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Resum                                     

El creixement de males herbes és un 

problema habitual als camps de cultiu 

de plantes farratgeres. Tradicionalment, 

molts agricultors han utilitzat tot tipus 

d’estratègies basades en l’energia 

exògena per evitar la invasió 

d’espècies no desitjades als 

monocultius. No obstant, diversos 

estudis han demostrat que no és la 

tàctica més adequada per fer front a 

aquesta situació. A més a més, s’han 

realitzat diverses anàlisis per tal de 

determinar la resistència dels policultius 

davant la invasibilitat i, al mateix temps, 

augmentar la productivitat, obtenint 

resultats més satisfactoris als 

policultius.  

Paraules clau: agroecosistemes, 

espècies no desitjades, farratges, 

invasibilitat, monocultius, policultius, 

productivitat, resistència. 

Resumen 

El crecimiento de malas hierbas es un 

problema habitual en los campos de 

cultivo de plantas forrajeras. 

Tradicionalmente, muchos agricultores 

han utilizado todo tipo de estrategias 

basadas en la energía exógena para 

evitar la invasión de especies no 
deseadas en los monocultivos. No 
obstante, diversos estudios han 

demostrado que no es la táctica más 

adecuada para hacer frente a esta 

situación. Además, se han realizado 

diversos análisis para determinar la 

resistencia de los policultivos a la 

invasibilidad y, al mismo tiempo, 

aumentar la productividad, obteniendo 

resultados satisfactorios en dichos 

cultivos.  

Palabras clave: agroecosistemas, 

especies no deseadas, forrajes, 

invasibilidad, monocultivos, policultivos, 

productividad, resistencia.  

Abstract 

Weed growth is a usual problem on 

fodder plant farmlands. Traditionally, 

many farmers have used all sorts of 

strategies based on exogenous energy 

to avoid the invasion of unwanted 

species in monoculture. However, 

several researches have proved that 

they are not the most appropriate 

tactics to tackle this situation. 

Moreover, various analyses have been 

carried out relating to the polyculture 

resistance to invasibility, and,  at the 

same time, to increase the productivity 

getting satisfactory results on these 

crops. 

Key words: agroecosystems, 

unwanted species, fodder, invasibility, 

monoculture, polyculture, productivity, 

resistance. 
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1. Introducció 
 

A través de diversos estudis, s’ha pogut 

comprovar que la diversitat d’espècies 

dintre d’un ecosistema és essencial pel 

seu correcte funcionament. Els 

ecosistemes agrícoles no són una 

excepció, tot i la seva relativa 

simplicitat (Altieri i Nicholls, 2000), pel 

que, amb els anys, els agricultors han 

desenvolupat tècniques de producció 

diferents dels monocultius intensius 

(basats en l’ús d’una elevada quantitat 

d’energia exògena), com poden ser els 

cultius mixtes. La barreja de varietats o 

espècies en agroecosistemes porta un 

elevat nombre d’avantatges associats, 

com la reducció de la invasibilitat.  

1.1 Els cultius mixtes o 

barreges 

 

Aquesta tècnica es basa en la sembra 

de diverses espècies coincidents tant 

en espai com en temps, el que permet 

crear interaccions entre elles produint 

efectes positius en tot l’ecosistema. 

Normalment s’utilitzen a conreus 

d’horta, però també s’han realitzat 

estudis amb arbres fruiters i conreus de 

cobertura, els quals es gestionen 

bàsicament pels humans per producció 

d’aliments, pinsos o fibres. Tenen un 

elevat interès per l’agricultura 

sostenible, ja que poden ser una font 

addicional de matèria orgànica.  

1.2 Què són els cultius 

farratgers? 

 

Les plantes farratgeres són aquells 

utilitzades principalment per produir la 

biomassa necessària per l’alimentació 

animal. Es poden classificar en dos 

tipus: el conreu temporal de farratgeres 

i les pastures permanents. El primer es 

porta a terme de forma anual o per un 

període limitat entre dos i sis anys, 

mentre que el segon correspon a l’ús 

de prats naturals i pastius (Pujol i Palol, 

M., 2003).  

