides + Papaver 
roheas 

0,1257 3,64 ± 1,05 4,13 ± 0,68 3,95 ± 0,87 

Reichardia picroides + Plantago 
coronopus + Chondrilla juncea * 

0,0047 2,36 ± 0,9 3,13 ± 1,33 3,29 ± 0,87 

Sonchus sp. + Sanguisorba minor + 
Papaver roheas * 

0,0000 2,09 ± 0,81 3,1 ± 0,92 3,34 ± 1,15 

Scandix pecten-veneris + Sonchus 
sp. + Enciam de Cal Pleixats * 

0,0000 1,82 ± 0,85 2,87 ± 1,07 3,16 ± 1,26 

Atriplex halimus + Oxalis sp. + 
Enciam de Cal Pleixats 

0,0000 3,27 ± 1,45 2,63 ± 1,54 4,34 ± 0,88 

Sonchus sp. + Foeniculum vulgare 
+ Papaver roheas * 

0,0000 1,73 ± 0,94 3,3 ± 1,12 3,63 ± 1,3 

Reichardia picroides + Taraxacum 
officinale + Papaver roheas * 

0,0499 2,91 ± 1,27 3,57 ± 0,97 3,5 ± 0,89 

Enciam de Cal Pleixats + Soncchus 
sp. + Cichorium inthybus * 

0,0357 1,59 ± 0,8 1,93 ± 1,01 2,32 ± 1,19 

Sonchus sp. + Diplotaxis tenuifolia 
+ Lepidium draba (inflorescència 
immadura) * 

0,0000 2,59 ± 1,37 2,53 ± 1,46 4,42 ± 0,76 

Tropaeolum majus + Diplotaxis 
tenuifolia + Diplotaxis erucoides 
(flor) * 

0,0000 2,55 ± 1,3 2,57 ± 1,28 4,26 ± 0,83 

Mesclum comercial: brots 
d'enciam vermell + brots enciam 
verd+ canonges (Control) * 

0,0001 2,55 ± 1,18 4,1 ± 0,88 4,05 ± 0,87 

Enciam Iceberg  + Escarola 
comercial  + Espinacs comercials 
(Control)  

0,0864 4,05 ± 1,09 4,47 ± 0,57 4,47 ± 0,69 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 2,5 ± 0,38 3,11 ± 0,35 3,71 ± 0,33 
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Fig. 14.20. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast 

d’amanides en format mesclum. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament 

significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% 

(LSD).  

 

 

El primer grup està format per tastadors poc proclius al consum d’amanides, i que 

tant sols valoren positivament gusts suaus i com a molt amb un punt àcid o salat. Les 

mostres de gusts anisats, picants, amargs o forts són clarament rebutjades per 

aquests tastadors. Prova d’això és que només tres de les 12 mostres (1, 5, 12) obtenen 

una valoració organolèptica per sobre de 3 (figura 14.21). Fins i tot el mesclum 

comercial (mostra 11) obté una valoració clarament inferior a 3. Per al 24,4% de 

tastadors que formen aquest grup la introducció d’amanides silvestres a la dieta serà 

tant sols possible si s’escullen només espècies de gusts suaus i certa manera 

estàndards, com a molt amb tocs àcids o salats.  

El segon grup de tastadors valora molt positivament les dues mostres control, per 

sobre de 4. També valoren per sobre de 4 la mostra 1 (enciam de Cal Pleixats, 

Reichardia picroides, Papaver rhoeas). Aquestes dades reflecteixen la seva afinitat pel 

consum d’amanides, especialment de gusts suaus. El fet que aquest grup valori per 
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sobre de tres les mostres 2, 3, 6, i 7, les quals incorporen espècies de gust anisat, 

moderadament amarg, i de cogombre (figura 14.21), reflecteix com la incorporació 

d’espècies silvestres amb tals perfils organolèptics a les amanides d’aquest grup és 

també possible. Per contra, l’afinitat d’aquest grup de tastadors vers espècies de gust 

picant, àcid, o molt amarg, és molt baixa.  

 
Figura 14.21. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de 

tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del tast 

d’amanides en format mesclum. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un 

nivell de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).Composició de 

les mostres: 1 (Enciam de Cal Pleixats + Reichardia picroides + Papaver roheas), 2 (Reichardia picroides 

+ Plantago coronopus + Chondrilla juncea), 3 (Sonchus sp. + Sanguisorba minor + Papaver roheas), 4 

(Scandix pecten-veneris + Sonchus sp. + Enciam de Cal Pleixats), 5 (Atriplex halimus + Oxalis sp. + Enciam 

de Cal Pleixats), 6 (Sonchus sp. + Foeniculum vulgare + Papaver roheas), 7 (Reichardia picroides + 

Taraxacum officinale + Papaver roheas), 8 (Enciam de Cal Pleixats + Soncchus sp. + Cichorium inthybus), 

9 (Sonchus sp. + Diplotaxis tenuifolia + Lepidium draba), 10 (Tropaeolum majus + Diplotaxis tenuifolia + 

Diplotaxis erucoides), 11 (Mesclum comercial: brots d'enciam vermell + brots enciam verd+ canonges - 

Control), 12 (Enciam Iceberg  + Escarola comercial  + Espinacs comercials - Control).  

 

El tercer grup, que engloba el 42,2% dels tastadors, és el que en conjunt atorga una 

valoració més elevada a les mostres avaluades, i per tant és el més favorable al 
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consum d’amanides, ja siguin convencionals o formades per espècies silvestres. 

Concretament valoren molt positivament, per sobre de 4, les mostres control i també 

les mostres de gust picant (9, 10) o àcid / salat (5). La valoració atorgada a mostres 

que incorporen espècies anisades, moderadament amargues, o simplement de gust 

suau, també és elevada, superior a 3,5. Tant sols la mostra 8, amb un gust amarg 

intens, és clarament rebutjada, amb una valoració que no arriba ni tant sols a 2,5 

(figura 14.21). Es pot afirmar que per aquest grup de consumidors es poden 

incorporar amb facilitat espècies silvestres de perfils organolèptics molt diversos, 

amb l’excepció d’aquelles que siguin intensament amargues.  

 

Cap dels 44 factors socioeconòmics, preferències gustatives, i hàbits de consum 

considerats en l’anàlisi multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la 

valoració organolèptica mitjana atorgada a les mostres del tast d’amanides en format 

mesclum. L’absència de significació es manté quan s’avalua l’efecte dels mateixos 

factors sobre cadascuna de les mostres del tast d’amanides en format mesclum. El 

factors considerats es mostren a les taules 14.20 i 14.21. Aquests resultats posen de 

relleu que en cas que les espècies silvestres avaluades arribin al plat d’un 

consumidor, els factors socioeconòmics i hàbits de consum no condicionaran la 

valoració organolèptica que aquest els atorgui. Cal seguir acumulant evidències que 

reforcin aquests resultats. En aquest sentit seria interessant repetir els anàlisis 

disposant d’un nombre més elevat de tastadors.  
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Taula 14.20. Preferències gustatives i hàbits de consum relatius a les amanides considerats 

en l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte 

significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast d’amanides en format 

mesclum. P-valor: 0,7352.  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Freqüència consum amanides  0,10517 3 0,03505 0,10 0,9597 

Condimentació amb oli 0,44196 1 0,44196 1,26 0,2663 

Condimentació amb vinagre 0,04884 1 0,04884 0,14 0,7104 

Condimentació amb sal 0,03380 1 0,03380 0,10 0,7574 

Condimentació amb salses diverses 0,67574 1 0,67574 1,93 0,1705 

Grau de complexitat de les 

amanides 

0,55611 2 0,27806 0,79 0,4575 

Afinitat pel gust amarg 0,18574 1 0,18574 0,53 0,4698 

Afinitat pel gust astringent 0,04759 1 0,04759 0,14 0,7140 

Afinitat pel gust salat 0,00571 1 0,00571 0,02 0,8989 

Afinitat pel gust dolç 0,22969 1 0,22969 0,65 0,4217 

Afinitat pel gust anisat 0,51878 1 0,51878 1,48 0,2289 

Afinitat pel gust fort 0,02793 1 0,02793 0,08 0,7788 

Afinitat pel gust àcid 0,17188 1 0,17188 0,49 0,4867 

Afinitat pel gust picant 0,00117 1 0,00117 0,00 0,9541 

Afinitat pel gust suau 0,35067 1 0,35067 1,00 0,3216 

Amanides amb enciam 0,04146 1 0,04146 0,12 0,7323 

Amanides amb rúcula 1,12927 1 1,12927 3,22 0,0780 

Amanides amb fulles silvestres 

comestibles 

1,11192 1 1,11192 3,17 0,0803 

Amanides amb formatge i/o 

embotits 

0,22883 1 0,22883 0,65 0,4226 

Amanides amb tonyina, pollastre o 

altres carn 

0,25578 1 0,25578 0,73 0,3967 

Amanides amb tomàquet 0,55747 1 0,55747 1,59 0,2125 

Amanides amb escarola 0,23173 1 0,23173 0,66 0,4197 

Amanides amb mesclums 

comercials 

0,02148 1 0,02148 0,06 0,8054 

Amanides amb flors silvestres 

comestibles 

1,03956 1 1,03956 2,96 0,0905 

Amanides amb fruits secs i/o 

llavors 

0,07848 1 0,07848 0,22 0,6380 

Amanides amb fruita 0,03229 1 0,03229 0,09 0,7627 
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Taula 14.21. Factors socioeconòmics i hàbits de consum de caràcter general considerats en 

l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte 

significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast d’amanides en format 

mesclum. P-valor: 0,1657.  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Gènere 0,57192 1 0,57192 1,94 0,1708 

Edat 2,47823 5 0,49564 1,68 0,1597 

Procedència 1,15915 4 0,28978 0,98 0,4266 

Nivell estudis 1,26172 4 0,31543 1,07 0,3828 

Activitat professional 2,12278 7 0,30325 1,03 0,4250 

Compra en grans superfícies 0,00850 1 0,00850 0,03 0,8659 

Compra en mercats, petites 

botigues o cooperatives de consum  
0,72862 1 0,72862 2,47 0,1232 

Compra aliments de bona qualitat, 

saludables i ecològics 
0,20184 1 0,20184 0,69 0,4124 

Compra aliments econòmics 0,87121 1 0,87121 2,96 0,0928 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,53749 1 0,53749 1,83 0,1839 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,00000 1 0,00000 0,00 0,9980 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,25237 1 0,25237 0,86 0,3598 

Menja fruita cada dia  0,17135 1 0,17135 0,58 0,4498 

És vegetarià o vega 0,21207 1 0,21207 0,72 0,4009 

Menja productes precuinats 

almenys un cop a la setmana 
0,11137 1 0,11137 0,38 0,5419 

Pren dolços o refrescos almenys un 

cop a la setmana 
0,00681 1 0,00681 0,02 0,8798 

Fa esport almenys dues hores a la 

setmana 
0,00194 1 0,00194 0,01 0,9357 

És fumador 0,36788 1 0,36788 1,25 0,2700 

 

 

Tast condiments  

D’acord amb la taula 14.22 i la figura 14.22, dues de les quatre mostres avaluades en 

el tast de condiments secs han obtingut una valoració organolèptica equivalent al 

control (Origanum vulgare), si bé totes les mostres han obtingut valoracions 

superiors a 3,5 i percentatges de repetició al voltant del 80% o superiors. En el cas de 
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les mostres amb valoracions equivalents als controls entre 2/3 i ¾ dels tastadors les 

consideren bones o molt bones, mentre que per les dues mostres restants aquest 

percentatge es situa entre el 50 i 60% (taula 14.22, figura 14.23).  

 

Taula 14.22. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

condiments secs. Les mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui afirmar que 

han obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels controls es mostren en format 

negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que tornarien a consumir cada mostra i el 

percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  Nº tastadors V. Organo.a % Rep.b % B o MB c 

Juniperus oxycedrus  118 3,54 ± 1,05 81,7 54,2 

Santolina 
chamaecyparissus 

116 3,74 ± 1,1 79,3 64,7 

Teucrium polium 113 3,55 ± 1,09 83,9 57,5 

Thymus vulgaris  113 4,12 ± 1,03 93,7 75,2 

Origanum vulgare 
(control) 

118 3,87 ± 1,04 92,1 65,3 

a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
c Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell organolèptic. 

 

Fig. 14.22. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de condiments 

secs. P – valor: 0,0001. Mitjanes i intervals de confiança al 95% de confiança (LSD). Lletres diferents 

indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un 

nivell de confiança del 95% (LSD). 
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S’observa com, per totes les mostres de condiments secs avaluades, el percentatge de 

tastadors que les qualifiquen com a mediocres o dolentes és inferior al 20% (figura 

14.23), posant de relleu la bona acceptació que tenen entre els tastadors i el seu 

elevat potencial d’utilització en l’àmbit culinari.  

 

 

Fig. 14.23. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast de condiments secs com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt bona.  

D’acord amb la taula 14.23 i la figura 14.24, cap de les quatre mostres avaluades en el 

tast de condiments tipus pesto han obtingut una valoració organolèptica equivalent al 

control (Ocimum basilicum), si bé totes les mostres han obtingut valoracions 

clarament superiors a 3 i percentatges de repetició situats entre el 74 i el 92%. 

Alhora, entre el 48 i el 69% dels tastadors les qualifiquen com a bones o molt bones 

(taula 14.23, figura 14.25).  
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Taula 14.23. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

condiments tipus pesto. Les mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui afirmar 

que han obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels controls es mostren en 

format negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que tornarien a consumir cada 

mostra i el percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  Nº tastadors V. Organo.a % Rep.b % B o MB c 

Foeniculum vulgare 117 3,79 ± 1,16 82,8 65,8 

Chrithmum maritimum 115 3,41 ± 1,17 74,4 53,0 

Atriplex halimus 113 3,93 ± 0,89 92,0 69,0 

Apium nodiflorum 113 3,42 ± 1,12 74,7 48,7 

Ocimum basilicum 
(control) 

117 4,39 ± 1,01 91,5 87,2 

a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
c Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell 

organolèptic.  

 

Fig. 14.24. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

condiments tipus pesto. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric 

Kruskal – Wallis amb un nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. 

Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels 

nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (Bonferroni).  

 

S’observa també com, per totes les mostres de condiments tipus pesto avaluades, el 

percentatge de tastadors que les qualifiquen com a mediocres o dolentes és inferior al 

25%, i en el cas d’Atriplex halimus i Origanum vulgare (control) es situa per sota del 

10% (figura 14.25). Aquestes dades posen de relleu la bona acceptació que tenen 

entre els tastadors i el seu elevat potencial d’utilització en l’àmbit culinari.  
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Fig. 14.25. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast de condiments tipus pesto com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt 

bona.  

 

A la figura 14.26 s’observa com pràcticament totes les correlacions entre les 

valoracions organolèptiques que els tastadors atorguen a les diferents mostres de 

condiments secs són significatives, tot i que en general la intensitat de les 

correlacions és poc elevada. La correlació més elevada es detecta entre Teucrium 

polium i Thymus vulgaris, circumstància atribuïble al fet que ambdues espècies 

presenten en certa manera gusts similars. L’existència de de correlacions 

significatives entre pràcticament totes les mostres posa de relleu que la seva 

introducció com a condiments pot ser favorable per a tots aquells consumidors 

avesats a utilitzar espècies aromàtiques com a condiment.  
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Fig. 14.26. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 5 mostres del tast de condiments secs. Per a les correlacions significatives 

amb un nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut.  

A la figura 14.27 s’observa com pràcticament totes les correlacions entre les 

valoracions organolèptiques que els tastadors atorguen a les diferents mostres de 

condiments tipus pesto són significatives, tot i que en general la intensitat de les 

correlacions és poc elevada. La correlació més elevada es detecta entre Atriplex 

halimus i Apium nodiflorum, circumstància atribuïble al fet que ambdues espècies 

presenten en certa manera gusts similars quan es consumeixen en forma de pesto. 

L’existència de de correlacions significatives entre pràcticament totes les mostres 

posa de relleu que la seva introducció a la cuina en forma de pesto pot ser favorable 

per a tots aquells consumidors avesats a consumir aquest tipus d’aliment.   
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Fig. 14.27. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 5 mostres del tast de condiments tipus pesto. Per a les correlacions 

significatives amb un nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de 

Pearson obtingut. 

  

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 5 mostres de condiments secs 

avaluades es possible agrupar els tastadors en 3 grups (figura 14.28), els quals 

difereixen clarament en les seves preferències organolèptiques (taula 14.24, figura 

14.29). Considerant la valoració mitjana atorgada a les 5 mostres del tast, les 

diferències entres els 3 grups són evidents, amb valors que oscil·len entre 4,45 i 3,12 

(figura 14.29).  
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Fig. 14.28. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 104 tastadors participants en el tast 

de condiments secs pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats en 4 

conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 5 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup està format per tastadors poc avesats al consum d’espècies 

aromàtiques com a condiment, els quals valoren l’orenga (control) molt per sobre de 

la resta de mostres avaluades (figura 14.30). En aquest grup, que aglutina el 28,8% 

dels tastadors, la introducció a la dieta de les espècies condimentaries avaluades no 

es preveu fàcil, principalment a causa de la poca afinitat per aquest tipus d’aliment.  

El segon grup, format pel 37,5% dels tastadors, valora molt favorablement totes les 

mostres avaluades, pers sobre de 4 (figura 14.30). Gràcies a l’elevada afinitat per les 

espècies condimentaries que presenten els tastadors d’aquest grup, l’ús gastronòmic 

de les espècies avaluades es produirà amb facilitat si es troben disponibles.  

El tercer grup, format pel 33,7 % dels tastadors, presenta una valoració molt elevada 

per Thymus vulgaris i notablement elevada per Santolina chamaecyparissus i 

Teucrium polium, mentre que les valoracions més discretes corresponen a Juniperus 

oxycedurs i Origanum vulgare (figura 14.30).  
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Taula 14.24. Valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast de condiments secs. Mitjana i 

desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un 

nivell de confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Juniperus oxycedrus * 0,0000 3,1 ± 1,03 4,31 ± 0,66 3,17 ± 0,92 

Santolina chamaecyparissus * 0,0000 3 ± 1,08 4,28 ± 0,79 3,89 ± 0,99 

Teucrium polium * 0,0000 2,63 ± 0,93 4,15 ± 0,81 3,63 ± 0,91 

Thymus vulgaris * 0,0000 3 ± 1,08 4,74 ± 0,44 4,37 ± 0,6 

Origanum vulgare (Control)* 0,0000 3,87 ± 0,82 4,77 ± 0,43 3,06 ± 0,97 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 3,12 ± 0,46 4,45 ± 0,3 3,62 ± 0,32 

 

Fig. 14.29. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast de 

condiments secs. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre 

les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.30. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast de condiments secs. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb 

un nivell de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

 

 

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 5 mostres de condiments en 

format pesto avaluades es possible agrupar els tastadors en 4 grups (figura 14.31), els 

quals difereixen clarament en les seves preferències organolèptiques (taula 14.25, 

figura 14.32). Considerant la valoració mitjana atorgada a les 5 mostres del tast, les 

diferències entres els 4 grups són evidents, amb valors que oscil·len entre 4,53 i 2,5 

(figura 14.32).  
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Fig. 14.31. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 106 tastadors participants en el tast 

de condiments tipus pesto pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats en 

4 conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 5 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup està format pel 35,8% dels tastadors i es correspon a tastadors amb 

una gran afinitat pel consum de pesto, independentment de quina sigui l’espècie 

emprada. Prova d’aquest fet és que les cinc mostres avaluades obtenen valoracions 

clarament per sobre de 4 (figura 14.33). En aquest grup de consumidors serà fàcil 

transformar el pesto d’alfàbrega per pestos elaborats en base a altres especies 

vegetals. 

El segon grup correspon a un nombre molt reduït de tastadors (el 5,6%) que es 

caracteritzen per atorgar valoracions extremadament baixes (1,33) al pesto elaborat 

en base alfàbrega (figura 14.33). Les valoracions atorgades a la resta de mostres 

avaluades són modestes, si bé en el cas d’Atriplex halimus superen el 3,5 (figura 

14.33). Per aquests tastadors, els quals no toleren l’alfàbrega, l’elaboració de pestos 

amb altres espècies es planteja com una bona opció per introduir aquest tipus 

d’aliment a la dieta.  

El tercer grup, que aglutina el 21,7% dels tastadors és l’antítesi del segon, ja que 

representa aquella tastadors que valoren de forma excel·lent el pesto d’alfàbrega però 
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que atorguen valoracions molt més modestes als pestos elaborats amb la resta 

d’espècies avaluades (figura 14.33). Per aquest grup de tastadors serà més complexa 

la introducció a la dieta de pestos elaborats amb altres espècies, exceptuant el cas 

d’Atriplex halimus.  

Per últim, el quart grup, format pel 36,8% dels tastadors, es caracteritza per valorar 

per sobre de 4 el pesto d’alfàbrega i el de Foeniculum vulgare, mentre que les 

valoracions atorgades a les tres mostres restants es situen entre el 3 i el 3,5 (figura 

14.33). En aquest cas el fonoll es presenta com un bon substitut de l’alfàbrega en 

l’elaboració de pestos.  

 

Taula 14.25. Valoració organolèptica que cadascun dels 4 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast de condiments tipus pesto. 

Mitjana i desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, 

amb un nivell de confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra 
P- 
valor 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Foeniculum vulgare * 0,0000 
4,71 ± 
0,46 

2,33 ± 
0,82 

2,52 ± 0,9 
4,18 ± 
0,72 

Chrithmum maritimum* 0,0000 
4,29 ± 
0,69 

2,5 ± 1,64 3,04 ± 0,88 
3,05 ± 
1,12 

Atriplex halimus*  0,0000 4,55 ± 0,5 
3,67 ± 
1,51 

3,83 ± 0,83 
3,44 ± 
0,79 

Apium nodiflorum * 0,0000 
4,21 ± 
0,78 

2,67 ± 
1,37 

2,61 ± 0,66 
3,26 ± 
1,12 

Ocimum basilicum (Control)*  0,0000 
4,87 ± 
0,34 

1,33 ± 
0,52 

4,61 ± 0,58 
4,18 ± 
0,94 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 
4,53 ± 
0,36 

2,5 ± 0,86 3,32 ± 0,39 
3,62 ± 
0,38 
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Fig. 14.32. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast de 

condiments tipus pesto. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament 

significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% 

(LSD).  
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Figura 14.33. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 4 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast de condiments tipus pesto. Les mostres per les quals s’observen diferències 

significatives, amb un nivell de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen 

amb un asterisc (*).  

 

 

 

Cap dels 33 factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi 

multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la valoració organolèptica 

mitjana atorgada a les mostres de condiments. S’obtenen els mateixos resultats tant si 

es consideren totes les mostres conjuntament com si es separen entre condiments 

secs i condiments tipus pesto. L’absència de significació es manté quan s’avalua 

l’efecte dels mateixos factors sobre cadascuna de les mostres del tast de condiments. 

El factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats es mostren a la taula 14.26. 

