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RESUM 
 
Les cobertes vegetals són una alternativa àmpliament usada en conreus de vinya a les 
pràctiques habituals de sega i llaura, ja que milloren l’estructura del sòl i frenen la seva erosió. 
Aquest treball avaluà la riquesa específica i la dinàmica de les cobertes de vegetació 
espontània a dos conreus de Mallorca, al campus de la Universitat i a Son Sureda Ric, sota 
condicions de reg (R) i de dèficit hídric (NR) i en base a l’estacionalitat en un període de dos 
anys. La biomassa recol·lectada s’analitzà estadísticament per espècies i per agrupacions 
d’aquestes en sis grups funcionals. Els resultats obtinguts mostraren que tan sols certes 
espècies del conreu de la UIB es veien condicionades pel reg, com Crepis vesicaria i Erodium 
chium. L’estacionalitat també s’observà en espècies d’ambdós conreus, doncs algunes 
desapareixien de febrer a maig, com el cas d’Anagallis arvensis a SSR, i altres presentaven 
un major desenvolupament als mostreigs de maig, com Convolvulus althaeoides a UIB. 
Respecte a grups funcionals, s’observà una menor biomassa de les herbàcies anuals de la 
coberta de la UIB amb dèficit hídric, mentre que a la coberta de SSR, les gramínies es veien 
afavorides pel reg. En ambdós conreus, la biomassa de les fabàcies va disminuir dràsticament 
després de la primera sega, a febrer, i les anuals creixien més a maig. Tot i això, calen 
investigacions amb un major període d’estudi i englobant factors climàtics i edàfics per a 
corroborar aquests resultats.  

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Cover crops are a common alternative to tillage and mowing practices in vineyards due to its 
benefits enhancing soil structure and stopping soil erosion. In this research, species richness 
and spontaneous vegetation cover crop dynamics are studied in two vineyards in Mallorca, 
one at the University Campus and one in Son Sureda Ric, under irrigation (R) and water deficit 
(NR) conditions, during two years. Biomass data was analysed by species and by functional 
groups. Results showed that only few species from UIB cover crop statically differed from 
irrigation to water deficit, such as Crepis vesicaria and Erodium chium. Season dynamics was 
observed in species from both vineyards covers, where some of them disappeared after 
February mowing, such as Anagllis arvensis in SSR vineyard cover, while others showed a 
major development in May, such as Convolvulus althaeoides in UIB vineyard cover. About 
functional groups analysis, UIB annual grasses showed less biomass under water deficit 
conditions, while in SSR cover crops, gramineous exhibit a higher production under irrigation 
condition. Leguminous biomass decreased drastically in both vineyards after the first mow, in 
February, while annual grasses increased its biomass in May. Nevertheless, more research is 
needed implying a greater study period and including climatic and edaphic factors to confirm 
these conclusions. 
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INTRODUCCIÓ 
 
La viticultura és una activitat econòmica de gran importància a les regions del mar Mediterrani. 
De fet, Espanya és el país amb major superfície de vinya del món (13% de tota la superfície 
cultivada), amb 967.000 hectàrees dedicades al seu cultiu (2.27% del territori nacional) (OIV, 
2018; Lissarrague & Martínez, 2010).  
 
Aquest agrosistema implica un dels maneigs més intensius, englobant l’ús de pesticides, 
herbicides i fertilitzants, així com també processos de sega i llaura que modifiquen i erosionen 
el sòl constantment (Winter, et al., 2017), accions que suposen la pèrdua de nutrients i la 
disminució del contingut de matèria orgànica, com és el cas de conreus de vinya de La Rioja 
(Perez-Alvarez, Garcia-Escudero, & Peregrina, 2015). Un altre problema és l’elevat cost 
econòmic que suposen totes aquestes activitats, doncs durant els primers 4 anys, la inversió 
oscil·la entre els 9.000 i els 20.000 euros/ha (Oh, et al., 2016; Wunderlich et al., 2015). 
  
Per altra banda, les restriccions internacionals cada vegada més estrictes en l’ús de pesticides 
i fertilitzants, l’exigència de pràctiques agràries sostenibles i l’increment de la demanda de 
productes ecològics provinents de cultius amb usos sostenibles dificulten el maneig de 
conreus mitjançant aquests mètodes. Una de les alternatives sostenibles és la implantació de 
cobertes de vegetació entre files com a complement o substitució de pesticides, herbicides i 
fertilitzants suposa una opció temptadora (Winter et al., 2017). Les cobertes són una eina de 
manteniment de conreus de vinya de gran importància ecològica, donat el fet que milloren 
l’estructura del sòl i controlen la seva erosió, enriqueixen el contingut de nitrogen i matèria 
orgànica, i regulen el creixement de la vinya si es controla adequadament (Ben-Salemet al., 
2018; Pérez-Álvarez et al., 2015).  
 
En conseqüència, en els últims anys s’han dut a terme gran quantitat d’experiments amb tot 
tipus de cobertes amb l’objectiu de caracteritzar i identificar millor les espècies, preferiblement 
autòctones, que podrien constituir cobertes beneficioses per a la vinya, així com també la 
disminució en la competència amb aquesta pels recursos hídrics i nutritius (Perez-Alvarez et 
al., 2015; Mercenaro et al, 2013; Ruiz-Colmenero et al., 2011; Tesic et al., 2007). 
 
Respecte a la competència per l’aigua, varis autors posen de manifest que, sobretot a zones 
semiàrides i d’època estival seca, les cobertes de vegetació espontània o de lleguminoses 
poden arribar a limitar fins a un 40% la producció de fruits (Uliarte et al., 2013). En contrast, 
Matthews et al. (1989) asseguren que una coberta d’espècies ben seleccionades, juntament 
amb un manteniment rigorós del seu creixement, pot emprar-se per a potenciar la composició, 
l’aparença i el sabor del vi, així com també limitar el vigor de creixement de la vinya, fet que a 
segons quins llocs, suposa un contratemps d’esforç i econòmic importants. Tot i això, a Europa 
s’empren les cobertures de fa anys en conreus de vinya situades a terrenys amb pendent 
sobretot pel seu efecte en la disminució del grau d’erosió, i en conreus de zones amb pluja 
estival, per frenar la rentada de terra (Uliarte et al., 2013). 
 
Actualment, la Universitat de les Illes Balears, amb col·laboració amb el Centre d’Edafologia i 
Biologia Aplicada del Segura (CEBAS) i l’Institut Murcià d’Investigació i Desenvolupament 
Agrari (IMIDA), està desenvolupant un projecte amb l’objectiu d’estudiar pràctiques agràries i 
eines en camps de conreu de vinya per a la millora en l’eficiència de recursos i la resistència 
a l’estrès biòtic per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic. Entre les diverses 
investigacions, el projecte avalua la implantació de cobertes espontànies de vegetació 
silvestres i el seu efecte sobre la dinàmica de l’aigua en el sòl i la seva disponibilitat per a la 
vinya, així com també els efectes sobre la capacitat productiva d’aquesta i la qualitat del raïm. 
 
El present treball sorgeix en el marc d’aquesta col·laboració en el projecte VITISMART i es 
centra concretament en l’estudi de la composició específica i dinàmica d’aquestes cobertes 
en dos dels cultius experimentals que s’estudien a Balears. 
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Investigacions recents coincideixen en una metodologia de quantificació pràctica de la 
biodiversitat, ja que la forma més simple d’expressar la biodiversitat, mitjançant la riquesa 
d’espècies, permet poca comprensió mecànica de les relacions de funcionament que es 
donen entre l’ecosistema i la seva biodiversitat. Cada vegada està més acceptat el fet que 
característiques funcionals de les espècies que constitueixen la biodiversitat, és a dir, la 
identitat, l’abundància i la varietat de caràcters de les espècies que conformen la biodiversitat, 
afecten enormement als processos ecosistèmics (Mouillot et al. 2005; Naeem & Wright, 2003). 
 
