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INTRODUCCI6

Fins fa pots anys tots els clavells cultivats pertanyien o a la rata ame-
ricana o a la rata mediterrania. Ambdues es diferencien perfectament, tant
des del punt de vista morfologic corn fisiologic.

La rata americana seleccionada a 1'hivernacle 11. 12 , 13, 17 , 21, 24
a l'abric

de les inclemencies climatologiques, es molt exigent quant a la tempe-
ratura i a la humitat ambientals. Li cal terreny fertil, ric en humus, de
reaccio neutra, fresc i ben drenat. Esteticament esta ben dotada. Des-
taca la seva tija vigorosa, de consistencia no excessivament Ilenyosa,
entrenusos llargs, fulla allargada, ampla i arrissada, de formos color verd.
El calze es sencer, i la corolla, de forma semiesferica i harmonica, de
8-12 cm de diametre. La for, tanmateix, to poca durada en aigua des-
pres de tallada i suporta malament el transport.

Les caracteristiques essencials del clavell mediterrani
1, 2, 4, 10, 11, 16 , 22, 29, O

son la seva rusticitat i sobretot la seva adaptabilitat als canvis de tempe.
ratura, als distints tipus de sols. Ha estat seleccionada a faire lliure, on
ha de suportar el vent, la pluja, les alternances de sequedat amb excessos
d'humitat i les glacades. Malgrat tot, la seva floraci6 hivernenca es abun-
dant, fins i tot en els mesos mes freds. La seva for dura molt despres de
tallada i resisteix el transport i 1'embalatge. Es molt menys exigent quant
al tipus de sol i d'adob. Tot l'aspecte de la planta es mes exuberant,
la for es gran i el calze to rebentada.

En els darrers anys, cal afegir a aquestes dues races un tercer grup
que to l'origen en els encreuaments efectuats entre varietats procedents
del grup mediterrani i de l'america.

Han contribuit notablement a la creacio d'aquesta nova rata els hibri-
dadors italians de San Remo 4. 9 26, 27 , 28 que han treat planter que reunei-
xen les millors caracteristiques de tots dos grups.
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MATERIAL I METODES

El 1957, la gran massa de clavells cultivats al nostre pals era d'origen

italic o frances. La practica demostra que una gran part d'aquestes varie-

tats no s'adaptavcn be a les nostres condicions ambientals. El Maresme,

ben diferentment de la Riviera italiana, presenta sols molt sorrencs i

excessos d'humitat en els mesos de tardor.

En comentar amb els experts estrangers 1, 4, 9, 23. 2 6, .7, =8, que al Maresme

donaven molt mal resultat plantes que en llur pals d'crigen es captenien

excellentment, ens aconsellaren que a partir de les millor adaptades i amb

les millors caracteristiques, comencessim la creacio de noves varietats, adap-

tades a les nostres condicions. Ls generalment acceptat que les varietats

Kan d'esser diferents segons el clima, el sol i els sistemes de conreu, i selec-

cionades en el mateix ambient on seran cultivades.

El material base de la nostra labor ha estat fornit pels hibridadors

de San Remo.

De RICARDO BREA i tills' utilitzarem les varietats ((Rosa Lisa)), ((Maru-

zela)), ((Gunda)), ((Marilena)), totes plantes molt vigoroses, potents i ruste-

gues, molt reflorents. Koren hibridades les varietats ((Isabela(>, ((Suecia)),

((Califo)), ((Emil)), ((Josefin)), obtingudes per ESTER i ERMANO MORO 21, amb

1'intent d'incorporar al nostre material els Bens que condicionen que el

petal creixi despres de tallada la for i es corbi fins a elnbolcallar el calze.

Treballarem amb clavells orntinguts per QUINTO MANSUINO -3. Els mes

utilitzats foren ((Sole mio)), ((Supersole)), ((Tokio)), ((Pina)> i ((San Remo)),

tots de tallada de gran durada i molt resistents al transport. Aquestes

varietats transmeten, a mes de les anteriors caracteristiques, factors de

resistencia a les glacades i a determinades malalties criptogamiques.

Les varietats ((Manon)), ((Lara)), ((Maria Teresa)), obtingudes pet doctor

NOBBIO `8, serviren per a millorar el calze. El doctor NoBBIo incorpora a

les varietats horticoles el calze de 6, 7 0 8 sepals i aconsegui que en qualse-

vol epoca de l'any el calze es mantingui sencer.