Aquests resultats posen de relleu que en cas que les espècies silvestres avaluades 

arribin al plat d’un consumidor, els factors socioeconòmics i hàbits de consum no 

condicionaran la valoració organolèptica que aquest els atorgui. Cal seguir acumulant 

evidències que reforcin aquests resultats. En aquest sentit seria interessant repetir 

els anàlisis disposant d’un nombre més elevat de tastadors.  
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Taula 14.26. Factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi 

multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte significatiu en 

la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de condiments. P-valor: 0,3471  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Normalment fa servir condiments 0,00 1 0,00 0 0,9456 

Utilitza pebre blanc 0,21 1 0,21 0,66 0,4252 

Utilitza pebre negre 0,05 1 0,05 0,17 0,6860 

Utilitza orenga 0,17 1 0,17 0,52 0,4770 

Utilitza llorer 0,68 1 0,68 2,13 0,1579 

Utilitza  julivert 0,19 1 0,19 0,6 0,4463 

Utilitza curri 0,31 1 0,31 0,97 0,3337 

Utilitza espècies aromàtiques 0,19 1 0,19 0,59 0,4508 

Utilitza combinacions comprades 0,01 1 0,01 0,03 0,8600 

Condimenta la pasta 0,20 1 0,20 0,63 0,4360 

Condimenta  l’arròs 0,19 1 0,19 0,58 0,4528 

Condimenta el pa 0,64 1 0,64 2,02 0,1683 

Condimenta la carn o el peix 0,07 1 0,07 0,21 0,6527 

Condimenta els guisats 0,02 1 0,02 0,06 0,8110 

Condimenta la verdura i amanides 0,92 1 0,92 2,89 0,1023 

Gènere 0,17 1 0,17 0,47 0,5040 

Edat 1,59 4 0,40 1,08 0,4052 

Procedència 2,28 6 0,38 1,03 0,4475 

Nivell estudis 2,50 4 0,63 1,69 0,2083 

Activitat professional 1,59 5 0,32 0,86 0,5336 

Compra en grans superfícies 0,01 1 0,01 0,01 0,9074 

Compra en mercats, petites 
botigues o cooperatives de consum  

0,48 1 0,48 1,28 0,2761 

Compra aliments de bona qualitat, 
saludables i ecològics 

0,20 1 0,20 0,66 0,4246 

Compra aliments que estiguin bé 

de preu 

0,04 1 0,04 0,14 0,7089 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,35 1 0,35 1,18 0,2866 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,45 1 0,45 1,51 0,2297 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,00 1 0,00 0 0,9471 

Menja fruita cada dia  0,10 1 0,10 0,35 0,5611 

És vegetarià o vega 0,17 1 0,17 0,57 0,4568 

Menja productes precuinats 
almenys un cop a la setmana 

0,00 1 0,00 0 0,9694 

Pren dolços o refrescos almenys un 
cop a la setmana 

1,13 1   1,13 3,76 0,0622 

Fa esport almenys dues hores a la 
setmana 

0,00 1 0,00 0,01 0,9389 

És fumador 0,90 1 0,90 3,02 0,0930 
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Tast de cremes, trinxats i truites 

D’acord amb la taula 14.27 i les figures 14.34, 14.35, 14.36, quatre de les nou mostres 

avaluades en el conjunt del tast assoleixen valoracions organolèptiques equivalents 

als respectius controls. Una de les mostres és un trinxat, i tres són truites, assolint 

totes elles valoracions organolèptiques superiors a 4  percentatges de repetició per 

sobre del 85%. Cap de les cremes assoleix una valoració equivalent a la de carbassó, si 

bé cal posar en vàlua la valoració de 4,23 assolida per la crema de Borago officinalis, 

amb percentatges de repetició superiors al 90%. Cal posar de relleu que, d’acord amb 

les observacions realitzades pels tastadors, la baixa valoració organolèptica 

obtinguda per la crema i el trinxat de Malva sylvestris es deuen principalment a la 

seva textura i no pas al seu gust.  

 

Taula 14.27. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

cremes, trinxats i truites. Les mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui 

afirmar que han obtingut valoracions iguals o superiors al control respectiu es mostren en 

format negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que tornarien a consumir cada 

mostra i el percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  Nº tastadors V. Organo.a % Rep.B % B o MB C 

Crema de Malva sylvestris (90%) i 
Foeniculum vulgare (10%) 

184 2,85 ± 1,31 46,9 31,0 

Crema de Borago officinalis  183 4,23 ± 0,95 93,6 81,4 

Crema de Papaver rhoeas (50%) i 
Sonchus oleraceus (50%) 

183 3,16 ± 1,06 61,5 35,0 

Crema de carbassó (Control) 179 4,62 ± 0,77 98,7 91,6 

Trinxat de Beta vulgaris 
(silvestre) 

175 4,3 ± 0,85 94,3 80,6 

Trinxat de Malva sylvestris  179 2,8 ± 1,26 51,1 32,4 

Trinxat d'Urtica dioica  172 3,42 ± 1,14 71,9 48,3 

Trinxat de col de cabdell 
(Control) 

164 4,25 ± 0,94 90,2 82,9 

Truita d'Asparagus acutifolius i  
Allium sp. (silvestres) 

175 4,5 ± 0,79 96,2 89,1 

Truita de Mantisalca salmantica  174 4,26 ± 1,06 85,0 79,9 

Truita de Silene vulgaris 174 4,07 ± 1,1 87,6 73,0 

Truita d'espinacs (Control) 170 4,29 ± 1,01 91,5 78,8 
a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
c Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell 

organolèptic. 
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Fig. 14.34. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres de cremes. 

Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis amb un nivell 

de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents indiquen una 

diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell 

de confiança del 95% (Bonferroni).  

 

 
Fig. 14.35. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres de trinxats. 

Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis amb un nivell 

de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents indiquen una 

diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell 

de confiança del 95% (Bonferroni).  
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Fig. 14.36. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres de truites. 

Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis amb un nivell 

de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents indiquen una 

diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell 

de confiança del 95% (Bonferroni).  

 

S’observa com, les mostres que contenen Malva sylestris són valorades com a dolentes  

o mediocres per més d’un 40% dels tastadors, fruit de la poca afinitat en la 

gastronomia catalana per la textura de l’espècie. El trinxat d’Urtica dioica és valorat 

com a dolent o mediocre per un de cada quatre tastadors, principalment degut a la 

textura fibrosa dels pecíols i els extrems de les tiges, d’acord amb les observacions 

recollides en els formularis. En conseqüència la discreta valoració obtinguda per la 

mostra ha de ser atribuïda en bona part a un error de processament del material 

vegetal, que hauria d’haver estat triat amb més cura a fi i efecte d’eliminar-ne les 

estructures fibroses. Per últim, en el cas de la crema de Papaver rhoeas i Sonchus 

oleraceus, el fet que un de cada quatre tastadors la consideri dolenta o mediocre es 

deu al gust intens d’aquesta mostra, al qual s’està poc habituat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Truita d'Asparagus acutifolius i
Allium sp. (silvestres)

Truita de Mantisalca
salmantica

Truita de Silene vulgaris Truita d'espinacs

 

 
ab ab 

a 

b 



Capítol  14  
 

610   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 

 

Fig. 14.37. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast de cremes, trinxats, i truites com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o 

molt bona.  

A la figura 14.38 s’observa com la valoració organolèptica assignada a la crema de 

carbassó només presenta una correlació significativa amb la crema de Borago 

officinalis, que és precisament l’altra mostra de gust suau. Al seu torn, les tres cremes 

avaluades correlacionen en tots els casos de forma significativa. Aquests resultats 

reflecteixen que la introducció a la dieta de cremes silvestres ha de començar per 

aquelles de gust suau i textura estàndard (en el context de la gastronomia catalana).  

 
Fig. 14.38. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 4 mostres de cremes avaluades. Per a les correlacions significatives amb un 

nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut.  
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A la figura 14.39 s’observa una elevada correlació entre les valoracions 

organolèptiques assignades al trinxat de Beta vulgaris (silvestre) i col de cabdell 

(control), si bé  per tots els parells de mostres (excepte un) les correlacions són 

significatives. Aquests resultats mostren com l’afinitat pels trinxats elaborats amb 

productes convencionals afavorirà que també es valorin favorablement trinxats 

elaborats amb espècies silvestres, especialment si presenten gusts i textures 

familiars.  

 
 

Fig. 14.39. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 4 mostres de trinxats avaluades. Per a les correlacions significatives amb un 

nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut. 

A la figura 14.40 s’observa una correlació significativa per tots els parells de mostres 

avaluats. En conseqüència, l’afinitat per les truites elaborades amb productes 

convencionals afavorirà que també es valorin favorablement aquelles que són 

elaborades amb espècies silvestres. És notòria l’elevada correlació entre les truites de 

Silene vulgaris i espinacs, derivada del fet que es tracta d’espècies amb gusts similars. 

Una certa similitud en el gust, tot i que molt menys evident, també sembla l’explicació 

més plausible de l’elevada correlació entre les truites de Mantisalca salmantica i 

Silene vulgaris.  
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Fig. 14.40. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 4 mostres de truites avaluades. Per a les correlacions significatives amb un 

nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut 

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 4 mostres de cremes avaluades 

es possible agrupar els tastadors en 5 grups (figura 14.41), els quals difereixen 

clarament en les seves preferències organolèptiques (taula 14.28, figura 14.42). 

Considerant la valoració mitjana atorgada a les 4 mostres avaluades, les diferències 

entres els 5 grups són evidents, amb valors que oscil·len entre 4,76 i 2,94 (figura 

14.42).  

 
 

Fig. 14.41. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 177 tastadors pels quals es disposa 

de dades complertes referents a les mostres de cremes han quedat agrupats en 5 

conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 4 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  
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El primer grup inclou el 15,3% de tastadors que valoren de forma excel·lent totes les 

cremes avaluades (figura 14.43). Mostren una gran afinitat per aquest tipus d’aliment 

i per la diversitat de gusts i textures derivades de la utilització d’espècies silvestres. 

En conseqüència, la incorporació de cremes silvestres en el seu dia a dia es produirà 

amb molta facilitat quan la disponibilitat d’ingredients no sigui un limitant.  

El segon i tercer grups, que aglutinen el 45,2% dels tastadors, es caracteritzen per 

valorar de forma molt favorable la crema de carbassó i la de Borago officinalis. Es a 

dir, el control, i la crema silvestre de gust i textura més estàndard. Els dos grups 

difereixen en el fet que els tastadors del grup dos valoren força positivament la crema 

de Malva sylvestris però són molt negatius amb la de Papaver rhoeas i Sonchus 

tenerrimus, mentre que en el grup tres la valoració d’aquestes dues mostres 

s’inverteix (figura 14.43). Per tant, el grup dos tolera la textura particular de la malva, 

i el grup tres tolera el gust intens i un punt amargant del lletsó i la rosella.  

El grup 4, format pel 20,9% dels tastadors, es correspon a aquells que són només 

moderadament afins al consum de cremes, motiu pel qual cap de les mostres assoleix 

una valoració mitjana superior a 4 (figura 14.43). En aquest grup la valoració de les 

dues mostres més ben valorades (carbassó i Borago officinalis) descendeix clarament 

respecte la mitjana del consum de tastadors, mentre que la valoració de les altres 

dues mostres es manté o fins i tot s’incrementa lleugerament. En conseqüència, s’obté 

una valoració relativament homogènia per totes les mostres.  

El grup 5, format pel 18,6% dels tastadors, es correspon a aquells que valoren la 

crema de carbassó de forma elevada i molt per sobre de la resta de mostres avaluades 

(figura 14.43), reflectint una bona afinitat pel consum de cremes però una clara 

reticència a la introducció de nous gusts i textures.  
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Taula 14.28. Valoració organolèptica que cadascun dels 5 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres de cremes. Mitjana i desviació 

estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

Malva sylvestris, 
Foeniculum vulgare* 

0,0000 
4,63 ± 
0,49 

3,5 ± 0,93 
2,24 ± 
0,74 

3,08 ± 
0,89 

1,3 ± 0,64 

Borago officinalis * 0,0000 5 ± 0 4,59 ± 0,5 4,57 ± 0,5 3,7 ± 1,02 3,36 ± 1,03 

Papaver rhoeas, 
Sonchus oleraceus * 

0,0000 
4,44 ± 
0,51 

2,21 ± 
0,64 

3,5 ± 0,72 
3,08 ± 
0,95 

2,7 ± 1,05 

Carbassó (Control) * 0,0000 
4,96 ± 
0,19 

4,94 ± 
0,24 

5 ± 0 
3,78 ± 
0,89 

4,39 ± 1,03 

Mitjana de totes les 
mostres * 

0,0000 
4,76 ± 
0,19 

3,81 ± 
0,37 

3,83 ± 
0,26 

3,41 ± 
0,34 

2,94 ± 0,53 

 

 

 

 
Fig. 14.42. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres de cremes. 

Variable dependent sqrt transformada. Lletres diferents indiquen una diferència 

estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de 

confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.43. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 5 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres de 

cremes. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

 

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 4 mostres de trinxats avaluades 

es possible agrupar els tastadors en 5 grups (figura 14.44), els quals difereixen 

clarament en les seves preferències organolèptiques (taula 14.29, figura 14.45). 

Considerant la valoració mitjana atorgada a les 4 mostres avaluades, les diferències 

entres els 5 grups són evidents, amb valors que oscil·len entre 4,66 i 2,9 (figura 

14.45).  
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Fig. 14.44. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 146 tastadors pels quals es disposa 

de dades complertes referents a les mostres de trinxats han quedat agrupats en 5 

conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 4 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup, que inclou el 21,9% de tastadors, correspon a aquells que valoren 

molt positivament totes les mostres llevat la corresponent a Malva sylvestris (figura 

14.46) Reflecteixen una elevada afinitat pels trinxats i per la incorporació de nous 

gusts a aquest tipus d’aliment mitjançant la utilització d’espècies silvestres, però 

rebutgen de forma clara la textura de Malva sylvestris.  

El segon i el quart grup, que en conjunt aglutinen el 38,4% dels tastadors, 

corresponent a aquells que valoren molt positivament els trinxats de gusts 

estàndards (col de cabdell i bleda silvestre), però que són més reticents a la 

incorporació de nous gusts i textures. Aquesta reticència és especialment acusada en 

el grup 4, que valora molt negativament els trinxats de malva i ortiga, mentre que el 

grup 2 les valoracions d’aquestes dues mostres no són tant negatives (figura 14.46).  

El quart grup, amb un 22,6% dels tastadors, mostra aquells que tenen una gran 

afinitat per aquest tipus d’aliment i per la diversitat de gusts i textures derivades de la 

utilització d’espècies silvestres. En conseqüència, la incorporació de trinxats 
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silvestres en el seu dia a dia es produirà amb molta facilitat quan la disponibilitat 

d’ingredients no sigui un limitant. 

El cinquè grup, format per un 17,8% dels tastadors, correspon a aquells a qui no 

agraden els trinxats, independentment de quin sigui l’ingredient emprat. Prova d’això 

és que totes les mostres obtenen valoracions al voltant de 2,5 – 3, amb un màxim de 

3,2 en el cas de Beta vulgaris (silvestre) (figura 14.46).  

 

Taula 14.29. Valoració organolèptica que cadascun dels 5 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres de trinxats. Mitjana i desviació 

estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra 
P- 
valor 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

Beta vulgaris 
(silvestre)* 

0,0000 
4,53 ± 
0,67 

4,48 ± 
0,51 

4,88 ± 
0,34 

4,15 ± 
0,83 

3,23 ± 0,71 

Malva sylvestris *  0,0000 
2,34 ± 
0,79 

3,39 ± 0,5 
4,31 ± 
0,64 

1,52 ± 
0,51 

2,73 ± 1,04 

Urtica dioica * 0,0000 
4,28 ± 
0,46 

2,78 ± 
0,42 

4,63 ± 
0,55 

2,21 ± 0,7 2,92 ± 0,8 

Col de cabdell 
(Control)* 

0,0000 
4,72 ± 
0,46 

4,39 ± 
0,72 

4,81 ± 0,4 
4,39 ± 
0,56 

2,73 ± 0,67 

Mitjana de totes les 
mostres * 

0,0000 
3,97 ± 
0,25 

3,76 ± 
0,26 

4,66 ± 
0,27 

3,07 ± 
0,41 

2,9 ± 0,46 
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Fig. 14.45. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres de trinxats. 

Variable dependent sqrt transformada. Lletres diferents indiquen una diferència 

estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de 

confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.46. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 5 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres de 

trinxats. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

 

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 4 mostres de truites avaluades 

es possible agrupar els tastadors en 5 grups (figura 14.47), els quals difereixen 

clarament en les seves preferències organolèptiques (taula 14.30, figura 14.48). 

Considerant la valoració mitjana atorgada a les 4 mostres avaluades, les diferències 

entres els 5 grups són significatives però menors que les registrades en altres tipus 

d’aliments, amb valors que oscil·len entre 4,37 i 3,05 (figura 14.48).  
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Fig. 14.47. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 163 tastadors pels quals es disposa 

de dades complertes referents a les mostres de truites han quedat agrupats en 5 

conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 4 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup, que inclou el 28,2% de tastadors, correspon a aquells que valoren 

amb la màxima puntuació, 5, totes les mostres avaluades (figura 14.49). És per tant 

un grup completament homogeni, amb una afinitat màxima per les truites, 

independentment de si han estat elaborades amb productes convencionals o amb 

espècies silvestres.   

El segon grup correspon a tastadors amb una elevada afinitat per al consum de truites 

elaborades amb les espècies silvestres avaluades, mentre que és la truita d’espinacs la 

que assoleix una valoració més discreta, lleugerament per sota del 4 (figura 14.49). 

Els 32,5% de tastadors que formen part d’aquest grup no tindran cap mena de 

reticència per introduir productes silvestres a les seves truites quan aquests estiguin 

disponibles.  

El tercer grup, format pel 12,9% dels tastadors, valora molt favorablement tres de les 

quatre truites avaluades. És la truita de Silene vulgaris la que és penalitzada, amb una 

valoració clarament inferior a 3 (figura 14.49). 
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En el cas del cinquè grup, format pel 13,5% dels tastadors, es produeix una situació 

similar a la del grup tres però en aquest cas la truita que es clarament penalitzada és 

la de Mantisalca salmantica (figura 14.49). 

Finalment, el grup quatre correspon al 12,9% dels tastadors que en general no són 

gaire favorables al consum de truites. Valoren totes les mostres clarament per sota de 

la mitjana global, essent la d’espinacs la més mal valorada (figura 14.49).  

 

 

Taula 14.30. Valoració organolèptica que cadascun dels 5 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres de truites. Mitjana i desviació 

estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra 
P- 
valor 

Grup 
1 

Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

Asparagus acutifolius i 
Allium sp. (silvestres) * 

0,0000 5 ± 0 4,45 ± 0,77 4,19 ± 0,68 
3,52 ± 
1,12 

4,59 ± 0,59 

Mantisalca salmantica 
*  

0,0000 5 ± 0 4,74 ± 0,45 4,29 ± 0,72 
3,14 ± 
0,85 

2,77 ± 1,02 

Silene vulgaris * 0,0000 5 ± 0 4,32 ± 0,58 2,62 ± 0,59 2,9 ± 1,04 4,05 ± 1,21 

Espinacs (Control) * 0,0000 5 ± 0 3,98 ± 0,97 4,38 ± 0,59 
2,62 ± 
0,86 

4,95 ± 0,21 

Mitjana totes les 
mostres * 

0,0000 5 ± 0 4,37 ± 0,39 3,87 ± 0,38 
3,05 ± 
0,47 

4,09 ± 0,5 
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Fig. 14.48. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres de truites. 

Variable dependent sqrt transformada. Lletres diferents indiquen una diferència 

estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de 

confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.49. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 5 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres de 

truites. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

 

 

 

Cap dels 26 factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi 

multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la valoració organolèptica 

mitjana atorgada a les mostres avaluades. S’obtenen els mateixos resultats tant si es 

consideren totes les mostres conjuntament com si es separen entre cremes, trinxats i 

truites. L’absència de significació es manté quan s’avalua l’efecte dels mateixos factors 

sobre cadascuna de les mostres de forma individual. El factors socioeconòmics i 

hàbits de consum considerats es mostren a la taula 14.31. Aquests resultats posen de 

relleu que en cas que les espècies silvestres avaluades arribin al plat d’un 
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valoració organolèptica que aquest els atorgui. Cal seguir acumulant evidències que 

reforcin aquests resultats. En aquest sentit seria interessant repetir els anàlisis 

disposant d’un nombre més elevat de tastadors.  

 

 

Taula 14.31. Factors socioeconòmics i hàbits de consum considerats en l’anàlisi multifactorial. Amb 

un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte significatiu en la valoració organolèptica 

atorgada a les mostres del tast de cremes, trinxats i truites. P-valor: 0,1731  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Freqüència de consum de verdura  0,53 2 0,27 0,99 0,3802 

Consumida bullida 1,56 1 1,56 3,73 0,0604 

Consumida al vapor 0,87 1 0,87 3,22 0,0801 

Consumida saltejada 1,00 1 1,00 3,72 0,0606 

Consumida  en truita 0,01 1 0,01 0,04 0,8495 

Consumida  en puré  o crema 0,02 1 0,02 0,07 0,7985 

Consumida crua 0,38 1 0,38 1,42 0,2409 

Gènere 0,16 1 0,16 0,59 0,4458 

Edat 1,22 5 0,24 0,91 0,4854 

Procedència 0,87 6 0,14 0,54 0,7777 

Nivell estudis 1,13 4 0,28 1,05 0,3925 

Activitat professional 3,29 7 0,47 1,74 0,1249 

Compra en grans superfícies 0,06 1 0,06 0,21 0,6513 

Compra en mercats, petites botigues o 
cooperatives de consum  

0,32 1 0,32 1,2 0,2791 

Compra aliments de bona qualitat, 
saludables i ecològics 

0,07 1 0,07 0,27 0,6048 

Compra aliments que estiguin bé de 

preu 
0,10 1 0,10 0,36 0,5521 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,06 1 0,06 0,21 0,6523 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,16 1 0,16 0,61 0,44 

Compra aliments fàcils d’adquirir  1,07 2 0,54 1,99 0,1487 

Menja fruita cada dia  0,46 1 0,46 1,69 0,2004 

És vegetarià o vega 0,00 1 0,00 0 0,9678 

Menja productes precuinats almenys 
un cop a la setmana 

0,01 1 0,01 0,03 0,8669 

Pren dolços o refrescos almenys un 
cop a la setmana 

0,94 1 0,94 3,47 0,0693 

Fa esport almenys dues hores a la 
setmana 

0,07 1 0,07 0,27 0,6042 

És fumador 0,35 1 0,35 1,3 0,2599 
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Tast de verdures 

D’acord amb la taula 14.32 i la figura 14.50, quatre de les cinc mostres corresponents 

a varietats agrícoles tradicionals avaluades assoleixen una valoració organolèptica 

equivalent a almenys una de les dues mostres control. Per contra, les tres mostres 

corresponents a espècies silvestres obtenen valoracions organolèptiques 

significativament inferiors als controls. Alhora, la valoració visual atorgada a les 

mostres consistents en espècies silvestres o varietats agrícoles tradicionals és inferior 

a la dels controls en set dels vuit casos (figura 14.51). El desconeixement d’aquestes 

espècies i varietats comporta en general una valoració visual conservadora, i que 

alhora no concorda amb la valoració organolèptica atorgada a les mostres. En 

desconèixer-ne el gust, la valoració visual no es veu condicionada pel record 

organolèptic derivat de consums anteriors.  

Les quatre mostres que assoleixen valoracions organolèptiques equivalents a 

almenys un dels controls presenten percentatges de repetició molt elevats, al voltant 

del 90%. També és destacable el fet que Sonchus oleraceus, tot i obtenir una valoració 

organolèptica significativament inferior a la dels controls, seria repetida per tres de 

cada quatre tastadors. La resta de mostres obtenen percentatges de repetició 

notablement baixos, inferiors al 40% (taula 14.32).  

 

Taula 14.32. Valoració organolèptica i valoració visual obtinguda per cadascuna de les mostres del 

tast de verdures. Les mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui afirmar que han 

obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels controls es mostren en format negreta. 