Per aquest motiu, es pretén dur a terme un estudi de les cobertes presents als conreus de 
vinya quantificant la biodiversitat mitjançant la riquesa d’espècies i també mitjançant grups 
funcionals que aportin més informació sobre la dinàmica en els agrosistemes de vinya.   
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OBJECTIUS 
 
General 
 
L’objectiu principal d’aquest treball es centra en avaluar la dinàmica de la coberta vegetal 
silvestre en conreus de vinya a Mallorca en dues condicions diferents respecte al reg. 
 
 
Específics 
 

1. Identificar les distintes espècies que conforma la coberta vegetal espontània. 
2. Analitzar si el reg influeix en la seva composició. 
3. Estudiar la dinàmica de la coberta en base a l’estacionalitat, és a dir, de febrer a maig, 

i d’un any per l’altre.  
 
 
 
En estar emmarcat al projecte VITISMART, els resultats obtinguts en el present treball 
permetran assolir part dels objectius proposats dins el projecte, de major ambició i que 
impliquen més dedicació i esforç científic. Davant el fet de que es dóna una dinàmica a la 
coberta, i que les espècies que la constitueixen canvien, és presumible pensar que aquests 
canvis es traslladen a la relació de competència entre la pròpia coberta i la vinya pels recursos 
hídrics i l’adquisició de nutrients. 
 
Per tant, l’estudi d’aquesta dinàmica i la comprensió dels canvis que s’hi produeixen en quant 
a la riquesa específica són de vital importància per a entendre les relacions interespecífiques 
que es donen entre la coberta i els conreus de vinya, tot i ser aspectes que no es tractin en 
aquest estudi. 
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MATERIAL I METODOLOGIA 
 
1. Descripció de l’àrea d’estudi 
El treball es realitzà dos conreus de vinya, de distintes característiques agroclimàtiques, 
situats en localitzacions diferents, ambdós a l’illa de Mallorca, Balears. La selecció va venir 
donada pel projecte VITISMART en el que s’emmarca el present estudi, i és on es duen a 
terme la resta de treballs de recerca de la UIB en aquest projecte. 
 
 

1.1. Conreu experimental de la U.I.B. 
La Universitat de les Illes Balears posseeix un conreu de vinya al campus en el qual s’hi 
desenvolupen tasques de caire científic. Es troba al peu de la Serra de Tramuntana, dins el 
terme municipal de Palma (39° 38′ N, 2° 38′ E), situat a 80 msnm. Hi ha dues varietats 
plantades, Tempranillo i Garnacha, empeltades en R-110, de 5 anys d’edat. El conreu ocupa 
una extensió de 890 m2, amb orientació NE-SO.  
 

1.2. Conreu privat d’explotació comercial de SSR  
Es tracta d’un conreu privat d’explotació comercial pertanyent a la SME Cistus Mora, situat a 
la finca de Son Sureda Ric (SSR), dins el terme municipal de Manacor, a 102 msnm. L’única 
varietat plantada és Tempranillo, de 8 anys d’edat. El conreu té una extensió de 2.11 Ha, 
també amb orientació (NE a SO). El sòl presenta una textura llimosa, de pH alcalí (8.5) a 
causa de l’alta concentració de carbonats i roques calcàries. La composició del sòl comprèn 
argila (23%); llim (41%); arena (36%) i matèria orgànica (1.25%). 
 
Els dos conreus es manegen amb pràctiques sostenibles, però el conreu de SSR és més 
estricte en la utilització de productes comercials com fertilitzants i pesticides degut a que és 
un conreu ecològic.  
Al conreu de la UIB no es llaura el sòl, mentre que al conreu de SSR es llaura puntualment 
(aproximadament una vegada per any), i es desbrossa la coberta amb la única intenció d’evitar 
el creixement excessiu, dues vegades a l’any: a febrer-març i a juny.  
 

 
 
Fig. 1. Localització dels dos conreus emprats: (1) conreu experimental de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), a Palma; (2) conreu d'explotació comercial de Son Sureda Ric (SSR), a Manacor. 
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2. Clima 
El clima que caracteritza les dues zones d’estudi és clarament mediterrani, amb estius 
calorosos i secs, sense pluges, i hiverns, humits, suaus i curts. Les temperatures a l’hivern no 
baixen dels 0 ºC i a l’estiu rarament superen els 40 ºC. Les precipitacions són quasi nul·les a 
l’estiu, però predominen durant la tardor i la primavera; tot i així, es caracteritzen per la seva 
irregularitat interanual. 

 

 
3. Disseny experimental 
Es van separar els camps de conreu en dues zones: una zona cultivada en condicions de reg 
(R), i l’altra zona cultivada en condicions de dèficit hídric (no reg, NR), separades per un espai 
no inferior a 6 metres. A cada zona es marcaren parcel·les de 0.5 x 1 metres, situades a 1 
metre dels peus de les vinyes, separades entre elles per 2 metres. Es deixà créixer la coberta 
de vegetació espontània en cada parcel·la. 
 
Degut a que el conreu de Manacor es troba en règim comercial, per no limitar les tasques del 
personal de la finca, el nombre de parcel·les traçades al conreu de SSR fou menor que les 
traçades al conreu (Taula 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferència d’altres investigacions emmarcades en el Projecte VITISMART, les varietats de 
vinya i el nombre de soques no es tingueren en compte, donada la suposició que, en estar 
empeltades sobre el mateix peu, no hi ha raó que interfereixin en la coberta vegetal. Tampoc 
es tingueren en consideració variables del sòl.  
 
El disseny inicial també pretenia incloure un grup control, és a dir, parcel·les en les que no es 
tallés mai la coberta, però això no va ser possible. Les raons, de prou pes, són les següents:  

 

UIB SSR 

R NR R NR 

1, 2, 3, 7, 8 4, 5, 6, 9, 10 1, 2, 3 4, 5, 6 

Taula 1. Nombre i distribució de les parcel·les en el conreu de la 
Universitat (U.I.B.) i en el conreu de Son Sureda Ric (SSR), en 
condicions de reg (R) i no-reg (NR). 

Fig. 2. Climogrames (A) del conreu de la Universitat (UIB) i (B) del conreu de Son Sureda Ric (SSR) dels anys 2017 i 2018, 
d'elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel MAPAMA i per Meteoclimatic. 
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En primer lloc, el Projecte VITISMART investiga les conseqüències del manteniment de la 
coberta vegetal en el marc de les pràctiques agronòmiques habituals, fet que ha d’implicar un 
accés fàcil a l’agricultor a les plantes de vinya en qualsevol moment i que, de permetre el 
creixement continu de la coberta, no seria possible.  
 
En segon lloc, degut a la presència de vectors del bacteri Xylella fastidiosa (Wells, 1987; 
Gutiérrez Hernández, et al., 2018), el manteniment d’una coberta espontània alta suposava 
un risc considerable cap a la salut de la vinya i la resta d’espècies fructícoles o ornamentals, 
tant al conreu de UIB com al de SSR. L’aparició del brot d’aquesta plaga al campus de la UIB 
al 2017 obligà a prendre mesures de contenció a tot el campus que passaren pel tractament 
de poda severa de tots els punts amb vegetació silvestre, inclòs el camp experimental. 
 