1.3 Generalitzacions de les 

principals espècies 

estudiades 

1.3.1 La família de les gramínies 

 

Dintre de les pastures naturals, aquesta 

és la família més abundant, sobretot al 

centre-nord d’Europa, per la seva poca 

adaptació a factors com la temperatura 

o la sequera. L’espècie estudiada en 

aquest experiment és Festuca 

arundinacea, una espècie ben 

adaptada a climes mediterranis secs 

degut a les seves profundes arrels. És 

pròpia d’Europa, i cap al 1930 va ser 

objecte de millores genètiques per 

desenvolupar aptituds farratgeres i per 

ser utilitzada com a gespa. Floreix 

entre maig i juliol.  

1.3.2 La família de les 

lleguminoses 

 

El segon grup més important de les 

praderies, amb més resistència que les 

anteriors a la sequera per la seva 

capacitat d’acumulació d’aigua a les 

fulles i a les tiges, a més d’enriquir el 

terra amb matèria orgànica i nitrogen, 

fixat gràcies a les associacions 

simbiòtiques de les seves arrels amb 

microorganismes fixadors de nitrogen. 



 

 

 

3 

 

L’alfals (Medicago sativa), és l’espècie 

utilitzada en l’experiment, la qual és 

molt productiva. Presenta unes arrels 

profundes, i es desenvolupa bé als 

llocs temperats càlids. Prové d’Àsia 

Menor i el sud del Caucas, per després 

ser introduïda a Grècia i Itàlia. A través 

dels àrabs va passar a la Península 

Ibèria i d’allà a tota Europa. Floreix 

entre abril i octubre.  

1.3.3 Les fòrbies 

 

Aquest és el nom amb el qual es 

designen les espècies de plantes 

dicotiledònies no lleguminoses. A 

l’agricultura ecològica no es permet l’ús 

de compostos artificials amb efectes 

biocides per minimitzar la seva 

concentració en l’alimentació animal. 

Aquí entren en joc espècies com la 

xicoira (Cichorium intybus), la qual 

conté diversos metabòlits que ajuden a 

la lluita contra malalties i patògens, a 

més de reduir la quantitat de metalls 

pesants del sòl (Høgh-Jensen et al, 

2009). És una espècie cosmopolita 

provinent d’Europa, amb usos tant 

alimentaris com medicinals. Floreix 

entre juny i novembre.  

1.4 Concepte de “mala herba” 

 

Aquesta concepció és totalment 

antropocèntrica, derivada de la 

producció de plantes per a un 

aprofitament humà, ja que, 

objectivament, no existeix cap 

característica que permeti classificar 

una planta com a mala herba (García 

Torres i Fernández-Quintanilla, 1989), 

tot i que hi ha diverses definicions 

segons el punt de vista: 

antropocèntriques, ecològiques i 

mixtes. Es pot considerar que 

existeixen tres tipus de males herbes 

segons el seu cicle vital: anuals (només 

viuen durant una temporada), biennals 

(es desenvolupen durant dues 

temporades) i perennes (perduren 

durant moltes temporades).  

1.5 L’experiment 

El present projecte ha sigut realitzat de 

manera conjunta entre l’àrea de 

Biologia Animal, Biologia Vegetal i 

Ecologia (BABVE), pertanyent a la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) i el Centre Tecnològic Forestal 

de Catalunya (CTFC), dintre del 

projecte “Optimització de recursos i 

funcions dels ecosistemes en la 

prevenció de la contaminació per 

residus ramaders (OPS)”, finançat pel 

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 

El projecte OPS avalua els cultius 

farratgers polifits i els seus beneficis i 

serveis. 

1.6 Objectius del projecte 

 

L’objectiu principal del projecte és 

descriure la comunitat de males herbes 

en el camp de l’OPS i avaluar la 

possible major resistència a la 

invasibilitat dels policultius enfront dels 

monocultius. Més específicament, s’ha 

procurat realitzar un estudi quantitatiu i 

qualitatiu sobre la presència de males 

herbes als sistemes agrològics, amb la 

comparació de monocultius i cultius 

mixtes de les espècies descrites.  