També s’indica el percentatge de tastadors que tornarien a consumir cada mostra i el percentatge que 

la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  Nº tastadors V. Organo.a V. Visual b  % Rep.c % B o MB d 

Beta vulgaris (silvestre) 94 4,21 ± 0,9 3,4 ± 1 92,7 84,0 

Brotons de col d'hivern 96 4,21 ± 0,9 3,73 ± 1 92,7 81,3 

Sonchus oleraceus 95 3,49 ± 0,9 3,36 ± 0,9 75,0 52,1 

Borago officinalis 97 2,4 ± 1,1 2,33 ± 0,9 34,4 16,7 

Urtica dioica 96 2 ± 1 2,53 ± 1,1 24,0 10,4 

Helianthus tuberosus  96 4 ± 1 2,99 ± 1,2 86,5 71,9 

Pastanaga morada 96 3,8 ± 0,9 3,42 ± 1,2 88,5 62,5 

Nap negre 96 2,42 ± 0,9 3,27 ± 0,9 39,6 9,4 

Col de cabdell(control) 96 4,46 ± 0,7 4,04 ± 0,9 97,9 90,6 

Patata (control) 96 4,22 ± 0,8 4,24 ± 0,6 96,9 89,6 
a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b Valoració visual (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
c  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
d Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell organolèptic. 
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Fig. 14.50. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

verdures. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis 

amb un nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents 

indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, 

amb un nivell de confiança del 95% (Bonferroni).  

 
Fig. 14.51. Valoració visual obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de verdures. 

Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis amb un nivell 

de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents indiquen una 

diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell 

de confiança del 95% (Bonferroni).  

 

 

Les tres mostres que de mitjana obtenen una valoració organolèptica inferior a 2,5 

són considerades dolentes o mediocres per entre el 55 i el 70% dels consumidors, 

mentre que els que les consideren bones o molt bones amb prou feines superen el 10 
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o 15% (figura 14.52). En el cas del nap negre, la valoració organolèptica ha estat baixa 

com a conseqüència del seu gust intens, amb un punt picant. Per contra, en el cas de 

Borago officinalis i Urtica dioica la baixa apreciació organolèptica reflecteix en bona 

part una textura poc agradable d’aquestes espècies, tal i com ha quedat palès en les 

observacions dels formularis.  

Per les set mostres restants la situació és totalment diferent, ja que són considerades 

dolentes o mediocres per com a molt el 15% dels consumidors, mentre que entre el 

52 i el 84% les consideren bones o molt bones (figura 14.52).  

 

 

Fig. 14.52. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast de verdures com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt bona.  

Un nombre destacable de les correlacions relatives al les valoracions organolèptiques 

atorgades a les mostres del tast han resultat ser significatives, tot i que en general de 

baixa intensitat (figura 14.53). És destacable la notable correlació existent entre la 

valoració atorgada a els tres mostres globalment més mal valorades (Borago 

officinalis, Urtica dioica, i nap negre), i la poca intensitat de la correlació entre els 

brotons de col d’hivern i la col de cabdell. També és rellevant la correlació negativa 

existent entre la valoració atorgada a la patata i a la Beta vulgaris (silvestre) (figura 

14.53).  
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Fig. 14.53. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 10 mostres del tast de verdures. Per a les correlacions significatives amb un 

nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut.  

 

 En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 10 mostres de verdures 

avaluades es possible agrupar els tastadors en 3 grups (figura 14.54). Difereixen 
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a varietats agrícoles tradicionals i espècies silvestres, però no per a les mostres 

control (taula 14.33, figura 14.55). Considerant la valoració mitjana atorgada a les 10 

mostres avaluades, les diferències entre els 3 grups són clarament significatives, amb 

valors que oscil·len entre 4,2 i 3,16 (figura 14.55).  
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Fig. 14.54. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 94 tastadors participants en el tast 

de verdures pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats en 3 

conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 10 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup, que inclou el 50% dels tastadors, es caracteritza per preferir en 

primer terme les verdures convencionals, tot i que també valora de forma notòria 

(per sobre de 3,5), quatre de les cinc varietats agrícoles tradicionals avaluades. En 

canvi, atorga valoracions extremadament baixes, per sota de 2, a Borago officinalis i 

Urtica dioica, reflex d’una baixa acceptació per gusts i textures poc usuals (figura 

14.56).   

El segon grup està format pel 31,9% dels tastadors i es caracteritza per una elevada 

valoració dels controls però també de Beta vulgaris (silvestre) i dels brotons de col 

d’hivern, ja que ambdues mostres obtenen una valoració superior a 4,5. També és 

destacable que Helianthus tubersosus i Sonchus oleraceus obtinguin valoracions al 

volant de 4 (figura 14.56).  

El tercer grup correspon al 18,1% dels tastadors que presenten una gran afinitat pel 

consum de verdura en general, independentment que es tracti de verdures 

convencionals o de varietats agrícoles tradicionals. Els controls i quatre de les cinc 

mostres corresponents a varietats agrícoles tradicionals obtenen valoracions per 
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sobre del 4,5. Al seu torn, les tres espècies corresponents a espècies silvestres 

obtenen valoracions que també són notablement elevades, per sobre de 3,5 (figura 

14.56), la qual cosa reflecteix una notable acceptació d’aquest grup de tastadors ver 

gusts i textures poc usuals.  

 

Taula 14.33. Valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast de verdures. Mitjana i 

desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un 

nivell de confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Beta vulgaris (silvestre)* 0,0030 3,91 ± 0,97 4,5 ± 0,63 4,53 ± 0,62 

Brotons de col d'hivern * 0,0000 3,72 ± 1,02 4,73 ± 0,45 4,59 ± 0,62 

Sonchus oleraceus* 0,0000 3,09 ± 1,02 3,97 ± 0,72 3,71 ± 0,59 

Borago officinalis* 0,0000 1,7 ± 0,72 2,6 ± 0,72 3,82 ± 1,07 

Urtica dioica* 0,0000 1,34 ± 0,52 2,1 ± 0,76 3,53 ± 0,8 

Helianthus tuberosus*  0,0002 3,66 ± 1,07 4 ± 0,98 4,82 ± 0,39 

Pastanaga morada * 0,0000 3,53 ± 0,86 3,67 ± 0,88 4,71 ± 0,47 

Nap negre * 0,0004 2,15 ± 0,66 2,37 ± 0,93 3,06 ± 0,83 

Col de cabdell(control) 0,2618 4,36 ± 0,64 4,43 ± 0,94 4,71 ± 0,59 

Patata (control) 0,1545 4,09 ± 1,02 4,23 ± 0,5 4,53 ± 0,51 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 3,16 ± 0,29 3,66 ± 0,26 4,2 ± 0,23 
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Fig. 14.55. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast de 

verdures. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les 

mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.56. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast de verdures. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell 

de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*). 

Cap dels 52 factors socioeconòmics, preferències gustatives, i hàbits de consum 

considerats en l’anàlisi multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la 

valoració organolèptica mitjana atorgada a les mostres del tast de verdures. 

L’absència de significació es manté quan s’avalua l’efecte dels mateixos factors sobre 

cadascuna de les mostres del tast. El factors considerats es mostren a les taules 14.34 

i 14.35. Aquests resultats posen de relleu que en cas que les espècies silvestres 

avaluades arribin al plat d’un consumidor, els factors socioeconòmics, preferències 

gustatives i hàbits de consum no condicionaran la valoració organolèptica que aquest 

els atorgui. Cal seguir acumulant evidències que reforcin aquests resultats. En aquest 

sentit seria interessant repetir els anàlisis disposant d’un nombre més elevat de 

tastadors.  
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Taula 14.34. Preferències gustatives i hàbits de consum relatius a les verdures considerats 

en l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte 

significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de verdures. P-valor: 

0,9725  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Freqüència consum verdura 0,09369 2 0,04684 0,17 0,8420 

Consumida bullida 0,02561 1 0,02561 0,09 0,7596 

Consumida al vapor 0,09016 1 0,09016 0,33 0,5663 

Consumida saltejada 0,14966 1 0,14966 0,55 0,4602 

Consumida en truita 0,02056 1 0,02056 0,08 0,7840 

Consumida en puré o crema 0,10752 1 0,10752 0,40 0,5312 

Consumida crua 0,02026 1 0,02026 0,07 0,7855 

Complexitat dels plats de verdura 0,32183 2 0,16092 0,59 0,5556 

Afinitat pel gust amarg 0,21754 2 0,10877 0,41 0,6647 

Afinitat pel gust astringent 0,25854 2 0,12927 0,49 0,6151 

Afinitat pel gust salat 0,09406 2 0,04703 0,18 0,8385 

Afinitat pel gust dolç 0,66267 2 0,33133 1,28 0,2845 

Afinitat pel gust anisat 0,14543 2 0,07271 0,27 0,7614 

Afinitat pel gust fort 0,37203 1 0,37203 1,43 0,2350 

Afinitat pel gust àcid 0,51016 2 0,25508 0,98 0,3812 

Afinitat pel gust picant 0,08056 1 0,08056 0,31 0,5817 

Afinitat pel gust suau 0,05017 2 0,02508 0,09 0,9104 

Consum de col cabdell 0,17615 1 0,17615 0,78 0,3816 

Consum de patata 0,72888 1 0,72888 3,21 0,0776 

Consum d’espinacs 0,00006 1 0,00006 0,00 0,9867 

Consum de carbassa 0,01042 1 0,01042 0,05 0,8310 

Consum de pèsols 0,00003 1 0,00003 0,00 0,9895 

Consum de pastanaga 0,08265 1 0,08265 0,36 0,5484 

Consum de col de pagès / brotons 0,18856 1 0,18856 0,83 0,3655 

Consum de pebrot 0,03944 1 0,03944 0,17 0,6782 

Consum d’àpit 0,03346 1 0,03346 0,15 0,7023 

Consum de mongeta tendra 0,07773 1 0,07773 0,34 0,5605 

Consum de bròquil 0,06095 1 0,06095 0,27 0,6061 

Consum de bledes 0,00796 1 0,00796 0,04 0,8520 

Consum de borratges 0,24852 1 0,24852 1,09 0,2992 

Consum de faves 0,00322 1 0,00322 0,01 0,9055 

Consum de naps 0,14105 1 0,14105 0,62 0,4334 

Consum de ceba 0,72888 1 0,72888 3,21 0,0776 

Consum d’albergínia 0,63883 1 0,63883 2,81 0,0980 
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Taula 14.35. Factors socioeconòmics i hàbits de consum de caràcter general considerats en l’anàlisi 

multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte significatiu en la 

valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de verdures. P-valor: 0,1722.  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Gènere 0,21616 1 0,21616 0,95 0,3366 

Edat 1,92104 4 0,48026 2,10 0,0990 

Procedència 2,25899 4 0,56474 2,47 0,0603 

Nivell estudis 0,87081 4 0,21770 0,95 0,4439 

Activitat professional 1,76436 6 0,29406 1,29 0,2856 

Compra en grans superfícies 0,28708 1 0,28708 1,26 0,2691 

Compra en mercats, petites 

botigues o cooperatives de consum  
0,78538 1 0,78538 3,44 0,0713 

Compra aliments de bona qualitat, 

saludables i ecològics 
0,07554 1 0,07550 0,33 0,5685 

Compra aliments econòmics 0,45950 1 0,45950 2,01 0,1640 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,07483 1 0,07483 0,33 0,5703 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,05022 1 0,05022 0,22 0,6417 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,03741 1 0,03741 0,16 0,6879 

Menja fruita cada dia  0,22367 1 0,22367 0,98 0,3285 

És vegetarià o vega 0,22551 1 0,22551 0,99 0,3265 

Menja productes precuinats 

almenys un cop a la setmana 
0,08227 1 0,08227 0,36 0,5518 

Pren dolços o refrescos almenys un 

cop a la setmana 
0,06520 1 0,06524 0,29 0,5961 

Fa esport almenys dues hores a la 

setmana 
0,08153 1 0,08153 0,36 0,5536 

És fumador 0,14414 1 0,14414 0,63 0,4318 
 

Tast de truites 

D’acord amb la taula 14.36 i la figura 14.57, sis de les onze mostres de truites 

silvestres avaluades assoleixen una valoració organolèptica equivalent a almenys una 

de les dues mostres control. Concretament, quatre de les mostres obtenen una 

valoració equivalent a les dues truites control, mentre que les altres dues són 

valorades de forma equivalent a la truita d’espinacs però es situen significativament 

per sota de la valoració de la truita de patates (figura 14.57). És destacable que totes 
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les truites silvestres avaluades assoleixen percentatges de repetició superiors al 50%, 

que en alguns casos superen fins i tot el 90% (taula 14.36).  

 

Taula 14.36. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de truites. Les 

mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui afirmar que han obtingut valoracions iguals 

o superiors a almenys un dels controls es mostren en format negreta. També s’indica el percentatge de 

tastadors que tornarien a consumir cada mostra i el percentatge que la qualifiquen com a bona o molt 

bona.  

Mostra  Nº tastadors V. Organo.a % Rep.b % B o MB c 

Papaver rhoeas 61 4 ± 0,9 82,3 68,9 

Beta vulgaris (silvestre) 62 4,31 ± 0,8 98,4 85,5 

Sonhcus oleraceus 62 3,18 ± 0,53 80,6 17,7 

Borago officinalis 62 4,26 ± 0,8 91,9 87,1 

Silene vulgaris 62 3,61 ± 1,1 75,8 59,7 

Urtica dioica 61 3,33 ± 1,2 65,6 47,5 

Asparagus acutifolius 61 3,85 ± 0,9 83,3 68,3 

Apium nodiflorum  61 2,98 ± 1,1 58,2 35,7 

Foeniculum vulgare 61 2,84 ± 1,4 50,9 32,7 

Espinacs (control) 62 3,85 ± 1,1 82,3 71,0 

Patates (control) 62 4,1 ± 1 90,3 74,2 
a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
c Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell organolèptic. 

 
Fig. 14.57. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de truites. Mitjana 

i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis amb un nivell de confiança del 

95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament 

significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (Bonferroni).  
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Per les mostres que assoleixen valoracions equivalents als controls, entre el 47 i el 

87% dels tastadors les consideren bones o molt bones; mentre que els tastadors que 

les consideren dolentes o mediocres són entre l’1 i el 15%. Les truites d’Apium 

nofidlorum i Foeniculum vulgare en canvi són valorades com a dolentes o mediocres 

per més del 30% dels tastadors (figura 14.58). El cas de la truita de Sonchus oleraceus 

és particular, ja que si bé presenta una valoració organolèptica mitjana inferior a la 

dels controls, assoleix percentatges de repetició superiors al 80%. Aquest fet és deu a 

que el 79% dels tastadors la qualifiquen com a acceptable, ja que presenta un gust 

força neutre que no és especialment atractiu però que tampoc suscita rebuig. De fet, 

tant sols el 3% des tastadors la qualifiquen de mediocre, i cap la qualifica com a 

dolenta (figura 14.58). En conseqüència el seu consum podria ser adequat per 

aquelles persones poc amants de la verdura i a les quals als agraden gusts molt poc 

marcats.  

 

 

Fig. 14.58. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast de truites com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt bona.  

Un nombre destacable de les correlacions relatives al les valoracions organolèptiques 

atorgades a les mostres del tast han resultat ser significatives, tot i que en cas de 
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disposar d’informació de més tastadors les correlacions significatives serien força 

més (figura 14.59). Es destacable la notable correlació entre la valoració de la truita 

d’espinacs i la valoració de bona part de les truites silvestres avaluades, mentre que la 

truita de patates no correlaciona de forma significativa amb cap de les altres truites 

(figura 14.59). També és notori com la truita de Sonchus oleraceus i la de Borago 

officinalis no correlacionen de forma significativa amb cap de les mostres del tast, 

mentre que la d’Apium nodiflorum i la de Foeniculum vulgare pràcticament només es 

correlacionen de forma significativa entre elles (figura 14.59).  

 

 
Fig. 14.59. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 11 mostres del tast de truites. Per a les correlacions significatives amb un 

nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut.  

 En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 11 mostres de truites 

avaluades es possible agrupar els tastadors en 3 grups (figura 14.60). Difereixen 

clarament en la valoració organolèptica que atorguen a les diferents mostres excepte 

en el cas de Borago officinalis, Sonchus oleraceus i patata (taula 14.37, figura 14.61). 

Considerant la valoració mitjana atorgada a les 11 mostres avaluades, les diferències 

entre el grup 1 i els grups 2 i 3 són significatives, però no entre els grups 2 i 3. Els 

valors mitjans de cada grup oscil·len entre 3,87 i 3,12 (figura 14.61).  
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Fig. 14.60. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 61 tastadors participants en el tast 

de truites pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats en 3 conglomerats 

en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 11 mostres 

avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup, que inclou el 34,4% dels tastadors, es caracteritza per una afinitat 

elevada per la truita de patates i la de Borago officinalis, que són valorades per sobre 

de 4. En canvi, de la resta de mostres només dues (Papaver roheas i bleda silvestre) 

superen el 3,5. És notori el fet que en aquest grup de tastadors truites com la 

d’espinacs, Asparagus acutifolius o Siline vulgaris, que en altres grups són molt ben 

valorades, assoleixin valoracions molt modestes, al voltant de 3 (figura 14.62).  

El segon grup està format pel 23% dels tastadors i es caracteritza per una afinitat 

molt elevada per les truites control i també per sis de les truites silvestres avaluades. 

Aquestes mostres assoleixen valoracions organolèptiques situades al voltant o 

clarament per sobre de 4 (figura 14.62). Per contra, els tastadors d’aquest grup 

rebutgen clarament les truites de gust intens o anisat, com són les d’Apium nodiflorum 

i Foeniculum vulgare, que obtenen respectivament valoracions de 2,1 i 1,5 (figura 

14.62).  
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El tercer grup, format pel 42,6% dels tastadors, atorga una valoració elevada a la 

major part de les mostres, que en cap cas es situa per sota de 3. Els controls i cinc 

truites silvestres són valorades per sobre de 4, i mostres com Apium nodiflorum i 

Foeniculum vulgare, molt mal valorades per la resta de grups, en aquest cas superen 

el 3,5 (figura 14.62). En conseqüència es tracta d’un grup de tastadors clarament 

favorable al consum de truites silvestres, fins i tot d’aquelles que presenten gusts 

intensos i poc usuals. En aquest sentit és notori com la truita de Sonchus oleraceus, de 

gust molt pla, ha estat la més mal valorada per aquest grup (figura 14.62).  

 

Taula 14.37. Valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast de truites. Mitjana i desviació 

estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell de 

confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Papaver rhoeas* 0,0013 3,52 ± 0,87 4,57 ± 0,65 4,12 ± 0,82 

Beta vulgaris (silvestre) * 0,0002 3,81 ± 0,75 4,79 ± 0,43 4,46 ± 0,71 

Sonhcus oleraceus 0,3678 3,14 ± 0,36 3,36 ± 0,63 3,12 ± 0,59 

Borago officinalis 0,2898 4,19 ± 0,68 4 ± 1,11 4,42 ± 0,76 

Silene vulgaris * 0,0006 2,9 ± 1,09 3,93 ± 0,92 4 ± 0,89 

Urtica dioica* 0,0001 2,48 ± 0,98 4 ± 1,24 3,65 ± 0,98 

Asparagus acutifolius* 0,0000 3 ± 0,77 4,36 ± 0,63 4,31 ± 0,68 

Apium nodiflorum* 0,0000 2,38 ± 1,02 2,14 ± 1,1 3,62 ± 0,7 

Foeniculum vulgare* 0,0000 2,29 ± 1,06 1,5 ± 0,76 3,65 ± 0,98 

Espinacs (control) * 0,0000 2,95 ± 1,16 4,36 ± 0,74 4,31 ± 0,74 

Patates (control) 0,8476 4,19 ± 1,03 4 ± 1,04 4,08 ± 0,93 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 3,13 ± 0,36 3,76 ± 0,37 3,87 ± 0,38 
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Fig. 14.61. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast de 

truites. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les 

mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.62. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast de truites. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un nivell 

de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*). 

 

Cap dels 55 factors socioeconòmics, preferències gustatives, i hàbits de consum 

considerats en l’anàlisi multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la 

valoració organolèptica mitjana atorgada a les mostres del tast de truites. L’absència 

de significació es manté quan s’avalua l’efecte dels mateixos factors sobre cadascuna 

de les mostres del tast. El factors considerats es mostren a les taules 14.38 i 14.39. 

Aquests resultats posen de relleu que en cas que les espècies silvestres avaluades 

arribin al plat d’un consumidor, els factors socioeconòmics, preferències gustatives i 

hàbits de consum no condicionaran la valoració organolèptica que aquest els atorgui. 

Cal seguir acumulant evidències que reforcin aquests resultats. En aquest sentit seria 

interessant repetir els anàlisis disposant d’un nombre més elevat de tastadors.  
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Taula 14.38. Preferències gustatives i hàbits de consum relatius a les truites considerats en l’anàlisi 

multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte significatiu en la 

valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de truites. P-valor: 0,9013 

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Freqüència consum verdura 0,17031 2 0,08515 0,34 0,7152 

Freqüència consum truita 0,01113 3 0,00371 0,01 0,9975 

Consumida bullida 0,26377 1 0,26377 1,05 0,3118 

Consumida al vapor 0,06241 1 0,06241 0,25 0,6212 

Consumida saltejada 0,22113 1 0,22113 0,88 0,3540 

Consumida en truita 0,05931 1 0,05931 0,24 0,6300 

Consumida en puré o crema 0,00556 1 0,00556 0,02 0,8826 

Consumida crua 0,00328 1 0,00328 0,01 0,9096 

Consum de truites d’un sol tipus de 
verdura 

0,01990 1 0,01990 0,11 0,7428 

Consum de truites amb 2 – 3 tipus de 
verdura 

0,02595 1 0,02595 0,14 0,7079 

Consum de truites  amb més de 3 tipus 
de verdura 

0,32601 1 0,32601 1,79 0,1888 

Consum de truites amb ingredients no 
vegetals  

1,13939 2 0,56969 3,13 0,0550 

Afinitat pel gust amarg 0,58969 1 0,58969 3,24 0,0798 

Afinitat pel gust astringent 0,37332 1 0,37332 2,05 0,1603 

Afinitat pel gust salat 0,05421 1 0,05421 0,30 0,5885 

Afinitat pel gust dolç 0,43503 1 0,43503 2,39 0,1304 

Afinitat pel gust anisat 0,57602 1 0,57602 3,16 0,0832 

Afinitat pel gust fort 0,25323 1 0,25323 1,39 0,2456 

Afinitat pel gust àcid 0,20230 1 0,20230 1,11 0,2985 

Afinitat pel gust picant 0,07613 1 0,07613 0,42 0,5218 

Afinitat pel gust suau 0,26230 1 0,26230 1,44 0,2375 

Truites d’escarola 0,58969 1 0,58969 3,24 0,0798 

Truites de patata 0,10469 1 0,10469 0,46 0,5033 

Truia a la francesa 0,00162 1 0,00162 0,01 0,9333 

Truites de carbassó i ceba 0,00245 1 0,00245 0,01 0,9182 

Truites de coniells 0,11201 1 0,11201 0,49 0,4888 

Truites de pastanaga 0,02770 1 0,02770 0,12 0,7301 

Truites d’espinacs 0,00411 1 0,00411 0,02 0,8941 

Truites d’alls tendres 0,00023 1 0,00023 0,00 0,9747 

Truites de fesols 0,46643 1 0,46643 2,03 0,1617 

Truites de patata i ceba 0,00750 1 0,00750 0,03 0,8574 

Truita a la francesa amb formatge 0,03094 1 0,03094 0,13 0,7154 

Truites de pebrot i albergínia 0,04063 1 0,04063 0,18 0,6761 

Truites de favetes 0,00334 1 0,00334 0,01 0,9045 

Truites d’espàrrecs 0,02319 1 0,02319 0,10 0,7522 

Truites de carxofa 0,03774 1 0,03774 0,16 0,6872 
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Taula 14.39. Factors socioeconòmics i hàbits de consum de caràcter general considerats en 

l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte 

significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de truites. P-valor: 

0,2796.  