4. Presa de mostres 
L’estudi de la coberta es va dur a terme durant un període de 2 anys, en els quals s’establiren 
dues èpoques de mostreig per a cada any: un primer mostreig abans de la floració i 
corresponent al període de màxim desenvolupament de la coberta, a febrer, i un segon 
mostreig després de la floració, a maig, quan les espècies anuals arriben a la fi del seu cicle 
vital.  
D’aquesta manera, es dugueren a terme 4 mostreigs: la 
primera mostra del 22/Febrer al 10/Març de 2017 (t1), la 
segona mostra del 19/Maig al 30/Maig de 2017 (t2), la 
tercera mostra del 26/Febrer al 9/Març de 2018 (t3) i la 
quarta mostra del 14/Maig al 22/Maig de 2018 (t4) (Taula 
2). 
 
En cada parcel·la es procedí a fer una talla a tota la 
vegetació aèria, excloent el sistema radicular i altres estructures subterrànies, i es conservava 
en bosses per al seu posterior trasllat al laboratori.  
Degut a que les dades recollides en els mostreigs posteriors vingueren condicionades per la 
tala de mostra, s’incorporà el factor Estacionalitat com efecte addicional de mostreig (amb 4 
nivells).  
 
5. Processament de les mostres 
Al laboratori, les mostres es processaven classificant la biomassa a nivell d’espècie. En alguns 
casos, les mostres no es pogueren determinar amb suficient cura per no estar florides i 
registrar-se la presència de més d’una espècie al conreu, per la qual cosa figuren com a 
gènere o, en el cas particular de Cichorium inthybus i Crepis vesicaria, es juntaren pel fet de 
ser indistingibles en estat de plàntules o plantes molt joves en l’època de recol·lecció). La 
nomenclatura aquí seguida és la de Bolòs et al. (2005). Posteriorment, es guardaven en 
sobres degudament etiquetats i s’assecaven a l’estufa a 60º durant un període mínim de 10 
dies, per tal de les mostres perdessin tota l’aigua i, finalment, obtenir-ne el pes sec. 
 
6. Anàlisi estadística 
Les dades es recolliren mitjançant el programa Microsoft Excel ®) i s’analitzaren mitjançant el 
programa estadístic RStudio ®. La normalitat i la homogeneïtat de variàncies s’avaluaren amb 
els tests de Shapiro-Wilk i Bartlett, respectivament.  
 
Es calculà el número d’espècies (S=número de taxa) i famílies per a cada cultiu. Es calculà, 
també la riquesa específica i s’estudià la biodiversitat mitjançat l’índex de Diversitat Específica 
de Shannon (H’) (Shannon, 1949), i l’equitativitat (Spellberg & Fedor, 2011); els valors 
obtinguts de l’índex es compararen mitjançant les proves de t d’Student i ANOVA per al factor 
R/NR i per al factor Estacionalitat, respectivament. L’Índex de Shannon reflexa l’heterogeneïtat 
d’una comunitat sobre la base del número d’espècies presents i de la seva abundància 
relativa, i ve definit com 

2017 2018 

Febrer t1 Febrer t3 

Maig t2 Maig t4 

Taula 2. Mostreigs realitzats en els dos 
anys de durada de l'experiment. 
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H′ = − ∑ 𝑝𝑖  ln 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

 
Els valors poden oscil·lar de 0 al valor de diversitat màxima (H’max=ln S), que es dóna quan 
totes les espècies es troben igualment presents dins la comunitat. El valor d’equitativitat 
(H’/H’max) és un quocient que indica el grau d’homogeneïtat d’abundància entre totes les 
espècies (Pla, 2006).  
 
Per a avaluar si el factor R/NR influeix en la biomassa, es compararen les dades de cada 
espècie amb el test no paramètric de Wilcoxon-Mann-Whitney. També es comprovà si hi havia 
diferències significatives entre la biomassa recollida en cada mostreig mitjançant la prova no 
paramètrica de Kruskal-Wallis (Ostertagová, E. et al., 2014) i amb el test post-hoc de Dunn 
(Dunn, 1964). 
 
 
Per altra banda, les espècies identificades, tant del conreu UIB com del conreu SSR, 
s’agruparen en sis categories d’acord amb les seves característiques morfofuncionals: 
 

Les dades de biomassa 
per a cada grup funcional 
també es sotmeteren als 
tests Wilcoxon-Mann-
Whitney i Kruskal.Wallis. 
 
 

 
 

 
Per a totes les anàlisis es considerà un nivell de significació de 0.05.  
 
En cap moment es comparen els dos conreus entre ells degut a la disparitat de condicions, 
factors externs i del nombre desiguals de parcel·les. En una visió més àmplia de tot el projecte 
europeu VITISMART i que escapa als objectius d’aquest treball, l’existència de les dues 
cobertes i condicions diferents permetran tenir una idea més general sobre la interrelació entre 
el cultiu de vinya i la coberta vegetal espontània a Mallorca. 
 
 
 

  

0 Gramínies 

1 Plantes anuals herbàcies petites (d’altura inferior a 40 cm) 

2 Plantes anuals herbàcies grans (d’altura superior a 40 cm) 

3 Plantes herbàcies perennes petites (d’altura inferior a 40 cm) 

4 Plantes herbàcies perennes grans (d’altura superior a 40 cm) 

5 Lleguminoses 

Taula 3. Característiques de cada grup funcional. 
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RESULTATS 
 
1. RIQUESA D’ESPÈCIES I ÍNDEX DE DIVERSITAT DE SHANNON 
 
Al conreu de UIB, s’identificaren 30 espècies, de les quals 5 espècies es trobaren únicament 
a parcel·les amb R (B. madritensis, C. dactylon, C. rotundus, V. officinalis i V. persica), i 4 es 
trobaren únicament a parcel·les amb NR (A. roseum, L. ornithopodioides, C. dactylon i R. 
picroides). Tan sols 6 espècies aparegueren en tots els mostreigs, tant a febrer com a maig 
(Avena sp., Crepis vesicaria i Cichorium inthybus L., E. chium, Hordeum sp., P. lanceolata, R.  
crispus i S. oleraceus). Aquestes, a excepció de E. chium i R. crispus, foren les espècies més 
abundants respecte a la seva presència, ja que es mostrejaren a més del 50% de les 
parcel·les. (Taula 4).   

 
A. roseum i A. arvensis aparegueren només a febrer (t1, t3), mentre que B. madritensis només 
es trobà a maig (t2, t4); C. rotundus es trobà sols a l’últim mostreig, a maig (t4). 
 
Respecte a dades de biomassa relativa respecte a tota la biomassa obtinguda en els dos 
anys, les espècies predominants foren Avena sp., Crepis vesicaria i Cichorium inthybus, 
Hordeum sp. i M. polymorpha, amb més d’un 10% de biomassa. Per contra, les espècies amb 
menor biomassa foren C. rotundus, L. ornithopodioides, S. tenerrimus i V. persica, amb menys 
d’un 0.05% biomassa. 
 
Aquesta exclusivitat de tàxons a les condicions de reg (R) o sense reg (NR) no sembla tenir 
excessiva importància en relació a identificar l’absència de condicions adequades per al 
creixement de les espècies, ja que fora de les parcel·les experimentals, algunes apareixen 
associades a hàbitats diferents en relació a la humitat del sòl. Cal destacar també que el 
disseny experimental limitat no és l’adequat per a caracteritzar la fidelitat al paràmetre aquí 
comentat d’espècies tan generalistes i abundants a l’illa a molts tipus d’hàbitats. 
 
Les espècies observades pertanyen a 12 famílies distintes, sent les més preponderants 
respecte al número d’individus la família Asteraceae i la família Poaceae, amb un 26% i un 
22% d’espècies, respectivament.  
 