2. Materials i mètodes 

2.1 Localització i descripció de 

la zona d’estudi 

 

La zona d’estudi es troba dintre del 

terme municipi anomenat Castellnou 
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d’Ossó, localitzat a la Plana de Lleida, 

dintre de la Depressió Central 

Catalana, limitada pels Pirineus i les 

Serralades Transversal i Prelitoral, amb 

coordenades 41º 46’N, 1º 8’ E i una 

altitud de 353 m. Predomina el clima 

mediterrani, amb un període estival 

molt sec i un hivern fred amb 

abundància de gelades (des d’octubre 

fins a abril). 

Els afloraments geològics són 

agrupacions de gresos i argiles d’edat 

terciària i origen continental, disposats 

en capes horitzontals.  

Predominen els monocultius de cereals 

de secà (ordi, blat), tot i que la 

vegetació potencial és el carrascar 

continental (Quercetum rotundifoliae). 

Entre els conreus de cereals de secà 

apareixen esporàdicament fruiters de 

secà i oliveres, ja que és una zona amb 

una gran aptitud per l’agricultura, per la 

seva morfologia lleugerament 

ondulada.  

 

2.2 Disseny experimental 

 

Per obtenir alguns dels resultats del 

projecte es va utilitzar un disseny 

experimental anomenat SIMPLEX 

(Kirwan et al., 2007; Kirwan et al., 

2009), el qual analitza la contribució de 

les diferents espècies estudiades a les 

variables, a més de permetre 

modelitzar l’aportació de les 

interaccions entre les espècies a partir 

de la següent expressió:  

MPPPy j

ij

iiji

i

i   
 

On: 

y: variable resposta estudiada 

Pi: proporció sembrada o actual de les i 

espècies de la barreja farratgera 

PiPj: interacció entre dues espècies Pi i 

Pj donades 

M: densitat de sembra 

Βi, δij i α: coeficients de les respectives 

variables.   

El model també permet incloure 

l’equitativitat calculada amb la fórmula 

de Simpson, la qual recull la suma de 

totes les interaccions entre espècies 

dos a dos:  
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El disseny comptava amb un total de 

42 parcel·les de 12 × 12 cm2 totalment 

aleatoritzades entre monocultius i 

barreges de tres espècies: una 

gramínia (Festuca arundinacea), una 

lleguminosa (Medicago sativa) i una 

fòrbia (Cichorium intybus). Les cobertes 

sembrades incloïen monocultius de 

cadascuna de les espècies, barreges 

dominades per cadascuna de les tres 

espècies (80% en sembra) i una 

barreja centroide, amb una proporció 

equitativa de cada component.  

Figura 1: Representació esquemàtica del 

disseny experimental. Font CTFC. 
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La figura 1 mostra les proporcions de 

les tres espècies durant els tres anys 

que va durar l’experiment, permetent 

configurar els tractaments de diversitat. 
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Cada fila de la matriu representa una 

fórmula de sembra diferent, indicant la 

proporció dels tres components de la 

coberta, i cada punt del triangle 

representa la proporció de les tres 

espècies, on els vèrtexs simbolitzen 

una composició monoespecífica i el 

centroid mostra una proporció 

equitativa dels tres components. 

També val a dir que les densitats de 

cada espècie van canviar durant 

l’experiment. Es van realitzar quatre 

dalls durant l’any 2010, des de l’abril 

fins al setembre. A cadascuna de les 

parcel·les es va dur a terme un 

seguiment de la vegetació mitjançant 

transsectes per analitzar en més detall 

la successió de les comunitats 

vegetals, pel que es recollien dades de 

composició vegetal cada 0.5m al llarg 

dels 12 m de cada parcel·la.  

Posteriorment, es mostrejava un 

quadrat fixe de 50x50 cm2 (a 5 cm 

d’alçada) al mig de cada parcel·la per 

poder determinar la biomassa total 

produïda i la composició específica, 

amb la identificació de les espècies de 

la mostra. Un cop separades per 

espècies i pesades per obtenir el pes 

fresc, s’assecaven a 60ºC al laboratori 

fins perdre tota la humitat. Es tornaven 

a pesar per obtenir el pes sec i calcular 

la producció per espècie i total.  