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Gènere 0,70618 1 0,70618 5,14 0,1081 

Edat 0,89486 3 0,29828 2,17 0,2701 

Procedència 0,44738 4 0,11184 0,81 0,5910 

Nivell estudis 0,43544 4 0,10886 0,79 0,6001 

Activitat professional 1,14992 6 0,19165 1,40 0,4226 

Compra en grans superfícies 0,14039 1 0,14039 1,02 0,3864 

Compra en mercats, petites 

botigues o cooperatives de consum  
0,59250 1 0,59250 4,32 0,1293 

Compra aliments de bona qualitat, 

saludables i ecològics 
0,02373 1 0,02373 0,17 0,7055 

Compra aliments econòmics 0,28948 1 0,28948 2,11 0,2424 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,37467 1 0,37467 2,73 0,1971 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,36575 1 0,36575 2,66 0,2011 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,01168 1 0,01168 0,09 0,7895 

Menja fruita cada dia  0,11993 1 0,11993 0,87 0,4189 

És vegetarià o vega 0,27114 1 0,27114 1,98 0,2546 

Menja productes precuinats 

almenys un cop a la setmana 
0,15179 1 0,15179 1,11 0,3702 

Pren dolços o refrescos almenys un 

cop a la setmana 
0,14406 1 0,14406 1,05 0,3810 

Fa esport almenys dues hores a la 

setmana 
0,11803 1 0,11803 0,86 0,4222 

És fumador 0,28256 1 0,28256 2,06 0,2469 

 

Tast de sopes escaldades 

D’acord amb la taula 14.40 i la figura 14.63, set de les vuit mostres de sopes 

escaldades avaluades assoleixen una valoració organolèptica equivalent a almenys 

una de les dues mostres control. Concretament, sis de les mostres obtenen una 

valoració equivalent a als dos brous comercials, mentre que una és valorada de forma 

equivalent al brou de Nadal comercial però es situa significativament per sota de la 
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valoració del brou de verdures comercial (figura 14.63). Els percentatges de repetició 

d’aquestes set mostres són modestos, i es mouen entre el 46 i el 77% (taula 14.40).  

 

Taula 14.40. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

sopes escaldades. Les mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui afirmar que 

han obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels controls es mostren en format 

negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que tornarien a consumir cada mostra i el 

percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  Nº tastadors V. Organo.a % Rep.b % B o MB c 

Beta vulgaris (Silvestre) 52 3,12 ± 0,9 67 29 

Brotons de col d'hivern 52 3,29 ± 0,9 75 44 

Apium nodiflorum  52 2,27 ± 1,2 35 15 

Silybum marianum  52 2,77 ± 1,1 46 29 

Origanum vulgare  52 3,51 ± 1,2 73 61 

Mentha sp.  52 3,33 ± 1,3 58 48 

Thymus vulgaris  51 3,62 ± 1,1 77 62 

Satureja montana  51 3,17 ± 1 71 40 

Brou de verdures comercial 
(Control) 

52 3,52 ± 1,1 79 60 

Brou de Nadal comercial 
(Control)  

52 3,44 ± 1,4 70 60 

a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
c Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell 

organolèptic. 

 

 



Capítol 14 

   645 

 
Fig. 14.63. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de sopes 

escaldades. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis 

amb un nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents 

indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, 

amb un nivell de confiança del 95% (Bonferroni).  

 

És destacable que fins i tot les mostres més ben valorades, i també els controls, es 

quedin amb valoracions per sota de 4, la qual cosa posa de relleu que un percentatge 

destacable dels tastadors no són afins al consum d’aquest tipus d’aliment. 

Concretament, totes les mostres són valorades com a dolentes o mediocres per 

almenys el 15% dels tastadors, tot i que en vuit de les deu mostres (inclosos els 

controls) la xifra supera el 20% (figura 14.64). Al seu torn, el percentatge de 

tastadors que les consideren bones o molt bones oscil·la entre el 29 i el 62%, tant en 

els controls com en aquelles mostres que obtenen una valoració equivalent als 

controls (figura 14.64). Les mostres corresponents a Origanum vulgare i Thymus 

vulgaris són les que presenten un major percentatge de tastadors que les consideren 

bones o molt bones, però són les mostres de Beta vulgaris (silvestre) i de brotons de 

col d’hivern les que són valorades com a dolentes per un nombre més baix de 

tastadors gràcies a que presenten un gust més suau i conegut (figura 14.64).  
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Fig. 14.64. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast de sopes escaldades com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt bona.  

El nombre de correlacions relatives al les valoracions organolèptiques atorgades a les 

mostres del tast que han resultat ser significatives és baix, tot i que en cas de disposar 

d’informació de més tastadors s’esperaria que aquest nombres s’incrementés (figura 

14.65). Es destacable l’elevada correlació existent entre la valoració atorgada als dos 

brous comercials (figura 14.65) reflex que es tracta de mostres amb un perfil 

organolèptic similar deguda la seva naturalesa comercial. En particular, i així ho han 

recollit els tastadors en els observacions dels formularis, aquests dos brous 

comercials es caracteritzaven per esser molt més salats que la resta de mostres. 

També existeix una elevada correlació entre les mostres corresponents a Beta 

vulgaris (silvestre) i brotons de col d’hivern, atès que ambdues corresponen a perfils 

organolèptics suaus i que resulten familiars per als tastadors (figura 14.65). Per 

últim, també és destacable la correlació existent entre les mostres elaborades amb 

espècies clarament aromàtiques, fet que mostra l’existència de similituds 

organolèptiques entre totes elles (figura 14.65). La correlació negativa registrada 

entre el brou de Nadal comercial i Silybum marianum (figura 14.65) pot ser atribuïble 

al fet que es tracta de mostes amb gusts totalment discordants.  
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Fig. 14.65. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 10 mostres del tast de sopes escaldades. Per a les correlacions significatives 

amb un nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut.  

  

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 10 mostres de sopes escaldades 

avaluades es possible agrupar els tastadors en 3 grups (figura 14.66). Difereixen 

clarament en la valoració organolèptica que atorguen a les diferents mostres excepte 

en el cas de Thymus vulgaris (taula 14.41, figura 14.67). Considerant la valoració 

mitjana atorgada a les 11 mostres avaluades, les diferències entre el grup 2 i els grups 

1 i 3 són significatives, però no entre els grups 1 i 3. Els valors mitjans de cada grup 

oscil·len entre 3,85 i 2,93 (figura 14.67).  

 

Beta vulgaris (Silvestre)
B

e
ta

 v
u

lg
ar

is
 (

Si
lv

e
st

re
)

Col_2
C

o
l_

2

Apium nodiflorum

A
p

iu
m

 n
o

d
if

lo
ru

m
Silybum marianum

Si
ly

b
u

m
 m

ar
ia

n
u

m
Origanum vulgare

O
ri

ga
n

u
m

 v
u

lg
ar

e

Mentha sp.

M
e

n
th

a 
sp

.

Thymus vulgaris

Th
ym

u
s 

vu
lg

ar
is

Satureja montana

Sa
tu

re
ja

 m
o

n
ta

n
a

Brou de verdures comercial (Cont

B
ro

u
 d

e
 v

e
rd

u
re

s 
co

m
e

rc
ia

l 
(C

o
n

t

Brou de Nadal comercial (Control

B
ro

u
 d

e
 N

ad
al

 c
o

m
e

rc
ia

l 
(C

o
n

tr
o

l

0,56 X 0,30 X X X X X X

0,56 0,37 X X X X X X X

X 0,37 X 0,36 X X X X X

0,30 X X X X X X X -0,36

X X 0,36 X 0,44 0,40 X X X

X X X X 0,44 0,46 X X X

X X X X 0,40 0,46 0,39 X X

X X X X X X 0,39 0,33 X

X X X X X X X 0,33 0,55

X X X -0,36 X X X X 0,55

-1,0 1,0

Correlaciones Pearson Producto-Momento

X = no es significante a 5%

Apium 
nodiflorum 

 

Beta 
vulgaris  

 

Brotons 
 

 

Silybum 
marianum 

 

Origanum 
vulgare 

 

Mentha sp. 
 

Thymus 
vulgaris 

 

Brou de 
verdures 
comercial  

 

 

Satureja 
montana 

 

Brou de 
Nadal 

comercial  
 



Capítol  14  
 

648   

 
 

Fig. 14.66. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 51 tastadors participants en el tast 

de sopes escaldades pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats en 3 

conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 10 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup, que inclou el 37,3% dels tastadors, es caracteritza per una afinitat 

baixa pels brous comercials, mentre que presenten una afinitat moderadament 

elevada per les sopes escaldades elaborades amb espècies clarament aromàtiques. 

Tanmateix, cap de les mostres supera el 3,5 amb la qual cosa es pot afirmar que en 

termes generals aquest grup de tastadors és poc procliu al consum de sopes 

escaldades, i encara menys al consum de brous comercials (figura 14.68) 

El segon grup correspon al 29,4% dels tastadors, els quals es caracteritzen per tenir 

una elevada afinitat vers el consum de sopes escaldades i també brous de caràcter 

comercial. Sis de les deu mostres assoleixen valoracions organolèptiques d’almenys 4, 

i les quatre restants es situen per sobre del 3 (figura 14.68). Es preveu que la 

introducció de les sopes escaldades en la dieta d’aquest grup de consumidors sigui 

exitosa, tant si estan elaborades amb espècies silvestres com amb varietats agrícoles 

tradicionals.  

El tercer grup aglutina el 33,3% dels tastadors que valoren de forma excel·lent els 

brous comercials però que en canvi atorguen valoracions molt modestes a les sopes 
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escaldades elaborades amb espècies silvestres o varietats agrícoles tradicionals 

(figura 14.68). En conseqüència, la introducció de les sopes escaldades en la dieta 

d’aquests tastadors es preveu complex, i en tot cas caldria explorar la possibilitat 

d’assimilar el seu gust al dels brous de caràcter comercial, incrementant-ne per 

exemple el contingut de sal.  

 

Taula 14.41. Valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast de sopes escaldades. Mitjana i 

desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un 

nivell de confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Beta vulgaris (Silvestre) * 0,0191 3,05 ± 0,71 3,67 ± 0,9 2,76 ± 1,03 

Brotons de col d'hivern * 0,0001 3,16 ± 0,76 4,07 ± 0,59 2,76 ± 0,97 

Apium nodiflorum * 0,0000 2 ± 0,82 3,53 ± 1,06 1,53 ± 0,62 

Silybum marianum * 0,0001 3,37 ± 1,07 3,07 ± 1,1 1,94 ± 0,56 

Origanum vulgare *  0,0017 3,42 ± 1,26 4,33 ± 0,72 2,88 ± 1,11 

Mentha sp. * 0,0083 3,37 ± 1,12 4,07 ± 1,1 2,71 ± 1,31 

Thymus vulgaris  0,2978 3,47 ± 1,26 4 ± 1,13 3,47 ± 0,8 

Satureja montana *  0,0144 2,74 ± 1,1 3,73 ± 1,03 3,18 ± 0,64 

Brou de verdures comercial 
(Control) * 

0,0000 2,58 ± 1,02 4 ± 0,65 4,24 ± 0,83 

Brou de Nadal comercial 
(Control) * 

0,0000 2,11 ± 1,15 4 ± 0,93 4,24 ± 0,56 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 2,93 ± 0,42 3,85 ± 0,3 2,97 ± 0,27 
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Fig. 14.67. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast de sopes 

escaldades. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les 

mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD).  
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Figura 14.68. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast de sopes escaldades. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb 

un nivell de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*). 
 

Cap dels 41 factors socioeconòmics, preferències gustatives, i hàbits de consum 

considerats en l’anàlisi multifactorial dut a terme té un efecte significatiu en la 

valoració organolèptica mitjana atorgada a les mostres del tast de sopes escaldades. 

L’absència de significació es manté quan s’avalua l’efecte dels mateixos factors sobre 

cadascuna de les mostres del tast. El factors considerats es mostren a les taules 14.42 

i 14.43. Aquests resultats posen de relleu que en cas que les espècies silvestres 

avaluades arribin al plat d’un consumidor, els factors socioeconòmics, preferències 

gustatives i hàbits de consum no condicionaran la valoració organolèptica que aquest 

els atorgui. Cal seguir acumulant evidències que reforcin aquests resultats. En aquest 

sentit seria interessant repetir els anàlisis disposant d’un nombre més elevat de 

tastadors.  
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Taula 14.42. Preferències gustatives i hàbits de consum relatius a les sopes escaldades 

considerats en l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té 

un efecte significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de sopes 

escaldades. P-valor: 0,9900 

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Coneixença sopes escaldades 0,00094 1 0,00094 0,00 0,9572 

Consum sopes escaldades 0,04399 1 0,04399 0,14 0,7149 

Freqüència consum plats de cullera 0,22185 3 0,07395 0,23 0,8770 

Afinitat pel gust amarg 0,03228 1 0,03228 0,11 0,7427 

Afinitat pel gust salat 1,00089 1 1,00089 3,61 0,0631 

Afinitat pel gust dolç 0,00228 1 0,00228 0,01 0,9305 

Afinitat pel gust anisat 0,41161 1 0,41161 1,43 0,2382 

Afinitat pel gust fort 0,13283 1 0,13283 0,45 0,5048 

Afinitat pel gust àcid 0,00482 1 0,00482 0,02 0,8991 

Afinitat pel gust picant 0,25706 1 0,25706 0,88 0,3525 

Afinitat pel gust suau 0,00004 1 0,00004 0,00 0,9900 

Consum arròs bullit 0,21562 1 0,215622 0,85 0,3624 

Consum escudella 0,33908 1 0,339089 1,34 0,2549 

Consum brou de verdura amb 
arròs 

0,49702 1 0,497024 1,96 0,1699 

Consum brou de verdura amb 
pasta 

0,00377 1 0,003772 0,01 0,9035 

Consum brou de verdura amb pa 
sec 

0,23094 1 0,230946 0,91 0,3460 

Consum brou de plantes 
aromàtiques amb 

0,00206 1 0,002066 0,01 0,9285 

Consum estofats de llegums 0,61973 1 0,619731 2,45 0,1266 

Consum brous vegetals casolans 0,65157 1 0,651575 2,57 0,1176 

Consum brous vegetals comprats 0,06185 1 0,061857 0,24 0,6242 

Consum brous de carn casolans 0,00213 1 0,002131 0,01 0,9274 

Consum brous de carn comprats 0,37995 1 0,379955 1,50 0,2287 
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Taula 14.43. Factors socioeconòmics i hàbits de consum de caràcter general considerats en 

l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte 

significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de sopes escaldades. 

P-valor: 0,1652. 

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Gènere 0,28639 1 0,28639 1,19 0,2884 

Edat 1,27088 4 0,31771 1,32 0,2964 

Procedència 2,58608 3 0,86202 3,57 0,0313 

Nivell estudis 0,98474 3 0,32824 1,18 0,3572 

Activitat professional 0,69406 6 0,11567 0,42 0,8539 

Compra en grans superfícies 0,12857 1 0,12857 0,46 0,5089 

Compra en mercats, petites 

botigues o cooperatives de consum  
0,04393 1 0,04393 0,16 0,6976 

Compra aliments de bona qualitat, 

saludables i ecològics 
0,15633 1 0,15633 0,56 0,4673 

Compra aliments econòmics 0,06809 1 0,06809 0,25 0,6292 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,00796 1 0,00796 0,03 0,8682 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,03822 1 0,03822 0,14 0,7169 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,03352 1 0,03352 0,12 0,7341 

Menja fruita cada dia  0,40904 1 0,40904 1,64 0,2134 

És vegetarià o vega 0,01945 1 0,01945 0,08 0,7825 

Menja productes precuinats 

almenys un cop a la setmana 
0,02606 1 0,02606 0,10 0,7494 

Pren dolços o refrescos almenys un 

cop a la setmana 
0,00007 1 0,00007 0,00 0,9865 

Fa esport almenys dues hores a la 

setmana 
0,00690 1 0,00690 0,03 0,8693 

És fumador 0,49663 1 0,49663 1,99 0,1720 

 

Tast de melmelades  

D’acord amb la taula 14.44 i la figura 14.69, set de les nou mostres de melmelades 

avaluades assoleixen una valoració organolèptica equivalent a almenys una de les 

dues melmelades control. Concretament, sis de les mostres obtenen una valoració 

equivalent a als dos controls, mentre que una és valorada de forma equivalent a la 

melmelada de préssec però es situa significativament per sota de la valoració de la 
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melmelada de maduixa (figura 14.69). Els percentatges de repetició d’aquestes set 

mostres són molt variables, i es mouen entre el 50 i el 93% (taula 14.44).  

 

Taula 14.44. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

melmelades. Les mostres que amb un nivell de confiança del 95% es pugui afirmar que han 

obtingut valoracions iguals o superiors a almenys un dels controls es mostren en format 

negreta. També s’indica el percentatge de tastadors que tornarien a consumir cada mostra i el 

percentatge que la qualifiquen com a bona o molt bona.  

Mostra  Nº tastadors V. Organo.a % Rep.b % B o MB c 

Arbutus unedo  54 4,26 ± 0,7 93 83 

Ziziphus ziziphus 53 3,28 ± 1,2 62 51 

Rubus ulmifolus  54 3,87 ± 1,1 78 67 

Sorbus domestica  54 2,5 ± 1,3 41 28 

Rosa canina 54 3,37 ± 1,3 63 52 

Sambucus nigra + Prunus 
domestica (varietat clàudia) 

54 3,76 ± 1,1 78 59 

Prunus spinosa  53 3,23 ± 1,4 58 43 

Sambucus nigra (flors) + Pyrus 
malus (varietat local) 

54 3,06 ± 1,4 50 39 

Mesplius germanica 53 2,66 ± 1,1 45 23 

Maduixa (Control)  53 4,09 ± 0,9 94 75 

Prèsssec (Control)  54 3,96 ± 0,8 89 67 
a Valoració organolèptica (mitjana i desviació estàndard). Escala de 1 (dolent) a 5 (molt bo). 
b  Percentatge de tastadors que tornarien a consumir la mostra. 
c Percentatge de tastadors que qualifiquen la mostra com a bona o molt bona a nivell 

organolèptic. 
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Fig. 14.69. Valoració organolèptica obtinguda per cadascuna de les mostres del tast de 

melmelades. Mitjana i desviació estàndard. Mitjançant el test no paramètric Kruskal – Wallis 

amb un nivell de confiança del 95% s’ha obtingut un P – valor: 0,0000. Lletres diferents 

indiquen una diferència estadísticament significativa entre les mitjanes dels nivells del factor, 

amb un nivell de confiança del 95% (Bonferroni).  

 

Analitzant detalladament les valoracions que els tastadors han atorgat a cadascuna de 

les mostres s’observa com la melmelada d’Arbutus unedo és la única que no ha estat 

qualificada ni com a dolenta ni com a mediocre en cap cas. Al seu torn les dues 

melmelades control no han estat qualificades en cap cas com a dolentes, si bé un 

percentatge molt baix de tastadors les considera mediocres (figura 14.70). En la resta 

de melmelades silvestres que han obtingut valoracions equivalents a almenys una de 

les mostres control, s’observa com entre el 10 i el 30% dels tastadors les qualifiquen 

com a dolentes o mediocres, posant de relleu que es tracta de gusts i textures menys 

convencionals i que poden generar cert rebuig entre determinats tastadors (figura 

14.70).  

Entre un 39 i un 83% dels tastadors qualifiquen les set melmelades silvestres amb 

valoracions mitjanes equivalents als controls com a bones o molt bones. Per contra, 
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les dues melmelades silvestres amb valoracions mitjanes significativament inferiors 

als controls són considerades bones o molt bones per menys del 30% de tastadors, 

mentre que entre el 40 i 50% les consideren dolentes o mediocres (figura 14.70), 

provablement degut al gust intens i una textura poc convencional.   

 
Fig. 14.70. Percentatge de tastadors que a nivell organolèptic qualifiquen cadascuna de les 

mostres del tast de melmelades com a dolenta, mediocre, acceptable, bona, o molt bona.  

Un bon nombre de correlacions relatives al les valoracions organolèptiques atorgades 

a les mostres del tast han resultat ser significatives, tot i que en cas de disposar 

d’informació de més tastadors s’esperaria que aquest nombres s’incrementés encara 

més (figura 14.71). Cal destacar l’absència de correlació entre els dos controls, i 

també entre aquests i pràcticament totes les melmelades silvestres avaluades. També 

és notòria l’elevada correlació existent entre aquelles melmelades silvestres que 

presenten un gust més intens o particular, mentre que la correlació d’aquestes amb 

les melmelades silvestres més conegudes o de gust més estàndard (Arbutus unedo, 

Rubus ulmifolius) és inexistent o de baixa intensitat (figura 14.71).  
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Fig. 14.71. Matriu de correlacions entre les valoracions organolèptiques que els tastadors 

han atorgat a les 11 mostres del tast melmelades. Per a les correlacions significatives amb un 

nivell de confiança del 95% es mostra el coeficient de correlació de Pearson obtingut.  

  

En funció de la valoració organolèptica atorgada a les 11 mostres de melmelades 

avaluades es possible agrupar els tastadors en 3 grups (figura 14.72). Difereixen 

clarament en la valoració organolèptica que atorguen a les diferents mostres excepte 

en el cas de la melmelada de maduixa (taula 14.45x, figura 14.73). Considerant la 

valoració mitjana atorgada a les 11 mostres avaluades, les diferències entre els tres 

grups són significatives, amb valors que oscil·len entre 4,12 i 2,57 (figura 14.73).  
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Fig. 14.72. Anàlisis de conglomerats a partir del qual els 52 tastadors participants en el tast 

de melmelades pels quals es disposa de dades complertes han quedat agrupats en 3 

conglomerats en funció de la valoració organolèptica que han atorgat a cadascuna de les 11 

mostres avaluades. Distància euclidiana, mètode de Ward, dades no estandarditzades.  

 

El primer grup, que inclou el 30,8% dels tastadors, es caracteritza per una gran 

afinitat pel consum de melmelades, amb una valoració molt elevada tant de la major 

part de les melmelades silvestres com de la melmelada de maduixa. És destacable la 

modesta valoració (en comparació amb la resta de mostres) assolida per la 

melmelada de préssec, que es situa al mateix nivell que les melmelades de Mespilus 

germanica i Sorbus domestica (figura 14.74). Es tracta per tant d’un grup de 

consumidors que fàcilment consumiran melmelades silvestres, fins i tot aquelles que 

tinguin gusts poc habituals.  

El segon grup està format pel 48,1% de tastadors a qui agraden les melmelades 

sempre i quant tinguin un gust familiar, suau, i en certa manera estàndard. En aquest 

sentit, els controls i les melmelades silvestres amb aquest perfil organolèptic han 

estat les més ben valorades, mentre que a mesura que el gust de les mostres esdevé 

més intens i particular la valoració organolèptica descendeix progressivament (figura 

14.74).  
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El tercer grup, al qual corresponen el 21,2% dels tastadors, es caracteritza per una 

afinitat moderada vers el consum de melmelades. Tant sols els controls i la 

melmelada d’Arbutus unedo (que organolèpticament parlant és la més suau i 

estàndard) obtenen valoracions per sobre de 3,5, mentre que la de Rubus ulmifolius es 

valorada lleugerament per sobre de 3. Les set melmelades silvestres restants són 

valorades per sota de tres, i majoritàriament per sota de dos, reflectint la clara 

reticència d’aquest grup de tastadors al consum de melmelades silvestres de gusts 

poc convencionals o intensos (figura 14.74).   

 

Taula 14.45. Valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups de tastadors establerts a 

partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les mostres del tast de melmelades. Mitjana i 

desviació estàndard. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un 

nivell de confiança del 95%, entre grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*).  