Al conreu de SSR s’identificaren 37 espècies, de les quals 2 es trobà exclusivament a 
parcel·les amb R (Avena sp. i Reichardia picroides) i 1, a parcel·les amb NR (Bromus sp.). 
Només foren 3 les espècies presents als quatre mostreigs (Daucus carota, Plantago lagopus. 
i Sonchus oleraceus). Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris, Crepis vesicaria i 
Cichorium inthybus, Fumaria sp., Lolium sp., Trifolium sp. i Veronica persica aparegueren tan 
sols a febrer (t1, t3); Bromus sp., Lamium amplexicaule i Papaver sp. aparegueren únicament 
a maig del segon any (t4) (Taula 5).  
 
En quant a dades de biomassa total recol·lectada, les espècies predominants foren Medicago 
sp., present a 13 parcel·les i Calendula sp., present tan sols a 5 parcel·les. Les espècies amb 
menys biomassa, en canvi, foren Gastridium ventricosum, Convolvulus arvensis, Bromus sp. 
Filago pyramidata, Lamium amplexicaule i Misopates orontium, amb menys de 1 g·m-2. Per 
altra banda, les espècies més abundants respecte a la seva presència foren Daucus carota i 
Plantago lagopus, localitzades a 21 parcel·les, sent Avena sp., Crepis vesicaria i Cichorium 
inthybus, Fumaria sp. i Reichardia picroides les menys abundants, tan sols observades a 2 
parcel·les. 
 
A la coberta de SSR també es distingiren 12 famílies, on les més abundants, respecte a la 
biomassa recollida, són Asteraceae i Poaceae, amb un 24% d’espècies cadascuna. 
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C
O

N
R

E
U

  
 U

IB
 

ESPÈCIES (S) 
Cicle 
vital 

T1 T2 T3 T4 Nª 
PAR. 

B (%) 
R NR R NR R NR R NR 

Allium roseum L. 2   1       1     2 0.31 

Anagallis arvensis L. 1 2 1 
  

1 
  

  4 0.02 

Avena sp. 1 4 4 5 5 5 5 5 5 38 24.05 

Bromus madritensis L. 1   
 

1 
   

1   2 0.10 

Calendula arvensis L. 1   
 

1 
 

1 1 
 

  3 0.04 

Convolvulus althaeoides L. 2   
 

4 3 4 1 5 3 20 17.06 

Crepis vesicaria L. i Cichorium inthybus L. 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 0.83 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 2   
 

2 2 3 2 3 3 15 3.20 

Cyperus rotundus L.  2   
     

3   3 0.03 

Erodium chium (L.) Willd. 1 5 
 

5 
 

4 1 3 1 19 14.68 

Euphorbia helioscopia L. 1         1 0.02 

Foeniculum vulgare Mill. 1         3 1.24 

Fumaria sp. 1         1 0.0010 

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt. 1   
    

5 
 

5 10 2.87 

Hordeum sp. 1 4 2 5 1 5 2 5 1 25 14.27 

Lotus ornithopodioides L. 1   1 
   

1 
 

1 3 0.004 

Medicago polymorpha L. 1 5 5 
  

2 1 1 3 17 12.70 

Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Graebn. 1 1 
 

1 
   

1   3 0.12 

Oxalis pes-caprae L. 2         2 0.53 

Pallenis spinosa (L). Cass. subsp. spinosa. 2         4 0.20 

Plantago lanceolata L. 2 1 4 1 3 3 3 4 4 23 2.58 

Polycarpon tetraphyllum 1         1 0.0048 

Reichardia picroides (L.) Roth 1   3 
 

3 
 

3 
 

3 12 2.01 

Rumex crispus L. 2 2 2 2 1 2 1 1 1 12 0.47 

Scorpiurus muricatus L. 1         1 0.001 

Sonchus oleraceus L. 1 5 4 2 2 2 3 4 4 26 1.44 

Sonchus tenerrimus L. 1   2 1 1 
 

1 
 

1 6 0.03 

Verbascum sinuatum L. 1         1 0.0130 

Verbena officinalis L. 2   
   

1 
  

  3 0.19 

Veronica persica Poiret in Lam. 1 1   1       1   3 0.02 

S = 30  11 13 15 11 13 17 15 15 40 100 

Taula 4. Llistat d'espècies identificades al conreu UIB i la seva presència en cada temps de mostreig 
(T1: febrer-17; T2: maig-17; T3: febrer-18; T4: maig-18), en parcel·les amb reg (R) i no-reg (NR). Es 
mostren també els cicles vitals (1: anual; 2: perenne), el número de parcel·les totals a on han estat 
presents, i la biomassa recol·lectada en percentatge de contribució de cada tàxon respecte de la 
quantitat total, 
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Taula 5. Llistat d'espècies identificades al conreu de Son Sureda Ric (SSR) i la seva presència en 
cada temps de mostreig (T1: febrer-17; T2: maig-17; T3: febrer-18; T4: maig-18), en parcel·les amb 
reg (R) i sense reg (NR). Es mostren també els cicles vitals (1: anual; 2: perenne), el número de 
parcel·les a on han estat presents, i la biomassa recol·lectada en percentatge de contribució de cada 
tàxon respecte de la biomassa total. 

 
 
 

C
O

N
R

E
U

  
S

S
R

 

ESPÈCIES (S) 
Cicle 
vital 

T1 T2 T3 T4 Nº 
PAR. 

B (%) 
R NR R NR R NR R NR 

Anagallis arvensis L. 1 2       3 3   1 9 0.60 

Antirrhinum orontium (L.) Roth 1         2 1 1 3 7 0.84 

Astragalus hamosus L. 1 2 2           2 6 0.10 

Avena sp. 1     1   1       2 0.03 

Bromus sp. 1               2 2 0.05 

Bupleurum baldense Turra subsp. baldense 1         2 12.85 

Calendula arvensis L. 1         3 2     5 0.06 

Capsella bursa-pastoris (L.) Merik  1         3 2     5 0.01 

Carduus tenuiflorus Curtis 1         1 10.99 

Chrysanthemum coronarium L. 1 2 2   1 3 3 2 3 16 0.03 

Convolvulus arvensis L. 2   1   1     1   3 1.29 

Coronilla scorpioides (L.) Koch 1 1 1     3 1 3 1 10 0.10 

Crepis vesicaria L. i Cichorium inthybus L. 2 1       1       2 10.07 

Daucus carota L. 2 2 2 3 3 3 3 3 2 21 0.25 

Filago pyramidata L. 1 2       1 2 1 2 8 0.09 

Fumaria sp. 1 1         1     2 0.01 

Galactites sp. 1         1 0.03 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & 
Thell. sybsp. ventricosum 1      1 1 2 4 2.19 

Hypochaeris sp. 1         1 0.03 

Hordeum sp. 1 1 1 1   2   2 1 8 0.07 

Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule 1             1 2 3 0.00 

Linum sp.           2.56 

Lolium sp. 1 1       1   2 1 5 0.07 

Lotus ornithopodioides sp. 1          37.30 

Medicago sp. 1 2 2     3 3 1 2 13 0.19 

Papaver sp. 1             2 2 4 0.16 

Phalaris canariensis L. brachystachys (Link in 
Schrad) Posp. 