Per determinar la producció total es 

dallava una secció de 9.36 m2 de cada 

parcel·la amb un ample d’1.56 m, on es 

separava el farratge tallat al llarg de 6 

m i es pesava immediatament per 

evitar pèrdues d’humitat. Al mateix 

temps, es prenia una mostra 

representativa de cada parcel·la per 

realitzar diverses anàlisis al laboratori.  

3. Resultats i discussió 

3.1 Descripció de la comunitat 

de males herbes en els 

camps de cultiu mixtes 

estudiats 

La biomassa de males herbes és en 

general baixa, tot i que en alguna 

coberta va arribar al 29% respecte la 

biomassa total. Els elements que 

determinen en gran mesura el banc de 

llavors i les espècies de males herbes 

presents són tres: el sòl del camp 

presenta una certa salinitat; prèviament 

a l’experiment, al camp es conreaven 

cereals d’hivern com l’ordi i el blat; i a la 

zona d’estudi abunden els conreus 

farratgers d’estiu. Així, apareixen 

espècies com Papaver rhoeas, Fumaria 

officinalis o Chenopodium 

vulvaria.També s’ha donat l’aparició 

d’espècies ruderals, com Anacyclus 

clavatus, Malva sylvestris o Hurdeum 

murinum.  

Gramínies Avena sterilis 

Bromus 

Hordeaceus 

Hordeum 

murinum 

Lleguminoses Cap espècie 

detectada  

 

Asteràcies o 

compostes 

Anacyclus 

clavatus     

Conyza 

bonariensis 

Crepis vesicaria 

Lactuca serriola 

Senecio vulgaris 

Sonchus 

oleraceus 

Taraxacum 

officinale 

Quenopodiàcies Atriplex patula 
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Beta vulgaris 

Chenopodium 

álbum 

Chenopodium 

bonus-henricus 

Chenopodium 

vulvaria 

Papaveràcies Fumaria officinalis 

Papaver rhoeas 

Poligonàcies Polygonum 

aviculare    

Rumex crispus 

Brassicàcies o 

crucíferes 

Capsella bursa-

pastoris 

Convolvulàcies Convolvulus 

arvensis 

Escrofulariàcies Kickxia spuria 

Lamiàcies Lamium 

amplexicaule 

Malvàcies Malva sylvestris 

Plantaginàcies Plantago 

lanceolata 

Verbenàcies Verbena officinalis 

Violàcies Viola arvensis 

Taula 1: Diferents famílies aparegudes al 

camp d’estudi, amb les espècies 

corresponents a cadascuna d’aquestes. 

3.1.1 La família de les gramínies 

 

Aquesta família compta amb tres 

representants dintre del camp d’estudi; 

totes tres espècies típiques de 

comunitats ruderals i marges de 

camins, principalment.  

3.1.2 El grup de les fòrbies 

 

Dintre d’aquest grup es troben la gran 

majoria de males herbes presents al 

camp. En total, han aparegut 25 

espècies classificades en 12 famílies 

diferents, on totes són espècies 

fàcilment trobables als camps de cultiu i 

a les vores dels camins, i moltes d’elles 

presenten un caràcter nitròfil, halòfil o 

una combinació dels dos.  

3.2 Temporalitat de les 

espècies 

La majoria de les espècies trobades té 

un cicle anual, menys alguna que 

també pot ser biennal, com Sonchus 

oleraceus, Beta vulgaris i Viola 

arvensis; o perennes totalment, com 

Lactuca serriola, Taraxacum officinale, 

Chenopodium bonus-henricus, Rumex 

crispus, Convolvulus arvensis, Malva 

sylvestris, i Verbena officinalis. Malgrat 

això, cada espècie té el seu propi cicle.  

L’espècie més abundant és Polygonum 

aviculare amb diferència als quatre 

mesos de dall (abril, juny, agost i 

setembre), seguida de Atriplex patula i 

Chenopodium vulvaria als mesos de 

juny, agost i setembre; i de Sonchus 

oleraceus i Chenopodium album al mes 

d’abril.  