Mostra P- valor Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Arbutus unedo* 0,0176 4,5 ± 0,73 4,36 ± 0,7 3,73 ± 0,65 

Ziziphus ziziphus* 0,0000 4,38 ± 0,62 3,28 ± 0,98 1,73 ± 0,79 

Rubus ulmifolus* 0,0035 4,44 ± 0,73 3,96 ± 1,1 3,09 ± 0,94 

Sorbus domestica* 0,0000 3,75 ± 0,86 1,96 ± 1,02 1,64 ± 1,03 

Rosa canina* 0,0000 4,31 ± 0,7 3,36 ± 1,19 1,91 ± 0,94 

Sambucus nigra + Prunus 
domestica (varietat clàudia)* 

0,0000 4,5 ± 0,82 3,84 ± 0,99 2,64 ± 0,81 

Prunus spinosa* 0,0000 4,5 ± 0,73 3,2 ± 0,82 1,36 ± 0,92 

Sambucus nigra (flors) + Pyrus 
malus (varietat local)* 

0,0000 4,31 ± 0,87 2,96 ± 1,31 1,55 ± 0,82 

Mesplius germanica* 0,0004 3,44 ± 0,81 2,36 ± 0,95 2,09 ± 0,94 

Maduixa (Control)  0,4842 4,25 ± 0,93 4,08 ± 0,76 3,82 ± 1,17 

Prèsssec (Control) * 0,0173 3,69 ± 0,7 4,28 ± 0,84 3,55 ± 0,82 

Mitjana per totes les mostres * 0,0000 4,12 ± 0,31 3,35 ± 0,36 2,57 ± 0,2 
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Fig. 14.73. Valoració organolèptica que de mitjana cadascun dels grups de tastadors 

establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga al conjunt de mostres del tast de 

melmelades. Lletres diferents indiquen una diferència estadísticament significativa entre les 

mitjanes dels nivells del factor, amb un nivell de confiança del 95% (LSD).  

 

Dels 40 factors socioeconòmics, preferències gustatives, i hàbits de consum 

considerats en l’anàlisi multifactorial només 3 tenen un efecte significatiu en la 

valoració organolèptica mitjana atorgada a les mostres del tast de melmelades. A 

major freqüència en el consum de melmelades, major és la valoració organolèptica 

atorgada a les mostres; mentre que l’afinitat pel gust fort fa incrementar la valoració 

organolèptica atorgada a les mostres, i l’afinitat pel gust salat la fa disminuir. La resta 

de factors no han estat significatius, i l’absència de significació es manté quan s’avalua 

el seu efecte sobre cadascuna de les mostres del tast. El factors considerats es 

mostren a les taules 14.46 i 14.47. Aquests resultats posen de relleu que en cas que 

les melmelades avaluades arribin a mans dels consumidors, els factors 

socioeconòmics, preferències gustatives i hàbits de consum condicionaran només de 

forma molt lleu la valoració organolèptica que aquest els atorgui. Cal seguir 

acumulant evidències que reforcin aquests resultats. En aquest sentit seria 

interessant repetir els anàlisis disposant d’un nombre més elevat de tastadors
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Figura 14.74. Representació gràfica de la valoració organolèptica que cadascun dels 3 grups 

de tastadors establerts a partir de l’anàlisi de conglomerats atorga a les diferents mostres del 

tast de melmelades. Les mostres per les quals s’observen diferències significatives, amb un 

nivell de confiança del 95%, entre els grups de tastadors s’indiquen amb un asterisc (*). 
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Taula 14.46. Preferències gustatives i hàbits de consum relatius a les melmelades 

considerats en l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% tres dels factors 

tenen un efecte significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de 

melmelades. Els factors significatius s’indiquen amb un asterisc (*). P-valor: 0,1875 

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Freqüència consum melmelades * 4,67292 3 1,55764 4,50 0,0078 

Consum amb pa 0,20077 1 0,20077 0,58 0,4506 

Consum amb torrades 0,00632 1 0,00632 0,02 0,8931 

Consum amb galetes 0,01830 1 0,01830 0,05 0,8193 

Consum amb formatges 0,69493 1 0,69493 2,01 0,1637 

Afinitat pel gust amarg 0,12648 1 0,12648 0,41 0,5231 

Afinitat pel gust salat * 1,99618 1 1,99618 6,54 0,0141 

Afinitat pel gust dolç 1,09228 1 1,09228 3,58 0,0651 

Afinitat pel gust fort * 1,67333 1 1,67333 5,48 0,0238 

Afinitat pel gust àcid 0,09962 1 0,09962 0,33 0,5707 

Afinitat pel gust picant 1,09228 1 1,09228 3,58 0,0651 

Afinitat pel gust suau 0,01859 1 0,01859 0,06 0,8062 

Consum melmelada préssec 0,19590 1 0,19590 0,45 0,5043 

Consum melmelada poma 0,07798 1 0,07798 0,18 0,6731 

Consum melmelada maduixa 0,13128 1 0,13128 0,30 0,5843 

Consum cabell d’àngel 0,04405 1 0,04405 0,10 0,7510 

Consum melmelada tomàquet 1,09228 1 1,09228 3,58 0,0651 

Consum melmelada mores 0,02328 1 0,02328 0,05 0,8175 

Consum melmelada fruits 
silvestres 

1,09228 1 1,09228 3,58 0,0651 

Consum melmelada pebrot 0,30838 1 0,30838 0,71 0,4028 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Capítol 14 
 

    663 

Taula 14.47. Factors socioeconòmics i hàbits de consum de caràcter general considerats en 

l’anàlisi multifactorial. Amb un nivell de confiança del 95% cap dels factors té un efecte 

significatiu en la valoració organolèptica atorgada a les mostres del tast de melmelades. P-

valor: 0,1652. 

Factor 
Suma de 

quadrats 
GL Quadrat Mig F-exp P-Valor 

Gènere 0,02544 1 0,02544 0,10 0,7520 

Edat 2,05033 3 0,68344 2,78 0,0751 

Procedència 0,74013 4 0,18503 0,75 0,5715 

Nivell estudis 0,40947 3 0,13649 0,55 0,6527 

Activitat professional 3,33146 5 0,66629 2,71 0,0589 

Compra en grans superfícies 0,30924 1 0,30924 1,26 0,2790 

Compra en mercats, petites 

botigues o cooperatives de consum  
0,01865 1 0,01865 0,08 0,7866 

Compra aliments de bona qualitat, 

saludables i ecològics 
0,07500 1 0,07500 0,30 0,5886 

Compra aliments econòmics 0,45532 1 0,45532 1,85 0,1928 

Compra aliments fàcils de cuinar 0,09671 1 0,09671 0,39 0,5397 

Compra aliments d’aspecte atractiu  0,10129 1 0,10129 0,41 0,5304 

Compra aliments fàcils d’adquirir  0,70629 1 0,70629 2,87 0,1097 

Menja fruita cada dia  0,27147 1 0,27147 1,10 0,3093 

És vegetarià o vega 0,13714 1 0,13714 0,56 0,4663 

Menja productes precuinats 

almenys un cop a la setmana 
0,78582 1 0,78582 3,19 0,0930 

Pren dolços o refrescos almenys un 

cop a la setmana 
0,00229 1 0,00229 0,01 0,9243 

Fa esport almenys dues hores a la 

setmana 
0,27038 1 0,27038 1,10 0,3103 

És fumador 0,49362 1 0,49362 2,00 0,1760 
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DISCUSSIÓ GENERAL  

Valoració sensorial general 

D’acord amb la valoració organolèptica mitjana que els tastadors han atorgat a les 77 

mostres avaluades, es pot afirmar que la major part de productes alimentaris 

elaborats amb espècies silvestres o varietats tradicionals en desús són valorats a 

nivell sensorial igual que si fossin elaborats amb els ingredients més àmpliament 

consumits i comercialitzats en la tipologia alimentària corresponent. Malgrat haver-se 

realitzat anteriorment alguns estudis per avaluar la qualitat sensorial de productes 

elaborats amb espècies silvestres (Kelley et al., 2002; Kelley et al., 2004; Romojaro et 

al., 2013; Sanchez-Bel et al., 2015; Benvenuti, 2016), aquestes són les primeres dades 

que demostren la gran acceptació que els productes alimentaris elaborats amb NUS 

tenen entre els qui en seran els potencials consumidors.  

La fisiologia del sentit del gust posa de relleu que és necessari un procés d’adaptació a 

aquells gust, i també textures, als quals no s’està habituat. Les preferències gustatives 

venen determinades per factors biològics, socials i ambientals, i per tant són en part 

modulables al llarg del temps (Ventura & Worobey, 2013). Tanmateix, estan altament 

condicionades per les experiències gustatives corresponents al període embrionari i 

als primers anys de vida (Ventura & Worobey, 2013). Per exemple, els infants tenen 

més predisposició pels gusts dolços o salats que pels amargs, tot i que la preferència 

gustativa es veurà modulada en funció de la dieta materna, del tipus d’alimentació 

rebuda en els primers mesos de vida, i de l’habituació a consumir un pampli ventall 

de productes durant els primers anys de la infància (Mennella, 2014). Tenint en 

compte que la immensa majoria dels participants en l’estudi no havien consumit mai 

abans productes elaborats amb les espècies i varietats avaluades, hauria estat 

plausible obtenir majoritàriament unes valoracions sensorials significativament 

inferiors a les dels controls, circumstància que tanmateix no s’ha produït i que atorga 

encara més rellevància als resultats obtinguts. Aquelles mostres que el primer cop 

que han estat ingerides pels consumidors han obtingut valoracions iguals als 

productes alimentaris equivalents més àmpliament consumits, seran indubtablement 

encara més ben valorades si el seu consum es quotidianitza. Alhora, per les mostres 

que tot i no assolir de mitjana valoracions equivalents als controls, han assolit ja 
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percentatges de repetició superiors als 50%, és esperable que a mesura que siguin 

introduïdes en la dieta la seva valoració sensorial millori substancialment, gràcies al 

procés d’adaptació als seus gusts i textures.  

Un altre element que atorga valor afegit als resultats obtinguts, és el fet que les 

espècies i varietats avaluades s’han estudiat mitjançant preparacions alimentàries en 

les quals eren l’element dominant. En la dieta quotidiana, la immensa majoria de 

mostres avaluades en els tasts es consumirien combinades amb altres ingredients de 

la mateixa tipologia alimentària i/o amb combinades amb altres tipologies d’aliments. 

Emprant un criteri conservador, en les mostres avaluades s’ha tractat de realçar el 

gust i la textura de les espècies avaluades, però quan s’introdueixin a la dieta 

quotidiana difícilment tindran un paper tant preponderant en els àpats dels quals 

formin part. En conseqüència, les espècies i varietats que han estat ben valorades 

sensorialment quan són l’element dominant de la mostra, també seran ben valorades 

pels consumidors quan la seva presència en plats sigui menys destacada. Aplicant el 

mateix raonament, és esperable que moltes de les espècies i varietats que en l’estudi 

han estat valorades per sota dels controls, puguin ser perfetament introduïdes en la 

dieta quotidiana si formen part de preparacions alimentàries més complexes i en les 

quals el seu gust i textura sigui menys dominant, si bé aquest extrem haurà de ser 

corroborat en futures investigacions.  

Per a les tipologies alimentàries en que s’ha determinat la valoració visual de les 

mostres, a banda de l’organolèptica, és rellevant la coincidència entre ambdues 

valoracions en les mostres que són identificades pels tastadors i que ja havien estat 

consumides anteriorment al desenvolupament dels tasts. En aquests casos, 

mitjançant el sentit de la vista s’identifica la mostra, a la qual s’associa una 

determinada qualitat visual no en base al seu aspecte sinó d’acord al record sensorial 

obtingut en ingestes anteriors. Els records gustatius formen part de la memòria 

profunda, i alguns estudis apunten que són fins i tot innats (Mennella, 2014), fet que 

constitueix una estratègia adaptativa clau per evitar intoxicacions alimentàries 

(Ventura & Worobey, 2013). Per contra, en les mostres que visualment no són 

reconegudes pels tastadors, o que tot i ser reconegudes no han estat consumides amb 

anterioritat, no s’observa cap mena de relació entre la valoració organolèptica i la 
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valoració visual. En no haver-hi un record gustatiu previ, la valoració visual no es veu 

condicionada pel gust, i es basa tant sols en l’aspecte de la mostra. Si que es veurà 

influenciada per la presència o no d’uns determinats trets en el seu aspecte que 

puguin ser indici de manca de comestibilitat, trets adquirits al llarg de l’experiència 

vital però també amb una base genètica (Ventura & Worobey, 2013). Així doncs, 

mostres de verdura com Helianthus tuberosus, que adquireix coloracions blavoses, o 

de Borago officinalis, els pels de la qual un cop bullida poden recordar a colònies 

fúngiques, han estat molt mal valorades visualment perquè el seu aspecte no era un 

reflex de comestibilitat. Tanmateix, difícilment un producte amb molt bon aspecte 

però mal valorat en termes organolèptics, podrà assolir un nínxol de mercat estable, 

llevat que sigui considerat més un condiment visual que no pas un aliment, com 

podria ser el cas de les flors comestibles (Kelley et al., 2002; Kelley et al., 2004).  

La preferència de gusts dolços, salats o umamai (Lanfer et al., 2013); i el rebuig de 

gusts amargs o picants, com a estratègia adaptativa per evitar intoxicacions 

alimentàries i estimular el consum d’aliments calòrics i rics en proteïnes que 

afavoreixin el desenvolupament en les primeres etapes vitals, constitueix el substrat 

sobre el qual es basteix una de els principal pandèmies del segle XXI: l’obesitat, i en 

particular l’obesitat infantil (Ventura & Worobey, 2013). La gran facilitat d’accès a 

productes alimentaris industrials, pobres nutricionalment, però molt atractius en 

termes organolèptics, i rics en sucres refinats i greixos; juntament amb la 

predisposició genètica que n’afavoreix el consum, són la combinació perfecta que 

dona peu a l’obesitat (Ventura & Worobey, 2013). Per combatre aquest problema 

d’abast mundial, és cabdal introduir de froma positiva i progressiva una àmplia 

diversitat de productes vegetals en la dieta dels infants (Ventura & Worobey, 2013). 

En aquest sentit, la incorporació de froma habitual en la dieta dels infants d’espècies 

silvestres comestibles i de varietats agrícoles tradicionals en desús és un element 

cabdal per incrementar la diversitat de gusts i textures als quals mostren una 

resposta favorable, fet que afavorirà que mantinguin una dieta saludable quan 

esdevinguin persones adultes (Ventura & Worobey, 2013) 

En l’estratègia de màrqueting i de packaging que es desenvolupi per introduir les 

espècies i varietats avaluades en el circuit comercial, caldrà tenir molt en compte la 
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influència que l’aspecte de les mostres pot tenir en la seva sortida comercial. En els 

casos en que l’aspecte pugui incentivar el consum, caldrà realçar-lo; mentre que si 

l’aspecte pot anar en depriment de la comercialització, caldrà determinar una 

estratègia d’informació als consumidors per trencar les reticències derivades de 

l’aspecte, o bé dissenyar un sistema de comercialització on l’aspecte de la mostra es 

vegi transformat en positiu. L’aspecte serà importat principalment en el moment 

d’introduir els productes en el mercat, com a element clau per aconseguir que els 

consumidors adquireixin el producte per primera vegada. En aquest sentit serà 

cabdal dur a terme una estratègia de màrqueting, i desenvolupar un packaging, que 

n’afavreixin el consum, tant entre el públic adult com també entre els infants, ja que 

l’aspecte i el màrqueting d’un producte tenen una gran infuència en els criteris 

d’elecció dels consumidors (Robinson et al., 2007; Boyland & Halford, 2013; Elliot et 

al., 2013; Dixon et al., 2017). Tanmateix, desprès de la primera adquisició serà el gust 

del producte, i altres variables com el preu o la qualitat nutricional, les que jugaran un 

paper clau en la fidelització dels consumidors. També serà cabdal incorporar en el 

packaging elements que generin confiança en els consumidors vers les 

característiques i qualitats organolèptiques i nutricionals del producte. En un context 

en el qual la relació entre productor – consumidor és inexistent, aquests elements són 

importants per mostrar al consumidor què està adquirint. Fernqvist & Ekelund, 2014, 

han detectat set elements en el packaging que contribueixen a generar confiança en 

els consumodors i per tant a afavorir el consum dels productes que els contenen. 

Aquests elements són: l’efecte sobre la salut, la producció ecològica, l’origen, la marca, 

el mètode de producció, aspectes ètics, i la descripció dels ingredients. La importància 

d’aquests elements posa de relleu l’efecte positiu que podria tenir sobre la 

comercialització de NUS el desenvolupament d’un certificat que representés els 

elements esmentats, el qual contribuiria a generar confiança en els consumidors a 

l’hora d’adquirir productes elaborats amb NUS, que al seu torn s’haurien obtingut de 

froma sostenible a tots els nivells.  

 

 

 



Capítol  14  
 

668   

Característiques de les espècies en general més ben valorades 

S’ha observat que en general les mostres més ben valorades han estat aquelles que 

presenten gusts suaus o que ja resulten familiars als consumidors. En termes 

evolutius s’ha tendit a associar gusts molt marcats, com per exemple amargs, picants 

o àcids a productes tòxics o a aliments en mal estat de conservació (Ventura & 

Worobey, 2013). En conseqüència, són gusts que d’entrada són mal acceptats pels 

consumidors, els quals requereixen un procés d’habituació per poder acceptar-los i 

valorar-los positivament. Tanmateix, un cop habituats als seu gust, i identificats com 

comestibles, el consum de productes amb aquests perfils organolèptics pot esdevenir 

general, essent-ne la cervesa, la rúcula, el pebre, les endívies o la llimona clars 

exemples. Cal tenir també en compte el factor cultural, el qual farà que unes 

determinades societats siguin més tolerants que altres a uns determinats gusts 

(Lanfer et al., 2013), tot i que en general existeix una elevada permeabilitat per a la 

introducció amb èxit de nous gusts. Un clar exemple n’és la rúcula, espècie que 

tradicionalment no havia estat consumida a Catalunya i que en les darreres dècades 

s’ha generalitzat fruit de la influència de la cuina Italiana. La rúcula, de gust particular, 

intens, picant, obté actualment unes valoracions organolèptiques molt elevades, 

perquè la població ja s’ha acostumat al seu consum i la considera un ingredient 

habitual de la dieta. Tanmateix, de ben segur que en el moment de la seva introducció, 

va generar reticències al paladar de molts consumidors quan van tastar-la per primer 

cop. Però la seva presència en el mercat i la associació amb la gastronomia italiana, 

han fet que ara sigui una espècie d’ús habitual. L’exemple de la rúcula és molt 

important, ja que posa de relleu la possibilitat d’introduir de forma generalitzada fins 

i tot espècies de gusts intensos i poc habituals per als consumidors. Alhora, manifesta 

la necessitat que les espècies i varietats que es desitgin introduir en la dieta siguin 

fàcilment accessibles per als consumidors, ja que serà precisament l’habituació a 

aquestes espècies i varietats el que farà que siguin utilitzades de forma convencional 

com un ingredient més. Aquest procés d’habituació serà especialment important per 

aquelles espècies i varietats que presentin gusts o textures poc usualsen la tipologia 

alimentària que correspongui.  
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Els resultats obtinguts també reflecteixen la importància de les que es podrien 

anomenar espècies o varietats pioneres. Són les primeres espècies o varietats d’un 

determinat perfil organolèptic o textura que han aconseguit ser introduïdes amb 

normalitat com a ingredients de la tipologia alimentària que correspongui. El seu 

paper és cabdal, ja que obren les portes a moltes altres espècies o varietats amb un 

perfil organolèptic similar, les quals seran ja d’entrada ben acceptades perquè el seu 

gust s’associarà amb el de l’espècie pionera. La rúcula seria una espècie pionera, ja 

que ha estat la primera espècie de gust picant que s’ha aconseguit introduir de forma 

generalitzada en les amanides. Gràcies a aquest fet, les mostres d’amanides en format 

mesclum constituïdes per espècies picants han estat també ben valorades pels 

consumidors, perquè aquests ja estan habituats a que en determinades ocasions les 

amaindes piquin. És una dada molt important, ja que posa de relleu que amb la 

incorporació a la dieta d’una espècie amb un perfil organolèptic particular s’està 

obrint també la porta a la incorporació de totes aquelles espècies i varietats que 

presentin perfils organolèptics similars. A la pràctica, es pot traduir en el disseny 

d’estratègies de màrqueting focalitzades a promocionar una determinada espècie per 

tal que actuï com a pionera i faciliti la posterior incorporació d’un gran ventall 

d’espècies de perfil organolèptic similar que ja no hauran de vèncer les reticències 

dels consumidors.  

En el cas de les espècies i varietats de gusts suaus, similars als controls, les 

valoracions han estat en tots els casos molt favorables (llevat d’aquelles en que el 

limitant no ha estat el gust sinó la textura). En aquests casos els controls han actuat 

com a espècies pioneres, i per tant els consumidors han percebut gusts ja familiars 

que han estat valorats positivament. Una bona prova d’això és la correlació entre les 

mostres de perfil organolèptic suau amb els les mostres control corresponents. En 

termes aplicats són resultats que posen de relleu la possibilitat d’introduir en el 

mercat el gran ventall d’espècies silvestres i varietats tradicionals en desús que 

presenten gusts i textures propers als productes àmpliament consumits 

habitualment, sense que es generi cap reacció de rebuig per part dels consumidors en 

termes sensorials. Per aquestes espècies i varietats la generalització del seu consum 

dependrà principalment de la disponibilitat, l’aspecte, el màrqueting o el preu de 
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venda, entre d’altres factors (Zanoli & Naspetti, 2002; Stone et al., 2012; Verain et al., 

2015); perquè en termes organolèptics ja d’entrada seran ben acceptades per part 

dels consumidors. Un altre tret rellevant a tenir en compte és que les espècies i 

varietats de gust suau difícilment són valorades gaire negativament pels 

consumidors, però també és més provable que tampoc siguin considerades 

excel·lents per aquells consumidors a qui els gusts suaus els deixen indiferents. Per 

contra, les espècies de gust intens, encara que es tracti de gusts als quals els 

consumidors ja estan habituats, tendeixen a ser valorades o molt positivament o molt 

negativament, ja que difícilment deixen indiferent a ningú. En conseqüència, en línies 

generals es pot afirmar que si una espècie de gust suau i una de gust intens han 

obtingut la mateixa valoració organolèptica mitjana, en el cas de l’espècie de gust 

suau la desviació estàndard serà molt menor que en la de gust intens, ja que en el 

primer cas la major part de puntuacions correspondran al centre de l’escala hedònica 

establerta i en el segon cas correspondran als extrems. Per tant, una espècie de gust 

intents difícilment serà acceptada per tots els consumidors, i el màrqueting caldrà 

centrar-lo en la fidelització d’aquells que la valoren precisament pel seu gust intents.   

 

El factor individu: heterogeneítat en la valoració sensorial i existència de grups 

de tastadors amb precepcions organolèptiques similars  

Tal i com era esperable, i d’acord amb l’observat en altres estudis (Beck et al., 2015), 

s’ha detectat una clara influència del factor individu en la valoració organolèptica 

atorgada a les mostres d’una mateixa tipologia alimentària. En funció de la tipologia a 

s’han definit entre tres i cinc grups de tastadors en base a les valoracions assignades a 

les diferents mostres avaluades. L’existència de diferències  significatives en la 

valoració organolèptica que els diferents grups de tastadors atorguen a les mostres, 

posa de relleu que la valoració que un individu en particular atorga a una mostra pot 

ser molt diferent de la mitjana obtinguda pel conjunt de la població. Difícilment una 

mostra serà rebutjada o molt ben valorada per tota la població, ja que el sentit del 

gust bé condicionat tant genèticament com socialment (Mennella, 2014; Ventura & 

Worobey, 2013).  
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És cabdal conèixer quins són els trets organolèptics més valorats per cada grup de 

consumidors. Poder agrupar-los en base a les seves preferències organolèptiques 

permet determinar les possibilitats d’introducció a la dieta de les mostres avaluades 

més enllà del valor organolèptic mitja obtingut. Si un grup important de consumidors 

valora molt positivament una mostra, aquesta serà potencialment adquirida i 

consumida per tals consumidors, encara que de mitjana per al conjunt de la població 

la valoració hagi estat baixa. A més, en cas de disposar d’un nombre suficient de 

participants en l’estudi, es podria arribar a determinar si el perfil socioeconòmic i els 

hàbits de consum dels grups de consumidors establerts difereixen significativament 

entre ells. En cas afirmatiu, seria possible desenvolupar estratègies de màrqueting 

dirigides a cada grup. Per últim, en base a les valoracions atorgades per cada grup a 

les diferents mostres, es pot determinar quines són les seves preferències 

organolèptiques per al tipus alimentari avaluat. D’aquesta manera es podrà predir 

quina seria la valoració que atorgarien a espècies i varietats no avaluades però que 

presenten uns trets organolèptics equiparables a alguna de les mostres estudiades.   