         1 
0.001 

Plantago lagopus L. 2 2 2 3 3 3 2 3 3 21 11.14 

Polycarpon polycarpoides (Biv.) Jahand. etl 
Maire subsp. catalaunicum O. Bolòs et Vigo 

1             1 3 4 
0.39 

Reichardia picroides (L.) Roth 1         1   1   2 0.84 

Rumex sp. 2         2   1 2 5 0.25 

Sherardia sp.          1 0.01 

Silene vulgaris (Moench) Garcke 1 2 2 2   1   2 1 10 2.47 

Sonchus oleraceus L. 1 2 2 3 2 2 2 1 2 16 1.59 

Trifolium sp. 1   2         1 3 6 1.97 

Veronica cymbalaria Bodard subsp. trichadena 
Jord. et Fourr 

1 2       3 3     8 
1.34 

Vicia sp. 1         1 0.01 
S = 37  15 11 6 5 19 14 19 20 22 100 
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Les dades de biodiversitat, calculades amb l’índex de Shannon (H’), seguiren una distribució 
normal (Shapiro test; p-valUIB=0.6061, p-valSSR=0.404), i presentaren homogeneïtat de 
variàncies (Bartlett test; p-valUIB=0.3253, p-valSSR=0.394). 
 
Mitjançant el test t es demostrà que no hi havia diferències significatives respecte als valors 
de la biodiversitat entre la coberta R i la coberta NR (p-valUIB=0.379, p-valSSR=0.054) a cap 
dels dos conreus.  
 
 

ÍNDEX DE SHANNON (H’) 

 MOSTREIG R NR H S 

U
IB

 

t1 1.41 1.02 1.12 a 15 

t2 1.04 1.00 1.02 a 16 

t3 0.96 0.96 1.01 a 18 

t4 1.49 1.49 1.39 b 19 

SS
R

 

t1 0.88 0.85 0.57 a 17 

t2 1.05 0.57 0.81 ab 7 

t3 1.32 1.03 1.18 b 22 

t4 1.48 0.95 1.22 b 22 

Taula 6. Índex de diversitat específica de Shannon (H'), calculats a partir de dades de biomassa en 
parcel·les amb reg (R) i sense reg (NR) per al conreu de la Universitat (UIB) i de Son Sureda Ric 
(SSR), i a partir de les dades de biomassa total (H); S=número d'espècies; t1: febrer-17; t2: maig-17; 
t3: febrer-18; t4: maig-18.Test post-hoc de Bonferroni (p-valor<0.05); n=40. 

 
En canvi, la biodiversitat varià significativament en el temps, tant al conreu de UIB, com al 
conreu SSR (ANOVA d’un factor; p-valUIB=0.016, p-valSSR=0.012). Al conreu de UIB, tant H’ 
com la riquesa específica (S) van ser estadísticament majors a t4 (maig-2018) que en els 
altres mostreigs, mentre que al conreu de SSR, H’ i la riquesa específica (S) resultaren 
estadísticament diferents a t1 (febrer-2017) respecte als altres mostreigs, presentant el menor 
valor observat.  
 
 
 
BIOMASSA PER ESPÈCIES 

 
1. Biomassa per espècies en parcel·les de reg i parcel·les sense reg 
 
Del conreu de UIB, es va observar que 7 espècies diferien estadísticament en quant a 
biomassa respecte de parcel·les R (reg) i NR (no-reg). 
 
Crepis vesicaria i Cichoriun inthybus (p-val=0.006), Hedypnois rhagadioloides (p-val=0.0004), 
Plantago lanceolata (p-val=0.014) i Reichardia picroides (p-val=0.000067) mostraren més 
biomassa a las parcel·les NR que a les parcel·les R. En canvi, de Hordeum sp. (p-
val=0.00023), Erodium chium (p-val=0.0000025) i Veronica persica (p-val=0.03) es registrà 
una major biomassa en parcel·les R que en parcel·les NR (Fig. 3). S’observà clarament que 
altres espècies tan sols es trobaren a parcel·les amb reg, (B. madritensis, C. rotundus, 
Euphorbia helioscopia, Fumaria sp., O. pes-caprae, P. miliaceum, S. murciatus, V. sinuatum i 
V. officinalis), però la biomassa recollida fou massa poca com per què l’anàlisi estadística ho 
consideri significatiu. El mateix passà amb les espècies A. roseum, F. vulgare, P. spinosa i P. 
tetraphyllum, exclusives de les parcel·les amb reg. 
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Respecte de les espècies pertanyents al conreu de SSR, no s’obtingueren diferències 
significatives entre parcel·les R i NR per a cap espècie (Test de Wilcoxon-Mann-Whitney; p-
val > 0.05), tot i observar que R. picroides tan sols aparegué a les parcel·les amb reg, i Bromus 
sp. només aparegué a les parcel·les sense reg. 
 
 

 
Fig. 3. Gràfics de caixes de les espècies pertanyents al conreu de la Universitat (UIB) que presenten 
diferències significatives de biomassa en condicions de reg (R) i sense reg (NR). Test de Wilcoxon-
Mann-Whitney (p-val<0.05); n=40. 

 
 
2. Variació estacional/anual de la biomassa de les espècies a les parcel·les 
 
L’anàlisi de biomassa dut a terme mitjançant la prova de Kruskal-Walis posà de manifest 
diferències significatives entre els distints mostreigs per a 7 espècies (Fig 4.). 
 
 
Avena sp. presentà més biomassa a febrer del segon any (t2) que a la resta de mostreigs (p-
val=0.0005). De C. althaeoides se’n recollí menys biomassa a febrer del primer any (t1) que 
als altres mostreigs, però tan sols fou estadísticament diferent a maig del segon any (t4) (p-
val=0.0004. C. rotundus només aparegué a maig del segon any (t4) (p-val=0.014), mentre que 
M. polymorpha només es registrà a febrer del primer any (t1) (p-val=0.000005).  
H. rhagadioloides tan sols diferí significativament a maig del segon any (t4) (p-val=0.0051),, i S. 
oleraceus mostrà diferències significatives a febrer del primer any (t1) (p-val=0.007).  
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Fig. 4. Gràfics de caixes de les espècies pertanyents al conreu de la Universitat (UIB) que presenten 
diferències significatives de biomassa entre els mostreigs (t1: febrer-17; t2: maig-17; t3: febrer-18; t4: 
maig-18), representades per les lletres. Test de Dunn (p-val<0.05); n=40. 

 
 
Al conreu de SSR, s’obtingueren diferències entre la biomassa recollida en els mostreigs per 
a 11 espècies: 
 
A. arvensis (p-val=0.0216) i Chrysanthemum sp. (p-val=0.0084) presentaren diferències de 
biomassa entre maig del primer any (t2) i febrer de l’any següent (t3) La biomassa d’ 
Astragalus sp. fou estadísticament major a t2 i t3 (maig-17 i febrer-18, respectivament) que a 

t1 i t4 (febrer-17 i maig-18, respectivament) p-val=0.0069). Calendula sp. (p-val=0.00071) i C. 

bursa-pastoris (p-val=0.00071), per altra banda, únicament aparegueren a febrer del segon 
any (t3).  
 
De Lamium sp. (p-val=0.0256) i de Veronica sp. (p-val=0.00094), s’observà una major 
biomassa a febrer del segon any (t3) respecte als dos mostreigs de maig (t2, t4), però no 
respecte a febrer de l’any anterior (t1). Medicago sp. diferí del primer al segon mostreig (t1, 
t2), del segon mostreig al tercer (t2, t3), i del primer al quart (t4) (p-val=0.00176), però no 
s’observaren diferències entre febrer del primer any al segon, ni de maig del primer any al 
segon, com sí fou el cas de Misopates sp. (p-val=0.0203). 
 