Al primer dall les espècies més 

comunes són les messícoles 

(associades als cereals d’hivern), com 

Papaver rhoeas, mentre que a partir del 

segon dall apareixen espècies 

corresponents als cereals d’estiu, com 

Verbena officinalis.  

En canvi, altres espècies presenten 

una fenologia molt més insistent, com 

Polygonum aviculare, la morfologia 

rastrera de la qual la fa més resistent a 

la pressió dels propis dalls; o alguna 
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pertanyent a les crucíferes, com 

Capsella bursa-pastoris, que pot florir 

més d’un cop a l’any si les condicions 

ambientals són les propícies.  

3.3 Produccions obtingudes en 

els cultius estudiats 

 

La productivitat és un factor clau en la 

reducció de la invasibilitat de les 

cobertes sembrades (Picasso et al., 

2008). La producció total del 2010 de 

les cobertes experimentals mostrà una 

resposta significativa a la diversitat, tant 

en termes de matèria seca (P=0.0002) 

com expressada com a matèria fresca 

(P=0.0002). També s’ha de tenir en 

compte que, degut a trobar-nos en el 

tercer any de les cobertes, la producció 

ha sigut menor que altres anys, 

probablement per l’esgotament del sòl. 

Establint una mitjana entre les diverses 

parcel·les amb la mateixa comunitat 

sembrada durant el 2010, s’estableix la 

producció total en pes fresc i en pes 

sec de cadascuna de les cobertes 

estudiades. 

Les barreges superen en producció 

total (kg/ha) als monocultius, 

exceptuant els cultius de lleguminoses, 

degut a que l’alfals és l’espècie més 

productiva d’aquest sistema. Si es 

comparen, però, la producció dels 

monocultius de festuca i xicoira amb la 

producció o biomassa mitja entre 

cultius mixtes, els segons superen per 

molt més als primers. 

En el cas de la biomassa total 

obtinguda a cada dall tant de les males 

herbes com de les espècies sembrades 

en pes fresc, el monocultiu de 

Medicago, també obté el major resultat 

de biomassa, degut principalment per 

l’alt contingut en aigua de la mateixa, 

superant al centroide per poc.  

3.4 És la diversitat sembrada 

un component de 

resistència a la 

“invasibilitat”? 

 

A la figura 2 es veu com la quantitat de 

males herbes apareguda als 

monocultius és superior que en el cas 

dels centroids, exceptuant el 

monocultiu de gramínia. Això es pot 

explicar per la formació d’una catifa 

contínua de festuca, fet que impedeix 

establir-se altres espècies. Si aquesta 

es troba acompanyada, en canvi, 

apareixen buits aprofitables per 

l’aparició de males herbes.  

 

Figura 2: Biomassa de males herbes en 

kg de pes sec/ha segons el tipus de 

coberta (monocultius, mitjana de 

monocultius i el centroide de 3 espècies 

sembrades). 

 Si recordem que la producció 

obtinguda en kg de pes sec/ha és 

superior en barreges que en 

monocultius de forma general i 

ponderem els resultats obtinguts de 

biomassa de no-sembrades 

observaríem la menor incidència 

d’aquestes comunitats en cultius 

mixtes.  

Amb la mitjana obtinguda de la 

biomassa en pes sec de males herbes 

als monocultius i cultius mixtes, vam 
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obtenir el percentatge general 

d’aquestes respecte dels tipus de cultiu 

utilitzats (figura 3). La representació de 

males herbes al conjunt de monocultius 

ascendeix al 29% del total, respecte un 

19% en el cas dels cultius mixtes. Així, 

es posa de manifest una major 

resistència a la invasibilitat per part dels 

cultius mixtes davant dels monocultius.  

 

  

Figura 3: Els dos gràfics superiors 

presenten els valors percentuals de 

biomassa de males herbes trobades 

respecte als d’espècies sembrades. Això 

ens podria donar una idea de la incidència 

en l’aparició de males herbes segon el tipus 

de cultiu i, per tant, de la seva resistència a 

la invasibilitat obtinguts tant pels 

monocultius (esquerra), com pels cultius 

mixtes (dreta). S’inclouen tant els centroids 

de 3 com els camps amb una espècie 

dominant.  

3.5 Són les interaccions entre 

espècies iguals? 