En termes generals, els grups de consumidors establerts en els diferents tasts 

responen a un dels següents patrons:  

 Valoració molt elevada de totes les mostres de tast, tant si són controls com si 

són elaborades amb NUS. Independentment de les característiques 

organolèptiques de les mostres aquests tastadors les valoren molt 

positivament. Aquest fet reflecteix una gran afinitat per la tipologia 

alimentària, i també una gran afinitat per tota la gamma de gusts (i textures) 

avaluats.  Per aquests consumidors totes les espècies silvestres i varietats 

agrícoles tradicionals avaluades, i aquelles que presentin un perfil 

organolèptic similar, seran molt ben acceptades quan s’introdueixin en el 

mercat; sempre i quan la resta de variables que afecten a l’elecció de producte 

no esdevinguin un limitant.  

 Valoració molt elevada dels controls i d’aquelles mostres elaborades amb NUS 

que presentin un gust suau, similar al dels controls, o si més no equivalent al 

d’alguna espècie ja àmpliament consumida en la tipologia alimentaria 

estudiada. Per contra, les mostres elaborades amb NUS de gusts forts que 
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habitualment no es trobin representats en la tipologia alimentària, seran 

valorades de forma modesta. Per aquests consumidors les espècies silvestres i 

varietats agrícoles tradicionals de gust suau o al qual ja estiguin familiaritzats , 

seran molt ben acceptades quan s’introdueixin en el mercat; sempre i quan la 

resta de variables que afecten a l’elecció de producte no esdevinguin un 

limitant. Per contra, les mostres de gust fort, tot i que en un futur poden 

arribar a ser ben acceptades, necessitaran d’un procés d’adaptació i d’una 

estratègia de màrqueting específica que permeti habituar el paladar dels 

consumidors i vèncer les reticències inicials.   

 Elevada afinitat per la tipologia alimentària avaluada, especialment per les 

mostres elaborades amb NUS i no tant per les mostres control. Aquest fet 

reflecteix una gran afinitat per gusts (i textures) poc convencionals. En 

conseqüència, per aquests consumidors totes les espècies silvestres i varietats 

agrícoles tradicionals avaluades, i aquelles que presentin un perfil 

organolèptic similar, seran molt ben acceptades quan s’introdueixin en el 

mercat i poden desplaçar amb facilitat les espècies majoritàriament 

comercialitzades en l’actualitat; sempre i quan la resta de variables que 

afecten a l’elecció de producte no esdevinguin un limitant 

 Consumidors que valoren molt positivament els controls però que atorguen 

valoracions baixes o moderades a totes les mostres elaborades amb NUS. Als 

consumidors d’aquest grup la tipologia d’aliment avaluada els agrada, però són 

molt reacis a la introducció de gusts i textures nous, encara que siguin molt 

similars als dels controls. En conseqüència, les espècies silvestres i varietats 

tradicionals que no formin part de la seva dieta quotidiana difícilment seran 

ben acceptades quan es trobin en el mercat. Potser es poden acabar habituant 

a aquelles que presentin un gust més suau i estàndard si són introduïdes de 

forma progressiva, però en qualsevol cas  les NUS necessitaran d’una 

estratègia de màrqueting específica que permeti habituar el paladar dels 

consumidors i vèncer les reticències inicials.  D’entrada cal descartar aquest 

grup com a consumidors potencials de NUS de gusts intensos i desconeguts.  

 Baixa afinitat per la tipologia alimentària, en que dins de les baixes valoracions 

atorgades, les mostres control són les més ben valorades. Es tracta de 
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consumidors a qui no agrada el tipus d’aliment avaluat, i per tant la mala 

valoració no és atribuïble en cap cas a les característiques organolèptiques de 

les NUS. Els controls, en estar elaborats amb productes coneguts pels 

consumidors són una mica més ben valorats que la resta de mostres. Aquest 

fet reflecteix que el rebuig és vers la tipologia alimentària avaluada, i que en 

cap cas be derivat per un rebuig vers els ingredients emprats per elaborar els 

controls. En conseqüència, els consumidors d’aquest grup no adquiriran 

productes corresponents a a la tipologia alimentària en qüestió, 

independentment de quins siguin els ingredients emprats per elaborar-los.   

 Baixa afinitat per la tipologia alimentària, en que dins de les baixes valoracions 

atorgades, les mostres control són les més mal valorades. Es tracta de 

consumidors a qui no agrada el tipus d’aliment avaluat, però podria ser que la 

mala valoració de la tipologia alimentària en general fos derivada d’un rebuig 

concret vers els ingredients comunament emprats en tal tipologia. Un indici 

d’aquest fet és que les mostres elaborades amb NUS, tot i presentar gusts nous 

i desconeguts, obtenen una valoració baixa però superior a la dels controls. 

Aquesta circumstància podria ser un reflex que si els membres d’aquest grup 

deixen d’associar la tipologia alimentària a uns determinats ingredients, el 

rebuig vers la tipologia pot desaparèixer perquè els ingredients responsables 

del rebuig hauran estat substituïts per NUS. Calen però més estudis per 

confirmar o desmentir aquesta hipòtesi. En cas de confirmar-se, per aquests 

consumidors l’arribada al mercat de les NUS permetria que una nova tipologia 

alimentària formés part de la seva dieta.   

 

Cal determinar quins són els grups de consumidors detectats per cadascuna de les 

tipologies alimentàries avaluades, i quin percentatge dels consumidors correspon a 

cadascun dels grups. En base a aquesta informació, juntament amb la mitjana global 

assolida per cadascuna de les mostres, es pot determinar amb gran exactitud el 

potencial d’introducció en el mercat de les NUS avaluades i definir l’estratègia més 

adequada per assolir tal propòsit.  
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Influència de les variables socioeonòmiques, habits de consum i preferències 

gustatives en la valoració sensorial  

És molt destacable el fet que les variables socioeconòmiques avaluades no 

condicionin la valoració sensorial atorgada a les mostres. Es pot afirmar que la 

valoració sensorial de les espècies silvestres i varietats tradicionals en desús, i dels 

productes elaborats a partir d’aquestes, no es veurà condicionada pel gènere, l’edat, el 

lloc de residència, el nivell d’estudis, ni la professió dels consumidors. Tampoc 

tindran un efecte significatiu en la valoració sensorial factors relacionats amb els 

hàbits generals de compra, com per exemple el tipus de comerços on s’adquireixen 

habitualment els aliments o els criteris emprats a l’hora de seleccionar un determinat 

producte alimentari d’entre el ventall d’opcions disponibles. Per últim, el fet que 

l’estil de vida dels consumidors sigui més o menys saludable tampoc condiciona la 

valoració sensorial de les mostres. En conseqüència, si l’única variable que 

condicionés l’elecció de producte fos la seva valoració sensorial, es podria afirmar que 

tots els consumidors, independentment del seu perfil socioeconòmic i del seu estil de 

vida, incorporarien amb normalitat i de forma generalitzada les espècies silvestres 

comestibles i les varietats agrícoles tradicionals en la dieta.  

Tanmateix, el valor sensorial dels productes alimentaris, tot i ser molt rellevant, és 

només un dels múltiples factors que condicionen l’elecció dels consumidors entre el 

gran ventall de productes disponibles en el mercat. L’accessibilitat, el preu, el format 

de comercialització, la durabilitat, la qualitat nutricional, la procedència, la marca, la 

popularitat del producte, o la sostenibilitat, són alguns dels factors que a banda de la 

qualitat sensorial condicionen de forma clara l’elecció d’un o altre producte (Zanoli & 

Naspetti, 2002; Stone et al., 2012; Fernqvist & Ekelund, 2014; Verain et al., 2015). És 

aquí on el perfil socioeconòmic i estil de vida dels consumidors influirà de forma clara 

en la incorporació o no de NUS en la dieta quotidiana. En funció de quins siguin els 

factors més determinats per cada consumidor a l’hora de realitzar la compra, i de la 

percepció prèvia que tingui sobre els diferents productes potencialment adquiribles, 

se n’acabarà consumint uns o altres. És important tenir en compte que la bona 

valoració organolèptica serà un dels factors fonamentals per a l’elecció dels productes 

elaborats amb NUS (Serrasoles et al., 2016, Calvet – Mir et al., 2011) i cal evitar dur a 
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terme una estratègia de promoció focalitzada tant sols en els seus beneficis en termes 

nutricionals o ambientals, ja que tant sols per una part dels consumidors aquests 

factors seran determinants en l’elecció de producte (Fernqvist & Ekelund, 2014), 

mentre que per la resta poden tenir un efecte fins i tot contraproduent, espacialment 

si s’associen a un preu elevat (Vittersø & Tangeland, 2015). Alhora, per als 

consumidors que valoren la sostenibilitat ambiental i social dels productes, cal oferir-

los elements de confiança que els garanteixin que mitjançant el consum de NUS i 

productes derivats afavoreixen la sostenibilitat del sistema agroalimentari (Vittersø & 

Tangeland, 2015) 

En tractar-se majoritàriament de productes no presents en el mercat, i per tant 

desconeguts per als consumidors, és de cabdal importància tenir en compte quins són 

els principals condicionants per a que un nou producte s’introdueixi amb èxit en el 

mercat i fidelitzi els consumidors que el tasten per primer cop. És en aquest punt 

quan caldrà tenir en compte el perfil socioeconòmic i hàbits de consum dels 

potencials consumidors, per tal de, per un mateix producte, desenvolupar estratègies 

comercials  diversificades que permetin assolir una introducció general en el mercat, i 

no només restringida a un determinat perfil de consumidors (Fernqvist & Ekelund, 

2014; Beck et al., 2015)  S’ha demostrat que organolèpticament les NUS i els 

productes que en derivin són acceptats amb una gran transversalitat, i per tant cal 

evitar que factors com els canals de comercialització, el preu, o el format de venda 

trenquin aquesta transversalitat i en residualitzin el consum a una determinada elit 

de consumidors, tal i com passa actualment amb molts productes ecològics (Zanoli & 

Naspetti, 2002; Vittersø & Tangeland, 2015). Cal cercar la introducció de les NUS i els 

productes derivats més enllà de la zona confort generada al voltant d’un perfil de 

consumidors concret, i per assolir-ho serà indispensable adaptar les estratègies 

comercials a desenvolupar en cada cas.  

Cal ser conscients que en el context socioeconòmic actual un dels factors 

determinants a l’hora de realitzar la compra és el preu dels productes, essent 

precisament el preu elevat una de les principals limitacions del nínxol de mercat dels 

productes ecològics (Vittersø & Tangeland, 2015). Per tal de fer possible la 

comercialització de NUS i productes derivats a preus competitius, assequibles per la 
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major part de la població, i alhora dignificar econòmicament la tasca dels agricultors, 

és cabdal transformar i optimitzar els circuits comercials. Mitjançant cadenes 

comercials curtes, de venda directa o amb tant sols un intermediari (LEADER, 2000; 

Binimelis & Descombres), les quals s’estan promovent des de l’administració catalana 

(Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de 

productes agroalimentaris), és possible compatibilitzar la sostenibilitat econòmica de 

la producció amb un PVP competitiu en el mercat. Actualment, els càlculs realitzat per 

l’organització agrària espanyola COAG (Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos)  i les associacions de consumidors UCE (Unión de 

Consumidores de Espanya) i CEACCU (Confederación Española de Amas de Casa, 

Consumidores y Usuarios) indiquen que l’Índex de Preus en Origen i Destí dels 

aliments (IPOD) es mou al voltant de 5. Es a dir, per la trentena de productes 

agrícoles de consum generalitzat avaluats, el PVP quintuplicava l’import percebut 

pels agricultors (COAG, 2017). Paradoxalment, la preponderància d’aquesta 

estructura comercial en que els grans beneficiats són els intermediaris i els grans 

damnificats els agricultors, és el que dona força a la transformació dels circuits 

comercials. Mitjançant el seu escurçament, es poden comercialitzar productes de gran 

qualitat, obtinguts de forma sostenible i incrementant l’import percebut pels 

agricultors, sense que el PVP s’incrementi en relació a productes convencionals.   

Seria lògic pensar que l’absència d’influència dels factors socioeconòmics, els hàbits 

de compra, o l’estil de vida en la valoració sensorial de les mostres avaluades és fruit 

de l’existència d’un biaix entre els participants en els tasts i la població en general. Es 

a dir, l’assistència als tasts és voluntària, i per tant, independentment de la resta de 

variables tots els tastadors tenen en comú la voluntat de tastar diferents mostres 

elaborades amb NUS. Per una banda, la influència d’aquest possible biaix s’anul·la pel 

fet que les sessions de tast són a cegues, i en no conèixer la composició de les mostres 

l’afinitat prèvia per les NUS no pot condicionar-ne la valoració, ja que es desconeix 

quines de les mostres corresponen a controls i quines a NUS. Per l’altra banda, no 

existeixen diferències en les valoracions atorgades a les mostres entre els tastadors 

que han assistit als tasts per un interès clar en la temàtica, i els molts que hi han 
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assistit simplement per curiositat i per coneixença amb membres del Col·lectiu 

Eixarcolant.  

Seria interessant dur a terme les sessions de tast en altres contextos més enllà de la 

Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, i on l’assistència no fos voluntària 

(per exemple centres educatius, o empreses). Amb la informació disponible a hores 

d’ara, l’absència d’influència dels factors socioeconòmics, de l’estil de vida, dels hàbits 

de compra, i de les motivacions per assistir als tasts, en la valoració de les mostres, 

permet afirmar que els resultats obtinguts són una mostra representativa del conjunt 

de la població. A mesura que es desenvolupin més estudis d’aquestes característiques, 

i que la mida mostral creixi, es podrà determinar amb més exactitud la influència o no 

dels factors ja esmentats en la valoració sensorial de les mostres. D’entrada, s’espera 

que es confirmi la clara absència de significació detectada en el present estudi, llevat 

d’en les variables relacionades amb les preferències gustatives i els hàbits de consum 

de la tipologia alimentària avaluada en cada tast, algunes de les quals ja s’han mostrat 

significatives. De fet, amb un increment de la mida mostral s’esperaria que la 

significació de les variables relatives a les preferències gustatives fos molt més 

elevada. Tanmateix, són variables poc determinants a l’hora d’avaluar les possibilitats 

de comercialització i introducció a al dieta dels productes elaborats amb NUS, ja que 

la preferència per uns o altres gusts evidentment condicionarà l’elecció de compra, 

però és quelcom difícilment modificable a curt termini en persones adultes 

(Mennella, 2014) 

Per últim, és important posar de relleu l’absència d’influència en la valoració 

sensorial de la freqüència amb que els participants consumeixen la tipologia 

alimentària avaluada. Aquests resultats reflecteixen que en la dieta diària no només 

s’hi inclouen les tipologies alimentàries que més ens agraden, sinó que factors com 

l’equilibri nutricional, l’accessibilitat a cada tipologia alimentaria, la forma de consum 

o preparació, o les campanyes de màrqueting, fan que una determinada tipologia 

alimentària estigui més o menys representada a la dieta del que realment ens 

agradaria si només tinguéssim en compte la seva valoració sensorial. El fet que es 

consumeixin productes que organolèpticament no són els més desitjats, però si els 

més pràctics o els més saludables, obre la porta a que fins i tot aquelles mostres que 
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han obtingut valoracions modestes (en general o per un determinat grup de 

consumidors) pugin ser introduïdes a la dieta si es posen de relleu les seves 

propietats nutricionals i es comercialitzen en formats atractius per als consumidors.   

 

Discussió realtiva a cadascuna de les tipologies alimentàries avaluades 

Infusions 

El fet que totes les combinacions d’espècies silvestres avaluades hagin estat valorades 

al mateix nivell que els controls, posa de relleu el gran potencial de la flora catalana 

per a l’elaboració d’infusions ben acceptades pels consumidors. També posa de 

manifest que la preponderància del te, i darrerament el roibos, en front de les 

infusions elaborades amb espècies autòctones no és atribuïble a la seva qualitat 

organolèptica, sinó a aspectes de caràcter social i també de presència en el mercat. 

Tots els bars i restaurants del país tenen te i roibos, mentre que són encara pocs els 

que tenen infusions de qualitat elaborades amb combinacions d’espècies autòctones. 

En conseqüència, les infusions elaborades amb espècies autòctones són inaccessibles 

per la major part dels consumidors.  

Els resultats demostren que aquells consumidors a qui en termes generals agrada el 

te i / o el roibos, també valoren favorablement les infusions elaborades amb espècies 

autòctones. Quan aquestes infusions arribin a mans dels consumidors i es dugui a 

terme una tasca de promoció adequada seran ben acceptades, tal i com posen de 

relleu diverses experiències exitoses sorgides darrerament a nivell català. També cal 

tenir en compte que aproximadament un de cada tres consumidors rebutja les 

infusions, independentment de quins siguin els ingredients que les composin, essent 

un percentatge molt més elevat que el registrat en altres tipologies alimentàries 

avaluades.  

És important dur a terme una tasca col·lectiva per posar en valor les infusions, siguin 

els que siguin els ingredients que la conformen, per aconseguir que una infusió deixi 

de ser considerada com una beguda de segona categoria. La revalortizació de les 

infusions, en la línia de l’ocorregut des de fa dècades amb el vi, i més recentment amb 

l’oli, ha de servir per mostrar als consumidors l’ampli ventall de combinacions que es 
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poden elaborar amb espècies autòctones, les quals han de poder conviure sense 

problemes, i fins i tot combinar-se dins la mateixa mescla, amb espècies de caràcter 

exòtic. La llarga tradició d’elaboració de tisanes amb finalitats medicinals existent a 

Catalunya, juntament amb els diversos estudis i projectes centrats en el cultiu i 

aprofitament de les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que s’han dut a terme, 

també són elements que poden contribuir al desenvolupament del sector. També cal 

considerar, com a element positiu que en pot afavorir el consum, les propietats 

terapèutiques de moltes de les combinacions d’espècies avaluades.  

Un aspecte diferencial que presenten moltes de les espècies emprades per fer 

infusions, en comparació amb les utilitzades en altres tipologies alimentàries, és que 

s’obtenen en molts casos de zones forestals o si més no arbustives, amb la qual cosa la 

seva recol·lecció pot ser un element importantíssim per a la revalortizació de les 

zones forestals del país. Per tal que l’increment en el consum d’infusions elaborades 

amb espècies autòctones es tradueixi en la dinamització del sector agroforestal, és 

cabdal que les matèries primeres emprades hagin estat recollides o cultivades a 

Catalunya, ja que en l’actualitat moltes d’aquestes espècies provenen d’altres països 

de l’àmbit mediterrani o de l’orient mitjà.  

 

Amanides  

S’ha constatat que moltes de les espècies silvestres emprades en forma d’amanida 

poden ser plenament acceptades pels consumidors, especialment aquelles que 

presenten gusts suaus o similars a espècies de gust intents però que ja es troben 

àmpliament en el mercat. Seria el cas d’espècies de gust picant, ben acceptades per la 

seva semblança amb la rúcula, que en el seu moment ja es va introduir àmpliament en 

la dieta fruit de la influència de la cuina italiana. 

Per introduir de forma adequada aquestes espècies en el mercat es fa indispensable la 

seva comercialització en format mesclum. Comercialitzades a granel la durabilitat 

post collita és molt baixa i el processament que haurien de dur a terme els 

consumidors seria força elevat, factors que fan totalment descartable aquest sistema 

de comercialització. Alhora, el costum cada cop més habitual d’adquirir mesclums 
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composts per espècies o varietats desconegudes pot ser un element que afavoreixi la 

comercialització exitosa de mesclums elaborats amb espècies silvestres i varietats 

agrícoles tradicionals. Tenint en compte que en el cas de les amanides l’aspecte és un 

factor clau, especialment per l’adquisició d’aquelles mescles de les quals se’n 

desconeix el gust, el format mesclum també és el que visualment serà més atractiu 

per als consumidors.  

En el moment de dur a terme les combinacions d’espècies i varietats, cal tenir en 

compte que l’acceptabilitat de la mostra bé determinada principalment per 

l’acceptabilitat de l’espècie o varietat de gust més intens. En conseqüència, si es 

desitja introduir una mescla ben acceptada per la major part dels consumidors es 

generaran combinacions de varietats tradicionals i espècies silvestres de gust suau. 

Per contra, si es desitgen productes de gust més intens, que seran ben acceptats per 

una part dels consumidors, n’hi haurà prou en mesclar espècies o varietats de gust 

suau amb una espècie silvestre del gust intens desitjat. En termes generals, tres de 

cada quatre consumidors valoraran positivament les combinacions d’espècies 

silvestres i varietats tradicionals comercialitzades, sempre i quan no presentin gusts 

gaire inusuals. Per contra, en un de cada quatre consumidors la introducció d’espècies 

silvestres haurà de realitzar-se de forma molt més progressiva, mesclant aquelles de 

gust més suau amb les espècies presents actualment en els mesclums de caràcter 

comercial.  

Tot i la facilitat de cultiu que presenten totes les espècies silvestres avaluades, el 

principal handicap per la producció i comercialització d’amanides silvestres és la 

maquinària necessària per al seu processament i envasat, ja que suposa una inversió 

impossible d’assolir per un petit productor. En conseqüència, caldria plantejar la 

possibilitat d’establir sinèrgies entre diferents productors, seguint per exemple un 

model de cooperativa, per fer possible el processament i comercialització d’aquestes 

espècies. També es podria plantejar que alguna de les empreses que actualment ja 

comercialitza amanides en format mesclum apostés per una línia de producte 

elaborat amb espècies silvestres, tot i que en aquest cas el principal cavall de batalla 

seria garantir que tot el procés es dugés a terme amb la màxima sostenibilitat.  
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Finalment, i tenint en compte la importància que l’aspecte té per al consum, caldria 

avaluar la possibilitat d’incorporar flors silvestres comestibles a les mescles. En 

termes organolèptics, no condicionarien la valoració de la mostra però en millorarien 

clarament la qualitat visual.  

 

Condiments secs 

Les espècies condimentaries han estat àmpliament emprades en la gastronomia 

catalana, i moltes d’elles són conegudes i utilitzades encara a dia d’avui precisament 

gràcies a aquest ús. Tanmateix, ha estat l’orenga (Origanum vulgare) la que ha assolit 

un ús més generalitzat. Moltes de les espècies són emprades freqüentment en 

combinacions multiespècie, o com a part de sals condimentaries, però estranyament 

es comercialitzen de forma monoespecífica. D’altres, directament no han estat 

considerades, ni tradicionalment ni en l’actualitat, pel seu ús condimentari. Els 

resultats obtinguts mostren l’elevada acceptació tant d’aquelles espècies més 

comunament emprades com a condiments, com d’aquelles que generalment no 

s’empren per aquesta finalitat.  

La immensa majoria dels consumidors valoren positivament les espècies 

condimentaries avaluades, fet que posa de relleu les possibilitats d’utilització de la 

flora local per aquesta finalitat, ja que són moltes les espècies que haurien pogut ser 

avaluades en el tast. Els resultats obtinguts reforcen els diferents projectes nascuts a 

Catalunya amb la finalitat de promoure les combinacions d’espècies condimentaries 

recollides / cultivades  i processades de forma sostenible a tots els nivells. En el camp 

dels condiments la introducció de les espècies avaluades, i també de moltes d’altres, 

es preveu molt favorable. El principal repte no serà introduir les espècies en el 

mercat, sinó que les espècies comercialitzades hagin estat obtingudes localment i de 

forma sostenible a nivell ambiental, social i econòmic, fet complex si és té en compte 

que  actualment la comercialització d’espècies condimentaries recau principalment 

sobre grans empreses que segueixen de ple la lògica capitalista. 