Finalment, Papaver sp. (p-val=0.00469) i Polycarpon sp. (p-val=0.00469) només aparegueren 
a maig del segon any (t4).  
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Fig. 5. Gràfics de caixes de les espècies pertanyents al conreu de la Universitat (UIB) que presenten 
diferències significatives de biomassa entre els mostreigs (t1: febrer-17; t2: maig-17; t3: febrer-18; t4: 
maig-18), representades per les lletres. Test de Dunn (p-val<0.05); n=24. 

 
 
 
BIOMASSA PER GRUPS FUNCIONALS 

 
Totes les espècies identificades en cada conreu es classificaren en 6 grups funcionals d’acord 
amb les següents característiques: pertanyents a la família Poaceae (grup 0), herbàcies 
anuals de port inferior a 40 cm (grup 1), herbàcies anuals de port superior a 40 cm (grup 2), 
perennes de port inferior a 40 cm (grup 3), perennes de port superior a 40 (grup 4) i 
pertanyents a la família Fabaceae (grup 5).  
 
Respecte dels grups formats per a la coberta del conreu de UIB, el grup 0 engloba 5 espècies, 
presents a tots els mostreigs i del qual se’n recollí més biomassa total que dels altres grups; 
el grup 1 engloba 3 espècies, del qual no se’n trobà cap individu a maig del segon any (t4); el 
grup 2 el formen tan sols 2 espècies, ambdues absents al primer mostreig, a febrer del primer 
any (t1); els grups 3 i 4 estan constituïts per 5 espècies cada un, presents a tots els mostreigs, 
i finalment, del grup 5, conformat per 2 espècies, no se’n trobà cap mostra maig del primer 
any (t2) (Taula 7). 
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Respecte dels grups formats a partir de les espècies trobades al conreu de SSR, el grup 0 
està constituït per 5 espècies de gramínies; el grup 1, el més nombrós, el formen 11 espècies; 
els grups 2 i 3 els constitueixen 2 espècies en cada cas, i els grups 4 i 5 estan formats per 4 
espècies cada un, del qual tampoc se’n recollí biomassa a maig del primer any (t2). Els grups 
restants hi foren presents a tots els mostreigs (Taula 8). 

 

C
O

N
R

E
U

 U
IB

 

GRUPS 
FUNC. 

ESPÈCIES S 
T1 T2 T3 T4 Nª 

PAR. 
B (%) 

R NR R NR R NR R NR 

0 
Avena sp., B. madritensis, C. dactylon, 
Hordeum. sp., O. miliacea 

5 
  1       1     

80 43.07 

1 A. arvensis, C. arvensis, V. persica 3 
2 1   1     

10 0.09 

2 C. althaeoides, C. rotundus 2 
  5 5 5 5 5 5 

23 0.89 

3 
E. chium, H.  rhagadioloides, S. oleraceus, 
S. tenerrimus 

5 
   1    1   

73 21.66 

4 

A. roseum, Crepis vesicaria i Cichorium 
inthybus. P. lanceolata, R. crispus, V. 
officinalis 

5 

   1  1 1    

80 21.21 

5 L. ornithopodioides, M. polymorpha 2 
1          1   

20 13.09 

Taula 7. Grups funcionals de la coberta de la Universitat (UIB), amb les espècies (S) que compon cada grup, la seva 
presència en cada mostreig (T1: febrer-17; T2: maig-18; T3: febrer-17; T4: maig-18), en condicions de reg (R) i 
sense reg (NR). També es mostren el número de parcel·les en què estan presents, i la biomassa recol·lectada en % 
de contribució de cada tàxon i la quantitat total en g m-2. 

C
O

N
R

E
U

 S
S

R
 

GRUPS 
FUNC. 

ESPÈCIES S 
T1 T2 T3 T4 Nª 

PAR. 
B (%) 

R NR R NR R NR R NR 

0 
Avena barbata, Bromus madritensis, Hordeum 
sp., Gastridium ventricosum, Lolium sp. 

5 
  1       1     

19 4.916 

1 

Anagallis arvensis, Calendula arvensis, 
Capsella bursa-pastoris, Filago pyramidata, 
Fumaria sp., Lamium amplexicaule, Misopates 
orontium., Papaver sp., Polycarpon 
polycarpoides, Silene vulgaris, Veronica 
persica. 

11 

2 1   1     

67 18.512 

2 
Chrysanthemum coronarium, Convolvulus 
arvensis 

2 
   5 5 5 5 5 

19 11.045 

3 Sonchus oleraceus, Reichardia picroides 2 
   1    1   

18 2.441 

4 
Crepis vesicaria i Cichorium inthybus, Daucus 
carota, Plantago lagopus, Rumex sp. 

5 
   1  1 1    

49 21.601 

5 
Astragalus hamosus, Coronilla scorpioides, 
Medicago sp., Trifolium sp. 

4 
1          1   

35 41.486 

Taula 8. Taula 7. Grups funcionals de la coberta de Son Sureda Ric (SSR), amb les espècies (S) que compon cada grup, la 
seva presència en cada mostreig (T1: febrer-17; T2: maig-18; T3: febrer-17; T4: maig-18), en condicions de reg (R) i sense 
reg (NR). També es mostren el número de parcel·les en què estan presents, i la biomassa recol·lectada en % de contribució 
de cada tàxon i la quantitat total en g m-2. 
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1. Biomassa per grups funcionals en parcel·les de reg i parcel·les sense reg 
 
De la coberta del conreu de UIB, tres grups funcionals diferiren en quant a biomassa entre 
parcel·les R (reg) i parcel·les NR (no-reg). 
 
El grup 1 (p-val=0.04446) i el grup 2 (p-val=0.004606) presentaren més biomassa associada 
al reg, mentre que, del grup 4 (p-val=0.000045), la biomassa fou major en condicions de NR. 
Cal tenir en compte, però, que la biomassa del grup 1, pertanyent a les herbàcies anuals de 
port baix, és molt reduïda en relació a la resta de grups (Fig. 6). 
 

 
Fig. 6.Grups funcionals de la coberta de la Universitat (UIB) sota condicions de reg (R) i sense reg (NR). 
Les lletres indiquen les diferències significatives en cada cas. Test de Dunn (p-val<0.05); n=40. 

 
 
En canvi, al conreu de SSR tan sols el grup 0, conformat per gramínies, presentà diferències 
estadísticament significatives entre les condicions de R i NR (p-val=0.0163), conformat per les 
gramínies, sent major la biomassa a les parcel·les amb R (Fig. 7). 
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Fig. 7. Grups funcionals de la coberta de Son Sureda Ric (SSR) sota condicions de reg (R) i sense reg 
(NR). Les lletres indiquen les diferències significatives en cada cas. Test de Dunn (p-val<0.05); n=40. 

 
 
2. Variació estacional/anual de la biomassa dels grups funcionals a les parcel·les 
 
Al conreu de UIB, s’hi observaren quantitats de biomassa significativament distinta entre els 
mostreigs. 
 
El grup 0 mostrà diferències entre el febrer del segon any (t3) i els mostreigs del primer any 
(t1, t2) (p-val=0.004314); del grup 1, d’herbàcies anuals baixes, tan sols hi hagué diferències 
entre el primer i l’últim mostreig duts a terme (t1 i t4, respectivament) (p-val=0.0006; finalment, 
el grup de les fabàcies, el 5, desaparegué de febrer a maig del primer any (t1 i t2, 
respectivament) (p-val=0.0000031). 
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Fig. 8. Biomassa dels grups funcionals de la coberta de la Universitat (UIB) en els distints mostreigs (t1: 
febrer-17; t2: maig-17; t3: febrer-18; t4: maig-18). Les lletres indiquen les diferències significatives. Test 
de Dunn (p-val<0.05); n=40. 