 

El disseny SIMPLEX permet la 

segregació de l’efecte individual de 

cada espècie de la coberta (efecte 

identitat) de l’efecte de la diversitat 

(Kirwan et al., 2007; 2009); a més de 

realitzar la modelització de la variable 

resposta en funció de les diferents 

interaccions entre les espècies de les 

cobertes.  

A les figures 4 i 5 es pot veure el model 

elaborat per les interaccions entre 

Festuca i Medicago i entre Festuca i 

Cichorium, respectivament.  

A la figura 4 podem observar com sota 

la no existència d’un efecte de la 

diversitat, la coberta representada com 

50% de Festuca arundinacea i 50% de 

Medicago sativa presentaria una 

biomassa de males herbes 

d’aproximadament uns 1500 kg MS/ha. 

Segons el model, la interacció entre 

aquestes dues espècies descriu un 

efecte potencialment negatiu, reduint-

se la biomassa d’espècies no 

sembrades fins a valors negatius. 

Aquests resultats podrien indicar 

l’existència d’unes condicions 

contràries al creixement d’espècies no 

sembrades, segurament per 

complementarietat.  

 

Figura 4: Model establert per la interacció 

entre Festuca i Medicago dintre d’una 

coberta formada per un 50% de cada 

espècie. Si no es considera l’efecte 

diversitat, la biomassa produïda de males 

herbes arriba a uns 1500 kg MS/ha; mentre 

que si la diversitat és un factor a tenir en 

compte, la complementarietat entre 

aquestes dues espècies impedeix la 

instal·lació o desenvolupament d’arvenses, 

pel seu efecte negatiu (-1500 kg MS/ha de 

males herbes). 

  La figura 5 mostra les interaccions 

entre Festuca arundinacea i Cichorium 
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intybus, les quals són bastant diferents 

a les anteriors, ja que, en aquest cas, 

les espècies en monocultiu ofereixen 

més resistència a la invasibilitat que en 

conjunt. Es pot veure com aquesta 

interacció ofereix un efecte positiu a la 

invasibilitat d’aquestes cobertes. Una 

possible explicació podria venir deguda 

pel comportament que va presentar la 

xicoira al llarg dels tres anys de 

l’experiment, donat que al segon any va 

patir una elevada mortalitat, afavorint 

l’aparició de buits on era sembrada i la 

colonització d’espècies no desitjades. 

Això ens permet apreciar com la 

dinàmica de les interaccions entre les 

espècies venen determinades per les 

característiques de les espècies que 

intervenen, o el que serien els seus 

efectes identitat.  

 

Figura 5: Model establert per la interacció 

entre Festuca i Cichorium dintre d’una 

suposada coberta formada per un 50% de 

cada espècie. En aquest cas, podem 

observar com les interaccions entre 

aquestes dues espècies no es poden 

considerar tan profitoses com el cas 

anterior, ja que per sí soles ofereixen una 

major oposició a la invasió d’espècies no 

desitjades (al voltant de 1000 kg MS/ha). 

En el cas de la combinació de les dues 

espècies, la biomassa de males herbes 

obtinguda arriba a més de 5000kg MS/ha. 

4. Conclusions 
 

De la mateixa manera que Kirwan et al. 

(2007, 2009) troben que fins i tot un 

modest increment de la diversitat de les 

espècies sembrades als sistemes de 

pastures d’ús intensiu podria produir 

beneficis de cara a la producció i a la 

resistència a males herbes i plagues, 

en aquest estudi es va observar una 

baixada en l’abundància de males 

herbes a les mescles experimentals. 

També s’ha de dir que el comportament 

dins de les barreges d’estudiades 

enfront la invasibilitat no depèn només 

del nombre i la proporció d’espècies, 

sinó que igualment juguen un paper 

molt important la identitat i distribució 

dins de la comunitat. Els models 

utilitzats han mostrat com pot haver-hi 

interaccions positives enfront la 

reducció en la producció de males 

herbes (gramínia-lleguminosa), però, 

de la mateixa manera, també pot 

veure-se’n afavorida la producció de no 

sembrades en funció de les espècies 

que intervenen (gramínia-fòrbia). 
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