Fer visible la qualitat i la sostenibilitat dels condiments obtinguts localment pot ser 

una estratègia interessant per diferenciar-se en el mercat d’aquells que han estat 
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obtinguts de forma industrial i amb els quals difícilment es pot competir en temes de 

preu de venda.  

 

Condiments en format pesto 

En el cas dels condiments en format pesto la realitat és força diferent de l’observada 

en els condiments secs. El pesto és un condiment introduït gràcies a la influència de la 

cuina italiana i que s’associa exclusivament a l’alfàbrega. Els resultats constaten com 

al voltant del 80% dels consumidors valoren positivament els pestos elaborats amb 

altres espècies, si bé en general obtenen valoracions significativament inferiors a les 

de l’alfàbrega fruit de la clara associació entre aquesta espècie i el pesto. En 

conseqüència, és esperable que els tastadors quedin en certa manera sorpresos el 

primer cop que degusten una mostra que rep el nom de pesto però que no està 

elaborada amb alfàbrega, i que fruit del desconeixement (organolèpticament parlant) 

les valorin per sota del pesto convencional.  

Tanmateix, la bona acollida que les mostres avaluades han tingut per la major part de 

tastadors posa de relleu que fins i tot en el cas de preparats alimentaris que s’associen 

exclusivament amb una espècie, és possible introduir-hi amb èxit espècies silvestres. 

És una prova més de la versatilitat amb que es poden emprar a la cuina les espècies 

silvestres comestibles, i de la simbiosi que pot resultar de combinar preparacions 

alimentàries de caire contemporani amb espècies silvestres comestibles emprades 

tradicionalment per altres finalitats.  

 

Cremes i trinxats 

D’entrada, un percentatge elevat dels consumidors rebutja les cremes i trinxats 

elaborats amb espècies silvestres que presenten gusts o textures poc habituals. 

Resulta cabdal  iniciar la incorporació de les espècies silvestres comestibles a la dieta 

mitjançant aquelles que presentin atributs sensorials el més similars possibles a les 

espècies i varietats consumides habitualment. Alhora, és imprescindible processar les 

espècies silvestres emprades mitjançant el procediment que permeti assolit un gust i 
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una textura el més afí possible a les preferències dels consumidors. En aquest sentit 

pot ser d’utilitat basar-se en el processament que se’ls dona en els indrets on el seu 

consum és tradicional. Per exemple la malva (Malva sylvestris), tot i no ser emprada 

tradicionalment a Catalunya com a verdura silvestre, és un element indispensable de 

la gastronomia marroquí, on es cou al vapor. Molt provablement si la malva de les 

mostres avaluades hagués estat cuita al vapor, la valoració organolèptica obtinguda 

hauria estat molt més favorable, ja que la textura particular que presenta desapareix 

per complert quan es cou al vapor. Així doncs, es posa de relleu que tant important 

són les espècies emprades com el processament que es dona a aquestes espècies. En 

conseqüència, aquelles espècies les mostres de les quals no han obtingut un a 

valoració favorarable, no han de ser pas descartades, ja que molt provablement sota 

altres mètodes de preparació, o en altres tipologies alimentàries, la valoració assolida 

seria diferent.   

Una estratègia molt útil per a la introducció d’espècies silvestres comestibles en les 

cremes i trinxats és la mescla de verdures convencionals amb una petita proporció 

d’espècies silvestres. De fet, la major part de cremes són fruit de la combinació de 

múltiples verdures, i per tant la incorporació d’algunes espècies silvestres a la mescla 

no n’alterarà pràcticament el gust però serà extremadament útil per normalitzar-ne 

el consum. En el cas dels trinxats la combinació d’espècies no és tant habitual, però 

també és perfectament possible. El punt clau tant dels trinxats com de les cremes és 

que és impossible identificar-ne els ingredients, i per tant s’hi poden incorporar totes 

les espècies silvestres que es desitgin sense que, si el resultat és organolèpticament 

satisfactori, els consumidors se n’adonin. En aquest sentit seria adequat dur a terme 

noves sessions de tast en les quals s’avaluessin mostres multiespecífiques on es 

combinessin espècies silvestres amb hortalisses emprades habitualment.  

 

Verdura 

La introducció a la dieta de les varietats agrícoles tradicionals avaluades està 

garantida (exceptuant aquelles de gust més intens), sempre i quan arribin a 

disposició dels consumidors. A més, en tractar-se majoritàriament de varietats 

corresponents a espècies que ja es torben presents en el mercat mitjançant varietats 
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comercials, ràpidament podran ser identificades pels consumidors, fet que pot 

afavorir-ne el consum. Per algunes de les varietats, serà crucial que siguin 

comercialitzades mitjançant formats adequats a les necessitats dels consumidors. La 

venda a granel i sense cap mena d’envàs sempre és la més desitjada, però per 

exemple en el cas de la col d’hivern, en tractar-se d’una varietat molt voluminosa i poc 

compacta, seria necessari avaluar la comercialització de les fulles ja trossejades, per 

tal de fer més fàcil la seva introducció als frigorífics domèstics. En cas contrari, per 

molt bona que sigui, molts consumidors seran reticents a adquirir-la simplement per 

una qüestió logística. Cercar l’equilibri entre el format de comercialització més 

sostenible, i el format que afavoreixi la venda del producte (i per tant la sostenibilitat 

econòmica del cultiu i la comercialització) serà un tema cabdal per moltes de les 

espècies silvestres i varietats tradicionals que es comercialitzen com a producte fresc.  

En el cas de les espècies silvestres avaluades cal posar de relleu la incidència de 

l’aspecte en la mala valoració obtinguda. El mal aspecte de les mostres ha condicionat 

clarament la valoració organolèptica obtinguda. En aquest sentit, seria necessari 

repetir el tast emprant mostres formades per una combinació de diferents espècies i 

varietats, les quals de ben segur que obtindrien una valoració significativament 

superior a la registrada. Com menor és el grau de processament d’una mostra, menor 

tendeix a ser la seva valoració en cas que es tracti d’un gust nou i poc familiar, ja que 

no hi ha cap element conegut que complementi l’espècie avaluada i contraresti la 

sorpresa derivada del seu gust o textura.  

També seria interessant avaluar la valoració visual atorgada a les espècies i varietats 

fresques, abans de cuinar-les, ja que provablement aquest serà el format en el qual es 

comercialitzaran de forma majoritària. Per tant, la primera barrera que caldrà 

superar és que l’aspecte de les espècies i varietats a comercialitzar sigui prou atractiu 

per fer que siguin adquirides pels consumidors. Un cop adquirides, si 

organolèpticament són ven valorades, l’aspecte ja perdrà rellevància, i serà el gust 

(juntament amb variables com la dificultat de processament, l’accessibilitat, o el preu) 

el que jugarà un paper clau en la fidelització dels consumidors.   
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Truites 

La truites són un tipus alimentari molt interessant per introduir a la dieta espècies 

silvestres comestibles, ja que per una banda fan impossible la identificació dels 

ingredients a simple vista, i per l’altra els consumidors estan en general habituats a 

consumir un ampli ventall de truites. És un fet important ja que com major sigui la 

diversitat de truites que estan avesats a consumir més provable serà que les truites 

elaborades amb espècies silvestr i per tant siguin ben valorades. La gran diversitat 

d’espècies silvestres que es poden incorporar a les truites fa que pràcticament tots els 

consumidors trobin bona o molt bona alguna de les truites avaluades. En aquest 

sentit, els consumidors que valoren molt positivament la truita de patates però a qui 

les truites de verdures no els agraden, també valoren molt be la truita de tiges de 

Borago oficinals, possiblement perquè el gust i la textura els resulta familiar. En línies 

generals, les truites de gust suau són les més ben valorades, mentre que les espècies 

de gusts intensos clarament desconeguts desperten una major reticència als 

consumidors.  

També és destacable la gran disparitat registrada en les valoracions que un mateix 

tastador atorga a les mostres. En alguns casos totes les mostres són molt ben 

valorades, però en molts casos hi ha una gran disparitat entre les valoracions. Cal 

destacar també la valoració de la truita de patates de forma independent a la resta de 

mostres, posant de relleu l’absència de relació entre la valoració d’aquesta truita i la 

de les truites elaborades amb espècies silvestres. Per contra, una valoració elevada de 

la truita d’espinacs tendirà a afavorir una bona valoració de bona part de les truites 

elaborades amb espècies silvestres.  

Un avantatge de les truites, respecte altres tipologies alimentàries, és que poden 

consumir-se en múltiples contextos i amb múltiples acompanyaments, la qual cosa els 

confereix una gran versatilitat. Alhora, són àmpliament presents en el sector de la 

restauració i també a les seccions de menjar precuinat, elements a explorar com a 

possibles vies d’entrada en el mercat de les truites elaborades amb espècies 

silvestres. Cal considerar aquesta possibilitat sobre tot tenint en compte que 

actualment no es duu a terme encara la comercialització de les espècies silvestres 

amb les quals s’haurien d’elaborar les truites. La introducció en el mercat de les 



Capítol  14  
 

686   

truites elaborades amb aquestes espècies podria ser fins i tot una estratègia 

comercial per posteriorment introduir la comercialització de les espècies com a 

producte fresc.  

 

Sopes escaldades 

En aquest tast la peculiaritat rau en que no es tracta tant sols de recuperar l’ús de les 

espècies silvestres o varietats tradicionals avaluades, sinó de recuperar el consum de 

sopes escaldades com a tipologia alimentària. Tot i tractar-se d’un tipus d’aliment 

molt poc conegut i consumit avui en dia, dos de cada tres consumidors han valorat 

favorablement almenys alguna de les mostres avaluades, i per tant mostren una bona 

predisposició pel consum de sopes escaldades. Caldria estudiar la possibilitat de 

reduir o eliminar l’aportació d’oli d’alls a les mostres, ja que actualment s’està poc 

habituat al consum de sopes olioses i amb un gust marcat d’all, fet que possiblement 

ha contribuït a la disminució general de la valoració obtinguda.  

En un moment en que la cuina d’aprofitament està en voga, i que la lluita contra el 

malbaratament alimentari ha esdevingut una prioritat fins i tot de les administracions 

públiques, amb el desenvolupament de diversos programes, com “Som gent de profit” 

per combatre’l, les sopes escaldades són un tipus de plat que hauria de ser socialment 

molt ben acceptat. En els casos en que s’empren varietats tradicionals o espècies 

silvestres que també poden ser consumides com a verdura, el brou obtingut en el 

procés de cocció s’aprofita per elaborar la sopa escaldada. Amb la corresponent 

adequació a les preferències organolèptiques actuals, els resultats obtinguts són 

prometedors respecte la futura recuperació de les sopes escaldades elaborades amb 

espècies silvestres i varietats tradicionals en la dieta quotidiana.  

És destacable que la valoració atorgada als controls és totalment independent de la 

valoració atorgada a les mostres avaluades. Al seu torn, entre les mostres avaluades 

es poden diferenciar aquelles que tenen gusts suaus i similars als de les hortalisses 

convencionals, i aquelles que corresponen a espècies de tipus aromàtic, donant lloc a 

dos tipus de sopes escaldades clarament diferenciats.  
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Melmelades 

La utilització d’espècies silvestres per a l’elaboració de melmelades és un dels usos 

que més freqüentment s’ha donat a aquestes espècies en els darrers anys, amb 

nombrosos projectes desenvolupats en l’àmbit català, si bé tradicionalment la seva 

utilització per a l’elaboració de melmelades havia estat nul·la. La utilització de 

productes de gran qualitat, juntament amb un mètode d’elaboració artesanal, fan que 

progressivament aquests projectes empresarials s’obrin pas en el mercat, amb la 

fidelització dels consumidors.  

L’elaboració de melmelades silvestres és una via molt interessant per dotar de valor a 

aquestes espècies i introduir-les al mercat. En primer lloc perquè, tal i com 

reflecteixen els resultats obtinguts en el tast, la major part de melmelades avaluades 

són ben acceptades pel la major part dels consumidors. En segon lloc perquè és un 

tipus d’aliment àmpliament consumit i comercialitzat, on es valora l’elaboració 

artesanal, fet que permet als petits productors diferenciar-se de les melmelades 

comercials. Alhora, presenta una gran facilitat de d’emmagatzematge  i 

comercialització. Per produir melmelades la infraestructura necessària és 

relativament poca, i un cop elaborada la vida útil és de varis anys, a diferència del que 

passa amb la comercialització de productes frescos. En conseqüència, actualment ja 

es troben en el mercat català diversos projectes que produeixen i comercialitzen des 

de fa anys melmelades silvestres, mentre que no s’ha desenvolupat encara cap 

projecte que comercialitzi espècies silvestres com a producte fresc.  

Tal i com passa amb totes les tipologies alimentàries estudiades, en termes generals 

les melmelades més ben valorades han estat les de gusts suaus o que resulten 

familiars als consumidors. És destacable la notable correlació observada entre les 

melmelades de gusts més intensos, la qual cosa posa de relleu que malgrat que en 

general i d’entrada siguin més mal valorades, amb una progressiva adaptació del 

paladar a gusts poc habituals totes elles podrien també ser ben valorades per un 

ampli ventall de consumidors. Alhora, aquestes melmelades de gust més intens 

provablement haurien d’emprar-se com a acompanyament de plats de carn, o per 

maridar formatges, per esmentar dos exemples; mentre que són menys susceptibles 

de ser consumides untades en pa. En conseqüència, el format en el qual han estat 
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avaluades pot haver contribuït clarament a les modestes valoracions registrades en 

algunes de les mostres.  

 

Perspectives de futur i paper en la trasnformació del model agroalimentari 

prepronderant 

Per tal de fomentar el cultiu, processament, comercialització i consum de NUS, i 

garantir que el desenvolupament del sector es tradueixi en la transformació del 

model agroalimentari preponderant vers un sistema més sostenible a tots els nivells, 

és cabdal la recerca i la divulgació científica en aquest camp (FAO, 2010). Només així 

el conrreu de NUS permetrà dinamitzar l’entorn rural, i preservar la biodiversitat i 

funcionalitat dels agroeconsistmes. Invertir en projectes de recerca en l’àmbit de 

l’agroecologia, i no en el desenvolupament de MGO, és fonamental per tal de garantir 

la seguretat i sobirania alimentària, i l’adaptació i resiliència dels sistemes agraris al 

canvi climàtic (Jacobsen et al., 2013). Només disposant de clares evidències 

científiques, degudament traslladades als productors i també als consumidors, serà 

possible que el cultiu i comercialització de NUS es desenvolupi, i que ho faci de forma 

sostenible a nivell social, ambiental i econòmic.  

La reintroducció a la dieta d’espècies silvestres comestibles i de varietats tradicionals 

actualment en desús pot tenir un efecte majúscul en la seva diversificació i en la 

millora de la qualitat nutritiva (Vardavas er al., 2006; Sánchez-Mata et al., 2012; Ranfa 

et al., 2013; Romojaro et al., 2013; Garcia – Herrera et al., 2014; Molina et al., 2014; 

Morales et al., 2014; Sánchez-Mata & Tardío, 2016). A banda de garantir la seguretat i 

sobirania alimentàries, aquest fet tindria un efecte molt important en  la millora de la 

salut dels ciutadans, reduint la incidència de problemes de salut de primer ordre com 

són l’obesitat, la diabetis o les malalties cardiovasculars (Chrysohoo et al., 2014; 

Mozaffarian, 2016; Barroso et al., 2017). En conseqüència, invertir en el 

desenvolupament del sector agroecològic és una acció preventiva fonamental per 

millorar la salut dels conciutadans, fet que comportarà una clara reducció de la 

despesa sanitària. Per tant, també des del punt de vista sanitari, hauria de ser una 

prioritat per qualsevol govern.  
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Més encara, el desenvolupament de projectes agroecològics al voltant de les NUS pot 

ser un element clau per la dinamització de les zones rurals, per la revalortizació i 

rejoveniment de l’agricultura, i per aturar i revertir el despoblament i envelliment 

que sofreixen moltes zones rurals de Catalunya i també de tot el continent europeu 

(Otero et al., 2013). També serà determinat per demostrar que és possible dur a 

terme una agricultura productiva que alhora contribueixi al manteniment de la 

biodiversitat i funcionalitat dels agroecosistemes (Brussaard et al., 2010; Tscharntke 

et al., 2012) La posada en pràctica i adaptació a la realitat actual dels coneixements 

ecològics tradicionals és fonamental per incrementar l’autoestima i el sentit de 

pertinença de les comunitats locals. Aquest fets són fonamentals per al manteniment 

de l’equilibri territorial i per preservar els paisatges culturals (amb la corresponent 

biodiversitat i funcionalitat) propis de cada territori, els quals són  fruit de mil·lennis 

d’activitat humana i que requereixen tal activitat per la seva preservació (IPGRI, 

2000; Jackson et al., 2007; de Aranzabal et al., 2008; Otero et al., 2013; Padulosi et al., 

2013) 

Alhora, cal evitar que la introducció d’espècies silvestres i varietats tradicionals en 

desús als sistemes productius s’esdevingui de forma majoritària sota el model 

agroalimentari preponderant actualment. Si el cultiu, processament i comercialització 

d’aquestes espècies i varietats es segueix duent a terme mitjançant el sistema 

productiu intensiu hereu de la revolució verda i sota control de les grans 

corporacions agroalimentàries (Gura & Meienberg, 2013), de poc servirà la 

recuperació de les NUS. És crucial que la seva recuperació dugui associat el 

desenvolupament d’un nou paradigma agroalimentari en el qual la qualitat, la 

productivitat, i la sostenibilitat (ambiental, social i econòmica) es situïn al mateix 

nivell. És també fonamental que el consum d’aquestes espècies i varietats es 

generalitzi en el conjunt de la societat, evitant restiringir-lo a un determinat segment 

de la població, fet que en minimitzaria la capacitat transformadora i que podria 

estigmatitzar el sector i limitar les seves possibilitats de creixement.   

A dia d’avui, a Catalunya existeixen més d’un centenar de projectes (materialitzats 

sota diferents figures legals) que treballen per la recuperació dels usos relatius a la 

vegetació silvestre i les varietats agrícoles tradicionals des d´una perspectiva 
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agroecològica, basada en la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Aquest gran 

nombre de petits projectes existents arreu del territori, molts dels quals sorgits 

recentment, posa de relleu l’interès creixent del sector i la voluntat de fer que la 

recuperació de les NUS tingui un clar efecte transformador del sistema agroalimentari 

preponderant en l’actualitat. Alhora, l’interès creixent dels consumidors vers 

productes alimentaris de qualitat, de proximitat, i altament sostenibles (CCPAE, 

2017), és un estímul per al desenvolupament del sector. Cal treballar per establir una 

estratègia conjunta a nivell de tot el sector que permeti fer-lo visible, dotar-lo de 

coherència i entitat, i fer que generi confiança entre els consumidors. Per una banda 

aquesta estratègia hauria de servir per afavorir la viabilitat econòmica dels projectes 

que es desenvolupen i garantir que es duen a terme seguint els preceptes de 

sostenibilitat ambiental i social establerts. Per l’altra banda, hauria de servir per tal 

que aquests preceptes fossin el mainstream del sector. Així, es generaria un lobi de 

pressió, tant des del sector productiu com des dels propis consumidors, per tal que 

els productes elaborats amb NUS compleixin uns determinats criteris de 

sostenibilitat. Només d’aquesta forma serà possible que, aquells projectes que volen 

desenvolupar el cultiu i comercialització de NUS només pel seu interès econòmic, es 

dugin a terme també de forma sostenible a tots els nivells, per ser aquesta la única via 

d’entrar en el mercat i d’obtenir un rèdit econòmic amb aquestes espècies i varietats.    

 

CONCLUSIONS 

D’acord amb la valoració sensorial rebuda, la major part de les espècies silvestres 

comestibles i de les varietats tradicionals en desús, tenen un elevat potencial per 

incorporar-se de forma regular a la dieta.  

Per cada espècie o varietat cal cercar la tipologia alimentària i la forma de preparació 

mitjançant la qual és més ben valorada pels consumidors, ja que les possibilitats 

d’incorporació a la dieta no només depenen de les característiques intrínseques de 

l’espècie o varietat, sinó de com es consumeix. En conseqüència, resulta cabdal 

determinar la seva acceptació en les diferents tipologies alimentàries de les quals pot 

formar part i sota diferents mètodes de preparació.  
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La espècies silvestres i varietats tradicionals en desús de gust suau, o similar a 

productes àmpliament consumits en la tipologia alimentària corresponent, seran les 

més fàcils d’introduir en la dieta. Aquelles que presentin gusts intensos no 

representats en la tipologia alimentària pertinent requeriran d’un període 

d’adaptació dels consumidors, i difícilment seran acceptades de forma tant 

transversal com les de gust suau.  

Cada consumidor té unes preferències sensorials determinades, les quals 

condicionaran l’adquisició d’uns o altres productes alimentaris. L’establiment de 

grups de consumidors amb preferències sensorials similars permet conèixer per 

cadascun d’ells quines espècies i varietats, i sota quines formes de preparació, són 

més ben valorades. Aquest fet ha de permetre desenvolupar estratègies d’introducció 

a la dieta ajustades a cada grup.  

Si només es té en compte la valoració sensorial, la introducció a la dieta quotidiana 

d’espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals en desús pot produir-se de 

forma totalment transversal en el conjunt de la població, degut a la manca d’influència 

dels factors de caire socioeconòmic, dels hàbits de consum, i de l’estil de vida, en la 

valoració sensorial. Cal treballar per dur a terme estratègies de màrqueting i 

comercialització que permetin materialitzar aquesta transversalitat, ja que en els 

criteris d’elecció de producte hi prenen partit molts factors més enllà de la valoració 

sensorial, especialment en el cas de productes nous en el mercat.  Són factors com 

l’aspecte, el preu, la durabilitat, l’accessibilitat, la sostenibilitat, o la qualitat, cadascun 

dels quals prendrà més o menys rellevància en funció del perfil socioeconòmic, els 

hàbits de consum, i l’estil de vida dels consumidors.  

Les estratègies de comercialització han d’adaptar-se als requeriments de cada perfil 

de consumidors; però prenent sempre com a base uns circuits comercials curts que 

garanteixin la viabilitat econòmica del cultiu i processament, i alhora permetin assolir 

un preu de venta al públic competitiu i assequible per la major part dels consumidors.  

Cal que les espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals que s’introdueixin a la 

dieta siguin recollides o conreades, processades i comercialitzades de forma 

sostenible a tots els nivells (ambiental, social i econòmic). Només així el seu consum 
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tindrà un efecte transformador, fomentant la sostenibilitat del model agroalimentari, 

la dinamització de les zones rurals, la preservació de la biodiversitat i funcionalitat 

dels agroecosistemes, la seguretat i sobirania alimentàries, i una alimentació 

diversificada i nutricionalment equilibrada a l’abast de tothom.  

La recerca relativa a la promoció de les NUS hauria de ser una prioritat, per la 

importància determinant que pot tenir en els àmbits alimentari, ambiental, i 

socioeconòmic, i també en el camp de salut. Calen estudis que en fomentin el cultiu 

sostenible, que en segueixin avaluant les propietats sensorials o la composició 

nutricional, que estableixin les estratègies comercials a seguir perquè la seva 

introducció en el mercat tingui un efecte transformador, o que desenvolupin la 

tecnologia necessària per millorar l’eficiència i competitivitat del procés productiu. 

Alhora, és cabdal traslladar al sector tot el coneixement científic generat, per 

aconseguir que aquest tingui una aplicació real, actuant com a catalitzador per 

fomentar la presència en el mercat de les NUS i els seus productes derivats obtinguts 

de forma sostenible a tots els nivells.  
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ANNEX 1 

Formularis emprats per recollir la valoració sensorial de les mostres, i les 

dades socioeconòmiques, les preferències gustatives i els hàbits de consum dels 

tastadors.  

Es mostra al formulari corresponent a “Dades Personals”, omplert a l’inici de cada 

sessió de tast per tots els participants, i igual per a tots els tasts. S’hi recullen dades de 

caire socioeconòmic i hàbits de consum.  