 

C
O

N
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 U
IB

 

GRUPS 
FUNC. 

Biomassa (g·m-2) 

T1 T2 T3 T4 

0 84.37±34.36 a 68.37±23.21 a 226.77±51.30 b 120.02±36.10 ab 

1 0.30±0.28 a 0.06±0.09 ab 0.63±0.64 ab 0.00±0.00 b 
2 0.00±0.00 a 3.62±2.15 bc 0.22±0.19 ab 10.74±4.98 bc 
3 118.93±54.77 a 77.74±34.61 a 19.82±6.80 a 35.86±13.48 a 
4 34.75±13.50 a 96.33±50.80 a 27.58±8.55 a 95.92±31.95 a 
5 152.28±49.09 a 0.00±0.00 b 0.09±0.06 b 0.12± 0.07 b 

Taula 9. Dades de mitjanes i errors estàndards de cada grup de la coberta del conreu de la 
Universitat (UIB) en els distints mostreigs (t1: febrer-17; t2: maig-17; t3: febrer-18; t4: maig-18). Les 
lletres indiquen les diferències significatives. Test de Dunn (p-val<0.05); n=40. 

 
 
Per altra banda, al conreu de SSR, la biomassa varià significativament entre els mostreigs 
duts a terme en 4 dels grups. 
 
Els grups 1 (p-val=0.00248) i el grup 2 (p-val=0.01413) tan sols presentà més biomassa de 
forma significativa entre febrer del segon any (t2) i l’anterior mostreig, a maig (t2) (p -
val=0.00248);  el grup 4 mostrà diferències entre els dos mostreigs del segon any (t3 i t4, 
respectivament) (p-val=0.02167) i, finalment, del grup 5, les fabàcies, s’observaren diferències 
entre els dos mostreigs de febrer (t1 i t3, respectivament) i maig del primer any (t2), ja que no 
hi fou present (p-val=0.001913). 
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Fig. 9. Biomassa dels grups funcionals de la coberta de la Son Sureda Ric (SSR) en els distints 
mostreigs (t1: febrer-17; t2: maig-17; t3: febrer-18; t4: maig-18). Les lletres indiquen les diferències 
significatives. Test de Dunn (p-val<0.05); n=24. 

 

C
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R
 

GRUPS 
FUNC. 

Biomassa (g·m-2) 

T1 T2 T3 T4 

0 15.14±16.95 a 0.09±0.19 a 8.13±6.59 a 2.88±2.32 a 

1 7.83±5.52 ab 0.52±0.87 a 67.84±36.79 b 8.27±5.91 ab 

2 20.92±18.48 ab 0.09±0.17 a 28.29±20.85 b 3.69±4.81 ab 

3 6.93±6.91 a 0.83±0.97 a 3.20±5.73 a 1.13±1.82 a 

4 22.42±15.49 ab 17.01±9.25 ab 11.30±10.98 a 49.81±18.56 b 

5 186.58±85.60 a 0.00±0.00 b 23.30±11.54 a 7.14±5.99 ab 

Taula 10. Dades de mitjanes i errors estàndards de cada grup de la coberta del conreu de la 
Universitat (UIB) en els distints mostreigs (t1: febrer-17; t2: maig-17; t3: febrer-18; t4: maig-18).        
Les lletres indiquen les diferències significatives. Test de Dunn (p-val<0.05); n=24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi de la coberta vegetal silvestre a dos conreus experimentals de vinya (Vitis vinifera L.) Júlia Quetgles 

 

 24 

 

DISCUSSIÓ 
 
En ambdós conreus s’aprecia un canvi en la composició de les espècies de la coberta silvestre 
espontània durant el temps que durà l’experiment, així com també en la seva abundància 
relativa. Al conreu de la Universitat, el número d’espècies augmenta en cada mostreig, tot i 
que de forma molt subtil. Al quart mostreig, a maig del segon any, s’observa que l’abundància 
relativa de biomassa fou significativa respecte als mostreigs anteriors, fet que indica que cada 
espècie es troba representada en dades de biomassa de forma més homogènia.  
 
En canvi, al conreu de SSR, el número d’espècies disminueix dràsticament al maig del primer 
any, però torna a augmentar de forma notable a l’any següent. L’abundància de cada espècie 
també fou major al segon any, significativament distinta del primer mostreig. 
 
Això posa de manifest que al primer mostreig, per a ambdós conreus, hi ha espècies que 
presenten molta biomassa, i moltes espècies que presenten poquíssima biomassa. L’efecte 
provocat per la sega de les parcel·les es tradueix en una modificació de l’equitativitat, de tal 
manera que algunes de les espècies abans menys representades guanyen en biomassa.  
 

Diferències en la flora silvestre en parcel·les de reg i parcel·les sense reg 
 
Al conreu de la Universitat, les condicions de reg o de dèficit hídric no afecten a la riquesa 
d’espècies, ni a la seva abundància relativa. No obstant això, espècies concretes es 
desenvoluparen millor en una o altra condició, com pareix esser el cas de certes asteràcies, 
Hedypnois cretica, Crepis vesicaria i Cichorium inthybus, que es van veure més afavorides 
per condicions de dèficit hídric.  
Sembla molt interessant aprofundir en les possibles relacions de competència per l’aigua que 
s’estableixen entre aquestes espècies perennes i la vinya. Cal tenir en compte també que 
l’impacte de la sega en la seva reproducció sexual i reclutament no deu implicar a curt termini 
un problema que afecti la seva permanència i abundància.  
Per contra, espècies com Hordeum sp., es desenvoluparen millor en condicions de reg.  
 
En relació als grups funcionals, en condicions de reg per al conreu de la UIB, s’apreciaren 
diferències significatives en les herbàcies anuals com a conjunt, tant petites com altes, que es 
veuen negativament afectades pel reg, mentre que les perennes de port elevat es 
desenvoluparen de forma més notable en condicions de dèficit hídric. 
 
Davant aquests resultats, es podria pensar que les plantes perennes que conformen les 
cobertes de vegetació silvestre a conreus que no es llauren es trobarien més adaptades a les 
condicions semiàrides de les zones mediterrànies degut a la seva fenologia, en contrast amb 
les anuals, de creixement ràpid però anual, que requereixen una major aportació d’aigua.  
 
També cal aprofundir més en l’estudi experimental per treure conclusions rellevants respecte 
a les relacions de competència de la coberta dominada per gramínies i la vinya. En principi, 
es podria pensar que l’augment de gramínies amb el temps i, sobre tot, en condicions de reg 
suposa un problema de competència no desitjada amb la vinya, però hi ha treballs, com el de 
Ruiz-Colmenero et al. (2011) que posaren de manifest que les cobertes d’ordi (Hordeum 
vulgare) i de sègol (Secale cereale), a diferència de cobertes constituïdes per altres gramínies 
com Brachypodium retusum, no provocaven cap disminució en la producció de raïm ni en el 
creixement de la vinya. 
 
Contradictòriament, al conreu de Son Sureda Ric, no s’obtingueren evidències de que la 
condició del reg afecti de forma molt destacada a la composició de les parcel·les en espècies 
com a contrapunt de les no regades. Si considerem la suma de les espècies per grups 
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funcionals, sí que es pot apreciar que les gramínies es veuen afectades pel reg, 
desenvolupant-se principalment en les parcel·les amb major disponibilitat d’aigua. 
La coberta de SSR es troba dominada, en termes d’abundància, per les fabàcies (grup 5), 
però en termes de presència i de riquesa específica, les anuals petites constitueixen el major 
percentatge. En canvi, les plantes perennes de baixa altura són les menys representades, 
seguides per les gramínies.  
 
Aquest contrast podria explicar-se en base a factors externs no contemplats en aquest estudi, 
com diferències en la gestió del conreu, que no és exactament igual des del moment que al 
ser comercial es poden interrompre ocasionalment les condicions experimentals prioritzant  
l’accés d’operaris o aportació de reg extra a la zona no regada, a més de la climatologia local 
o les característiques edàfiques dels conreus. 
 
 

Variació estacional/anual de la biomassa de les espècies silvestres a les parcel·les 
 
S’observaren també variacions en la dinàmica estacional de les cobertes en ambdós conreus. 
En el cas de la coberta de la UIB, l’espècie amb una diferència més marcada és Medicago 
polymorpha, ja que a febrer del primer any, al primer mostreig, fou una de les espècies més 
abundants, en base a la seva biomassa, però tot seguit va desaparèixer en els altres 
mostreigs. Tot i que dos anys no és suficient temps per a treure conclusions, la sega 
possiblement perjudicà greument a aquesta espècie, sent substituïda per altres. El fet de 
desconèixer les condicions de l’any anterior dóna poc marge per a entendre les causes 
d’aquest canvi brusc. 
 
Respecte a les altres espècies, malgrat s’obtingueren diferències significatives de biomassa 
entre els mostreigs, no s’observà una dinàmica marcada entre febrer i maig, ni tampoc entre 
un any i el següent. Hedypnois cretica sí presenta una variació positiva entre els mostreigs 
realitzats a maig, doncs en el primer any no hi fou present en cap dels quadres, i a l’any 
següent es registrà un increment notable de biomassa. La biomassa de Sonchus oleraceus 
disminueix significativament del primer mostreig, a febrer, però s’observa un augment de la 
seva biomassa a l’últim mostreig, a maig..  
 
La dinàmica de la coberta del conreu de la UIB gairebé no es veu influenciada per 
l’estacionalitat respecte als grups funcionals que la conformaren. Les gramínies mostren 
diferències significatives de biomassa entre febrer del segon any i la resta de mostreigs; les 
fabàcies, de forma concorde amb els resultats obtinguts per espècies, van desaparèixer 
després de segar la coberta per primera vegada, a febrer. 
 
De les espècies que conformen la coberta de SSR, Anagallis arvensis, Chrysanthemum 
coronarium, Medicago sp. i Veronica persica es desenvoluparen més al final de l’hivern, al 
febrer que a l’inici de l’estiu, a maig. Altres espècies presenten una dinàmica més irregular: 
Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris i Lotus amplexicaule tan sols aparegueren a 
febrer del segon any; Papaver sp. i Polycarpon polycarpoides només es trobaren a maig del 
segon any.  
 
Atenent als grups funcionals, les fabàcies del conreu de SSR presenten una dinàmica distinta 
a l’observada a la coberta de la UIB, ja que tornaren a aparèixer a febrer del segon any. Les 
anuals es desenvoluparen més a febrer que a maig en ambdós anys, mentre que s’observaren 
més perennes de port alt a maig del segon any que en els anteriors mostreigs. Els grups 3 i 
4, constituïts per perennes baixes i altes, respectivament, presenten una dinàmica bastant 
estable. Aquest fet podria indicar que les plantes perennes de les cobertes que creixen a les 
vinyes no es veuen tan afectats per la tala com pel dèficit hídric. 
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Mercenato et al. (2013), en un estudi sobre la comparació de distintes cobertes a conreus de 
vinya a Itàlia en un període de 5 anys, van observar que a les cobertes seleccionades amb 
mescla d’herbàcies i fabàcies, al 3r any les fabàcies es substituïren totalment per D. glomerata. 
A diferència de les cobertes de vegetació espontània, amb les cobertes de D. glomerata no 
es generaven relacions de competència estival pel recurs hídric amb la vinya, degut a que 
aquesta espècie es troba inactiva durant l’estació seca, produint una menor quantitat de 
biomassa que a l’hivern. Aquesta latència estival pareix esser una adaptació d’espècies 
perennes habituades a estius secs i llargs, típics del clima mediterrani.  
La viticultura mediterrània està enormement afectada per l’estacionalitat de pluja i la 
competició hídrica entre herbàcies i la vinya ha estat sempre la causa principal de falta 
d’adopció de pràctiques de manteniment de cobertes de vegetació espontània a regions de 
semi-aridesa, especialment en conreus sense irrigació (Mercenato et al, 2013). 
 
Existeixen molt pocs estudis que caracteritzin cobertes de vegetació silvestre a conreus de 
vinya. Molts autors coincideixen en prioritzar en l’estudi de cobertes constituïdes per 
combinacions d'espècies seleccionades, ja que s’observa que aquestes perjudiquen menys 
el desenvolupament de la vinya (Steebwerth et al., 2016; Pérez-Álvarez et al., 2015; 
Mercenaro et al., 2013; Ruiz-Colmenero et al., 2011) que les cobertes de vegetació 
espontània. 
 
Per tal de comprendre amb més detall l’efecte del reg a les espècies i als grups funcionals 
que conformen les cobertes de vegetació espontània, així com també la seva dinàmica al llarg 
dels anys, cal dur realitzar treballs d’investigació amb un període de temps major i, potser, 
amb més mostreigs per cada any. De forma complementària, el projecte VITISMART, en el 
qual s’hi emmarca el present treball, ja està desenvolupant tasques de recerca sobre la 
competència de les cobertes estudiades i la vinya pels nutrients del sòl i la disponibilitat 
d’aigua, i els possibles efectes beneficiosos en la producció de vi, amb la qual cosa els 
resultats exposats aquí permetran l’adquisició de noves conclusions.  
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CONCLUSIONS 
 

L’anàlisi de la biomassa recollida en dos conreus de vinya ha permès obtenir dades indicatives 

de la composició d’espècies de les cobertes de vegetació espontànies a l’illa de Mallorca.  

 

En total es van identificar 30 espècies distintes al conreu de la Universitat, i 37 espècies al 

conreu de Son Sureda Ric, tant herbàcies anuals com perennes, amb distint valors 

d’abundància relativa. S’observaren exemplars de 12 famílies distintes per a ambdós conreus, 

sent Asteraceae i Poaceae les més representades.  

 

En resposta al segon objectiu, a cap dels conreus s’observaren evidències clares dels efectes 

del reg sobre la diversitat específica, si bé algunes espècies de la coberta del conreu de la 

U.I.B. presentaren una major biomassa en condicions de reg, com, Erodium chium, i altres es 

van veure més afavorides pel dèficit hídric, com fou el cas de Crepis vesicaria i Cichorium 

inthybus. En relació als grups funcionals, pareix esser que les herbàcies anuals es 

desenvolupen millor en condicions de reg, mentre que les perennes ho fan en condicions de 

dèficit hídric. Aquest fet podria relacionar-se amb la latència estival, característica de perennes 

adaptades a estius llargs i secs. 

 

Respecte al tercer objectiu, s’aprecien variacions en la dinàmica tant a la coberta de la U.I.B. 

com a la coberta de Son Sureda Roc, tot i que no de forma regular entre els dos anys ni entre 

les dues èpoques estacionals. L’espècie amb una diferència més marcada fou Medicago 

polymorpha, que passà de ser una de les espècies més abundants en biomassa al primer 

mostreig, a febrer, a desaparèixer gairebé del tot als mostreigs següents; aquest canvi tan 

dràstic concorda amb la dinàmica del grup conformat per fabàcies. Tot i això, en general, els 

grups funcionals aporten una informació distinta a les espècies per separat, per lo que és 

interessant de cara a l’estudi de la funcionalitat ecològica.  
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