Es mostren també els formularis del tast d’amanides en format mesclum i del tast de 

truites, a tal d’exemple representatiu dels formularis emprats en el conjunt dels tasts. 

Contenen un apartat de preguntes dirigit a obtenir dades sobre preferències 

gustatives i hàbits de consum referents a la tipologia d’aliment avaluada en el tast, i a 

continuació l’apartat per a la valoració sensorial de cadascuna de les mostres. El 

contingut del primer apartat del fromulari varia en funció de la tipologia d’aliment 

avaluada, però l’estructura general es manté.  
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ANNEX 2  

Imatges de la preparació i desenvolupament dels tast 

Preparació de les mostres  
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Preparació de la sala de tast   
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Desenvolupment dels tasts  
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Conclusions generals  

Resulta imprescindible dur a terme prospeccions etnobotàniques de caràcter holístic, 

i que també incloguin la biodiversitat cultivada, per tal de conèixer com la comunitat 

estudiada es relaciona amb l’entorn per satisfer les necessitats diàries. És 

precisament l’aproximació holística la que permet documentar els coneixements 

tradicionals de tots els àmbits (medicinals, veterinaris, alimentaris humans, 

alimentaris animals, maneig agrosilvopastoral i canvis en l’ecosistema, ús cistellaire, 

ús fuster, ús domèstic, ús ornamental, ús lúdic, i ús industrial) sense un biaix 

metodològic preestablert. Aquesta aproximació holística, juntament amb una selecció 

acurada dels informants, ha permès obtenir informació d’un gran nombre de 

coneixements tradicionals en tots els àmbits (llevat del veterinari), posant de relleu 

que no existeix una preponderància de cap dels grans àmbits sobre la resta.   

Els resultats són una constatació que les zones periurbanes i poc remotes, de les quals 

l’Anoia n’és un clar exemple, presenten un interès etnobotànic equivalent, tant en 

termes quantitatius com qualitatius, al d’àrees molt més remotes i despoblades. 

Aquest fet posa de relleu que la tendència a focalitzar les prospeccions 

etnobotàniques en àrees remotes i poc poblades és totalment injustificada, i evidencia 

la necessitat i urgència de dur a terme prospeccions etnobotàniques també en zones 

periurbanes ben connectades amb la societat urbana, territoris històricament 

oblidats en el camp de la recerca etnobotànica.  

 

La gran fragmentació dels coneixements tradicionals documentats en el si de la 

mostra poblacional estudiada, corresponent a persones d’edat avançada a priori 

expertes en la matèria, i els baixos valors de prevalença assolits, constaten la fragilitat 

i l’elevat risc de desaparició de la major part dels coneixements tradicionals 

documentats. En conseqüència és prioritari dur a terme prospeccions etnobotàniques 

en aquells territoris dels països desenvolupats que encara no han estat estudiats, i 

establir mecanismes que permetin difondre de nou els coneixements tradicionals 

documentats per tal de reduir-ne la fragmentació, adaptar-los a les necessitats 

actuals, i incrementar-ne els valors de prevalença. No es tracta només de documentar 

els coneixements tradicionals d’un territori, també cal siguin emprats novament. El 
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desenvolupament d’indicadors com el llindar mínim de prospecció (LMP), i la 

implementació de criteris de selecció dels informants dirigits a localitzar els 

informants clau (mètode CRP), han de permetre incrementar l’eficiència de les 

prospeccions etnobotàniques, conèixer el grau de prospecció assolit, facilitar la 

comparació entre territoris, i mantenir la qualitat i quantitat de coneixements 

tradicionals documentats en les prospeccions etnobotàniques que es diguin a terme 

en països desenvolupats del S.E. d’Europa en les properes dècades, com a mínim fins 

l’any 2040.  

 

Els coneixements tradicionals relatius a l’alimentació animal i l’etnoveterinària són 

els que presenten una situació més critica, a causa de la desaparició del model 

ramader tradicional, el qual a partir dels anys 60 i 70 del segle XX va ser substituït per 

la ramaderia intensiva. Tanmateix, la recuperació d’aquests coneixements 

tradicionals pot tenir un paper clau en el desenvolupament d’un model ramader 

extensiu, ecològic, autosuficient i que no suposi un risc sanitari per a la població; i que 

alhora contribueixi a la gestió sostenible dels agroecosistemes, afavorint així la 

conservació de la seva biodiversitat i funcionalitat. Per tal que la recuperació i 

implementació d’aquests coneixements tradicionals sigui una realitat cal adaptar el 

nombre de caps de bestiar, i el tipus de bestiar, a les característiques i a la superfície 

de cada explotació ramadera. En termes generals la base de l’alimentació tradicional 

consisteix en espècies i varietats tradicionals cultivades en condicions de secà 

(cereals, llegums, farratges, verdura), les quals es complementen amb un bon nombre 

d’espècies silvestres i algunes espècies i varietats cultivades en regadiu. En 

conseqüència, és possible el desenvolupament d’un model ramader sostenible i 

autosuficient en zones mediterrànies de secà, com és el cas de la Catalunya central. 

 

A nivell medicinal el principal motiu d’abandó dels usos tradicionals és la seva 

substitució per productes de caràcter comercial, abandó produït massivament entre 

els anys 50 i 80. Tanmateix, un gran nombre dels usos documentats corresponen a 

dolències molt freqüents i de poca gravetat (refredats, petites ferides, cops, i mal de 

panxa), per les quals seria recomanable i possible promoure la utilització de molts 

dels remeis tradicionals documentats, d’acord amb els coneixements actuals sobre els 
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principis actius de les diferents espècies. Alhora, les espècies emprades per dolències 

de major gravetat o complexitat poden ser la base per al  desenvolupament de nous 

fàrmacs.   

 

En el camp de l’alimentació humana, tradicionalment aquesta es basava en un gran 

nombre de d’espècies i varietats, principalment cultivades però també silvestres. En 

conseqüència, la desaparició dels usos alimentaris tradicionals comporta també la 

desaparició de les espècies i varietats emprades tradicionalment, i al seu torn aquesta 

desaparició fa impossible que puguin tornar a consumir-se en un futur. Resulta 

imprescindible revertir l’abandó del cultiu i recol·lecció d’aquestes espècies i 

varietats, les quals cal posar de nou a disposició dels consumidors. La recuperació del 

seu cultiu i consum és fonamental per la dinamització de les zones rurals i per 

l’increment de la resiliència dels agroecosistemes davant del canvi climàtic. Alhora, la 

recuperació i adaptació a la realitat actual del model alimentari tradicional ha de 

permetre fomentar una alimentació saludable i equilibrada, amb una presència molt 

important d’elements d’indole vegetal, tal i com seria esperable en la dieta 

mediterrània, contribuint així a fer front a dolències com l’obesitat o la diabetis. És 

també mitjançant la recuperació de la biodiversitat cultivada, i dels coneixements 

tradicionals associats, que serà possible garantir l’abastiment d’una gran varietat de 

productes frescos de proximitat i de temporada al llarg de tot l’any, contribuint així a 

la sostenibilitat del sistema agroalimentari i a la recuperació de la sobirania 

alimentària.  

 

En el cas dels coneixements tradicionals que no corresponen ni a l‘àmbit de 

l’alimentació ni al de la medicina / veterinària el seu abandó es dona principalment a 

causa de la introducció massiva en el mercat de productes manufacturats, 

generalment de composició plàstica, els quals van substituir els productes d’índole 

vegetal elaborats pels propis informants. Per l’altra banda, la intensificació de 

l’agricultura seguint els preceptes de la revolució verda, juntament amb la 

mecanització, són els principals responsables de l’abandó del maneig 

agrosilvopastoral tradicional. Tanmateix, els informants tenen una percepció 

clarament negativa de la densificació i expansió forestal, i també de l’homogeneïtzació 
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paisatgística i de la simplificació de les zones agrícoles, transformacions derivades 

d’aquest abandó.   

Queda palès que mitjançant l’ús adequat d’elements vegetals es poden resoldre 

moltes de les necessitats més quotidianes. Alhora, el maneig agrosilvopastoral 

tradicional és fonamental per desenvolupar un model agroalimentari i de gestió 

territorial sostenible, que preservi la biodiversitat i funcionalitat dels 

socioecosistemes, i que n’incrementi la resiliència davant del canvi climàtic. La 

recuperació d’aquests coneixements tradicionals, i la seva incorporació a les 

polítiques de gestió territorial i a l’agricultura professional, contribuirà també a la 

dinamització econòmica de les zones rurals, a la revalorització dels agroecosistemes, i 

a l’equilibri territorial. 

En conseqüència, és imprescindible dur a terme projectes que permetin assolir un 

major grau de documentació d’aquests àmbits dels coneixements tradicionals, ja que 

han estat clarament oblidats per molts dels estudis etnobotànics duts a terme en les 

darreres dècades.  Alhora, en tractar-se d’una miscel·lània de coneixements 

extremadament heterogenis, és recomanable que els projectes que es desenvolupin 

considerin de forma independent almenys el següents àmbits: maneig 

agrosilvopastoral i canvis en l’ecosistema, ús cistellaire, ús fuster, ús domèstic, ús 

ornamental, ús lúdic, i ús industrial (tints i curtits). Cadascun d’aquests àmbits hauria 

de ser considerat al mateix nivell d’importància que el medicinal, el veterinari, 

l’alimentari humà i l’alimentari animal.  

 

En relació a la biodiversitat cultivada, s’ha constatat com en l’imaginari col·lectiu 

encara perdura el record d’un gran nombre d’espècies i varietats tradicionals, 

corresponents a tots els grups agronòmics, que havien estat cultivades al llarg del 

segle XX. Tanmateix, tant sols s’han pogut recuperar de forma efectiva poc menys de 

la meitat de les espècies i varietats tradicionals citades pels informants degut a 

l’abandonament massiu que es va produir amb l’arribada de la revolució verda. Entre 

d’altres implicacions va comportar la intensificació dels sistemes agraris, la seva 

mecanització, i l’arribada de noves varietats seleccionades amb l’objectiu de 

maximitzar la productivitat. Paradoxalment, les característiques organolèptiques de 

les varietats tradicionals no van ser les responsables del seu abandó. Més encara, en 
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molts casos la seva gran qualitat en termes organolèptics pot ser un element clau per 

afavorir-ne la recuperació.  

L’escenari actual fa imprescindible el desenvolupament d’un pla a nivell de país per 

fer possible la recuperació, conservació, i reintroducció als sistemes agraris de les 

espècies i varietats agrícoles tradicionals. Aquest hauria de fomentar la coordinació 

entre els diferents agents que treballen en aquests camp, promoure l’elaboració d’un 

catàleg unificat de la biodiversitat cultivada el qual també inclogués les espècies 

silvestres amb potencial interès agronòmic, facilitar la unificació d’informació i de 

criteris metodològics, i desenvolupar estratègies que fomentessin la conservació in-

situ per part dels agricultors. És indispensable incrementar l’eficiència i coordinació 

de les actuacions dutes a terme, i dotar als diferents actors dels recursos necessaris 

per desenvolupar les necessàries i urgents tasques de recuperació, conservació i 

promoció de la biodiversitat cultivada.  

La implementació d’aquest pla ha de permetre incrementar la resiliència dels 

sistemes agraris davant del canvi climàtic, i fer possible el desenvolupament d’un 

model agroalimentari més sostenible a tots els nivells, que afavoreixi la dinamització i 

rejoveniment de els zones rurals i que garanteixi la seguretat i sobirania alimentàries. 

Al seu torn, el desenvolupament d’eines metodològiques com el RCI han de permetre 

incrementar notablement l’eficiència en les tasques de prospecció i recuperació de la 

biodiversitat cultivada, optimitzant així els recursos disponibles.  

 

S’ha constatat que les prospeccions etnobotàniques locals són una font d’informació 

bàsica indispensable per a la transformació del sistema agroalimentari. A partir dels 

coneixements tradicionals documentats, i d’acord amb els criteris metodològics 

establerts, ha estat possible seleccionar les espècies silvestres potencialment més 

adequades per al desenvolupament de nous cultius basats en una intervenció 

agronòmica mínima. Es dona la circumstància que la major part de les espècies 

silvestres seleccionades per al cultiu havien estat utilitzades tradicionalment per la 

comunitat local. Tanmateix, els usos que es preveuen desenvolupar en l’actualitat a 

partir de les espècies seleccionades en força ocasions difereixen dels que 

tradicionalment els atorgava la comunitat local, tractant-se de modificacions 
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d’aquests usos tradicionals locals, d’usos tradicionals propis d’altres comunitats o 

cultures, i fins i tot d’usos de caràcter totalment contemporani; fet que posa de relleu 

la importància de considerar totes les fonts d’informació que estiguin a l’abast per 

poder incloure en el procés de selecció previ al cultiu espècies útils presents en el 

territori però que no són, ni han estat, emprades tradicionalment per la comunitat 

local, i també per conèixer tots els usos que potencialment es poden desenvolupar a 

partir de les espècies candidates.  

 

Disposar d’una metodologia eficaç per a la selecció de les espècies silvestres més 

susceptibles d’esdevenir nous cultius, en base a criteris ambientals, agronòmics, i 

econòmics, constitueix un element fonamental per fer possible el cultiu i consum 

d’aquestes espècies. Alhora, per primer cop en l’àmbit mediterrani s’incorporen 

criteris ambientals que tenen en consideració el paper que desenvoluparà el cultiu en 

termes del manteniment de la biodiversitat i de la funcionalitat a escala de paisatge. 

En conseqüència, es situen al mateix nivell d’importància el valor ambiental del cultiu 

i el seu valor econòmic. Plantejar el cultiu de les espècies silvestres d’interès 

agronòmic mitjançant un maneig agronòmic basat en la mínima intervenció permet 

que els cultius es desenvolupin donant lloc a comunitats vegetals altament similars, 

en termes d’estructura i funcionalitat, a aquelles en les quals es troben de forma 

espontània les espècies cultivades.  

Dotar d’aquesta metodologia al sector agrari és un primer pas per impulsar els cultius 

basats en espècies silvestres i per vetllar que aquests es desenvolupin amb els 

màxims criteris de sostenibilitat. Cal però acumular evidències científiques, 

principalment en el camp agronòmic i en tot allò relatiu a la comercialització,  que 

contribueixin a millorar la metodologia i que permetin vèncer les reticències dels 

agricultors per introduir-se en el sector de les espècies silvestres útils.  En aquest 

sentit, i igual que en el cas de la biodiversitat cultivada, resulta imprescindible el 

desenvolupament d’un pla d’acció global a nivell català que fomenti el cultiu, 

comercialització i consum d’espècies silvestres amb interès agronòmic i alhora 

garanteixi que tot el procés es duu a terme de forma sostenible a nivell ambiental, 

social i econòmic.  
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La gran majoria de les espècies silvestres estudiades han respost favorablement a la 

seva incorporació en un sistema de cultiu basat en la mínima intervenció agronòmica. 

Es pot afirmar per tant que en la flora local existeixen un gran nombre d’espècies 

silvestres a partir de les quals instaurar cultius basats en la mínima intervenció 

agronòmica que siguin ambientalment sostenibles, que afavoreixin la biodiversitat i 

funcionalitat a escala de paisatge, que es desenvolupin adequadament en termes 

agronòmics, que resultin econòmicament  viables, i que possibilitin l’aprovisionament 

de productes de qualitat. Es tracta també d’espècies amb una gran resistència a les 

condicions ambientals extremes, especialment a sequeres severes i perllongades. 

Aquestes característiques fan que el seu cultiu sigui una alternativa agronòmica de 

gran interès per a les àrees mediterrànies de secà, especialment tenint en compte 

l’actual context de canvi climàtic. És cabdal escollir espècies silvestres que de forma 

espontània creixin sota condicions ambientals similars a les corresponents a l’indret 

on tindrà lloc el cultiu, i que sota les condicions de cultiu previstes generin les 

estructures d’interès en termes agronòmics i econòmics.  A nivell ambiental, s’ha 

constatat que el maneig agronòmic basat en la mínima intervenció afavoreix la 

presència en els cultius d’espècies arvenses poc abundants, que en l’actualitat es 

veuen amenaçades per la intensificació de l’agricultura i l’ús de fitosanitaris. 

Finalment, per incentivar el cultiu d’espècies silvestres seran importants les 

innovacions de caire tecnològic, les quals han de permetre mecanitzar processos com 

per exemple la recol·lecció, incrementant així la competitivitat i l’atractiu d’aquests 

cultius. 

 

Fomentar el cultiu d’espècies silvestres mitjançant una intervenció agronòmica 

mínima fa que la seva introducció en el sistema agrari suposi no només un canvi 

d’espècies, sinó també un canvi en el concepte d’agricultura vigent des de la revolució 

verda. Aquest canvi de paradigma es tradueix en una des-intensificació dels cultius, 

en una menor dependència dels combustibles fòssils, i en la cerca d’una sostenibilitat 

ambiental i econòmica sostinguda en el temps. No es tracta de maximitzar la 

productivitat a qualsevol preu i a curt termini, sinó de realitzar la mínima intervenció 

necessària per generar les condicions adequades per al creixement i perpetuació de 

l’espècie cultivada, assolint uns llindars que en facin econòmicament viable el cultiu. 
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Els cultius d’espècies silvestres gestionats mitjançant una intervenció agronòmica 

mínima poden desenvolupar un paper crucial en el manteniment de la biodiversitat i 

funcionalitat de les zones agrícoles i del mosaic agroforestal mediterrani. La 

presència de zones agrícoles gestionades mitjançant una mínima intervenció 

agronòmica contribuirà també a restablir l’equilibri ecològic de les zones agrícoles 

adjacents gestionades de forma convencional, que en conseqüència veuran reduïda la 

presència de plagues i incrementada la productivitat.  

 

A nivell del cicle de cultiu, la germinació és el moment més sensible a les condicions 

ambientals desfavorables, en especial al dèficit pluviomètric. El moment òptim de 

germinació varia en funció de l’espècie, però en termes generals s’ha determinat que 

és més adequada una sembra a principis de tardor que a principis de primavera. En el 

cas d’espècies perennes en general és aconsellable realitzar la sembra en alvèols amb 

reg a finals d’estiu i trasplantar les plàntules a l’indret escollit per al cultiu a principis 

de tardor, abans d’un episodi de precipitacions. Durant el període d’establiment del 

cultiu de la majoria d’espècies perennes caldrà realitzar un maneig agronòmic 

superior al necessari un cop els individus estiguin ben establerts. En conseqüència, si 

bé es tractarà de reduir al màxim el maneig realitzat en el període d’establiment, serà 

un cop superat aquest període quan el cultiu es podrà perpetuar tant sols amb una 

mínima intervenció agronòmica. En termes de maneig i gestió les espècies adventícies 

aporten informació clau per tal d’escollir quines són les espècies  i varietats agrícoles 

més adequades per a ser cultivades en un indret determinat. Alhora, les pròpies 

espècies adventícies poden ser en moltes ocasions una opció de cultiu a considerar.  

Paral·lelament a la recuperació del cultiu de les varietats agrícoles tradicionals i a la 

posada en cultiu d’espècies silvestres que tradicionalment tant sols havien estat 

recol·lectades, resulta imprescindible establir mecanismes que afavoreixin la 

comercialització i introducció en el mercat dels productes obtinguts a partir 

d’aquestes espècies i varietats. S’ha constatat l’elevat potencial de molts d’aquests 

productes per ser comercialitzats amb èxit, ateses les seves propietats medicinals, 

nutricionals o organolèptiques. Alhora, cal que siguin valorats no només pel que són, 

sinó també per tal i com han estat produïts, estimulant així que la seva producció es 
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dugui a terme de forma sostenible i es tradueix en externalitats positives a nivell 

social i ambiental.  

 

D’acord amb la bona valoració sensorial rebuda, la major part de les espècies 

silvestres comestibles i de les varietats tradicionals en desús, tenen un elevat 

potencial per incorporar-se de forma regular a la dieta. Per cada espècie o varietat cal 

cercar la tipologia alimentària i la forma de preparació mitjançant la qual és més ben 

valorada pels consumidors, ja que les possibilitats d’incorporació a la dieta no només 

depenen de les característiques intrínseques de l’espècie o varietat, sinó que també 

depenen de com es comercialitza i consumeix.  

Si només es té en compte la valoració sensorial, la incorporació a la dieta quotidiana 

d’espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals en desús pot produir-se de 

forma totalment transversal en el conjunt de la població, degut a la manca d’influència 

dels factors de caire socioeconòmic, dels hàbits de consum, i de l’estil de vida, en la 

valoració sensorial. Cal per tant treballar per dur a terme estratègies de màrqueting i 

comercialització que permetin materialitzar aquesta transversalitat, ja que en els 

criteris d’elecció de producte hi prenen partit molts factors més enllà de la valoració 

sensorial, especialment en el cas de productes nous en el mercat.  Són factors com 

l’aspecte, el preu, la durabilitat, l’accessibilitat, la sostenibilitat, o la qualitat, cadascun 

dels quals prendrà més o menys rellevància en funció del perfil socioeconòmic, els 

hàbits de consum, i l’estil de vida dels consumidors.  

Per garantir la transversalitat en el consum les estratègies de comercialització han 

d’adaptar-se als requeriments de cada perfil de consumidors, prenent sempre com a 

base uns circuits comercials curts que garanteixin la viabilitat econòmica del cultiu i 

processament i que alhora permetin assolir un preu de venta al públic competitiu i 

assequible per la major part dels consumidors. És també indispensable que les 

espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals que s’introdueixin a la dieta siguin 

recollides o conreades, processades i comercialitzades de forma sostenible a tots els 

nivells (ambiental, social i econòmic). Només així el seu consum tindrà un efecte 

transformador, fomentant la sostenibilitat del model agroalimentari, la dinamització 

de les zones rurals, la preservació de la biodiversitat i funcionalitat dels 

agroecosistemes, la seguretat i sobirania alimentàries, i una alimentació diversificada 
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i nutricionalment equilibrada a l’abast de tothom. Per aquest motiu és imprescindible 

no deslligar el procés productiu de la comercialització.  

La espècies silvestres i varietats tradicionals en desús de gust suau, o similar a 

productes àmpliament consumits en la tipologia alimentària corresponent, seran les 

més fàcils d’introduir en la dieta. Tanmateix, cal tenir present que cada consumidor té 

unes preferències sensorials determinades, les quals condicionaran l’adquisició d’uns 

o altres productes alimentaris. L’establiment de grups de consumidors amb 

preferències sensorials similars permet conèixer per cadascun d’ells quines espècies i 

varietats, i sota quines formes de preparació, són més ben valorades, fet que ha de 

permetre desenvolupar estratègies d’introducció a la dieta ajustades a cada grup.  

Es pot concloure que la prospecció etnobotànica bàsica, la posada en cultiu d’espècies 

silvestres sota un maneig basat en la mínima intervenció agronòmica, la recuperació 

del cultiu de les varietats agrícoles tradicionals, i la reincorporació a la dieta 

d’aquestes espècies i varietats són línies d’actuació indissociables en les quals cal 

treballar de forma coordinada a tots els nivells (des de les entitats de recerca fins als 

agricultors), per tal de fomentar el desenvolupament d’un model agroalimentari 

sostenible des d’un punt de vista ambiental, social i econòmic, que permeti preservar 

la biodiversitat i funcionalitat dels agroecosistemes, la recuperació de la seguretat i 

sobirania alimentàries, i la dinamització de l’agricultura i de les zones rurals. Per fer-

ho possible és imprescindible establir un intercanvi constant entre tots els actors 

implicats (agricultors, elaboradors,  distribuïdors, consumidors, investigadors) per tal 

que la informació generada en l’àmbit acadèmic tingui una aplicació real i sigui útil 

per afrontar els reptes als quals han de donar resposta els agricultors. Només així 

serà possible en un futur no llunyà la generalització de la comercialització i consum 

d’espècies silvestres i de varietats agrícoles tradicionals obtingudes de forma 

sostenible a tots els nivells, amb totes les externalitats positives que aquesta realitat 

durà associada.  
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