RESU LTATS

Al Maresme, la major part dels cultius s'efectuen a 1'aire lliure, per

la qual cosa hem hagut de seleccionar flors i plantes resistents a la pluja,

al vent i a les glacades.
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Planta

5

Vigor

Seleccionem plantes potents, amb moltes rarnificacions, que neixen
de la tija principal, amb abundant ramifica,66 secundaria portadora de
molts borrons florals (figs. i i 2).

Formacid, equilibri vegetatiu

Escollim plantes de vegetaci6 continua, rapides, equilibrades en llur
desenvolupament, de facil formaci6 a l'estiu. Plantades per 1'abril-maig,
es desenvolupen suficientment perque el mes de juny horn pugui efec-
tuar la primera podada. Despres d'aquest primer despuntament, i inalgrat
la calor, continuen desenvolupant-se i produeixen tres o quatre ramilica-
lions laterals que en els mesos de juliol i agost poden suportar un segon
despuntament rotatiu i esgraonat que permetra el desenvolupament de
1o-12 botons florals. En el mes de setembre, en baixar la temperatura, les
tiges florals es desenvolupen amb rapidesa i s'allarguen en forma equili-
brada; inicien la floraci6 per 1'octubre i la continuen durant tot l'hivern
(figs, 3 i 4).

Producc16 floral

Rs molt elevada. Les varietats ((Mireia)) *, ((Eva)), ((MMlaga)) *, ((Kiruna)),
((Elisabeth)), donen una producci6 mitjana anual d'unes 15 flors per planta.

Floracid durant el periode hivernal

Seleccionem solament les plantes que presenten aquesta caracteristica
en forma accentuada. Mai no s'escull una varietat poc reflorent per als
treballs de millorament, be que en d'altres aspectes reuneixi bones ca-
racteristiques.

Fitopatologia

Hem obtingut linies de plantes molt resistents a 1'atac per Uromyces
caryophillinus; no hem reeixit, peril, a fer-les resistents a 1'atac per Alter-naria dianthi.

* Obtingudes en collaboraci6 anib el doctor Prevosti.
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Altres caracteristiques

Les nostres varietats admeten un despuntament a mitja tija que pot

efectuar-se a mitjan setembre. Si hom talla una o dues tiges en el periode

indicat, quan tenen ja el capoll floral desenvolupat, els brots que queden

a la part inferior, en tardors benignes amb bona Hum i temperatura,

s'allarguen rapidament i produeixen for durant els mesos de gener, febrer

i marc segiients (figs. 5 i 6).

Flor

Mida

Les nostres plantes es caracteritzen per produir flors de grandaria mit-

jana. Aquest es un dels caracters que intentem de millorar en el moment

present.

Forma

Destaquen que en obrir-se el calze, els petals continuen creixent en lon-

gitud, sense obrir-se. Despres, l'obertura s'inicia pels petals periferics, els

quals van adquirint una posicio horitzontal. Despres s'obren els interns,

mentre que els externs es corben cap avail; aleshores la for, vista per la

part inferior, to aspecte cbncau, amb el calze que sobresurt pel centre. En

virtut d'aquest proces, durant diversos dies la for augmenta de mida i

canvia d'aspecte favorablement. Aquesta forma d'obrir-se la for, que s'ini-

cia amb la nostra varietat Mireia», ha anat accentuant-se en les varietats

d'obtencio recent (figs. 7, 8, 9 i io).

Corolla

Petals resistents al vent i a la pluja.

Resistencia de la flor tallada

Molt bona en les varietats ((Mireia)), ((Eva)), ((2.oo8)), ((2.001)) (fig. ii).

Resistencia at transport

La de les varietats ((Mireia)) i ((Eva)) es extraordinaria: poden tallar-se

gairebe tancades i, un cop arribades a llur destinacio, succionen 1 aigua

amb facilitat.
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7, Aarictal llircia,, ; F, Fa mil ia u!I -^13n ; q, A arictat Jk rccdcsn ; on, A a-
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En totes aqucstes figure= hom pot notar la pcrfecciO do la corolla.
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Color
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Dcstaca la linia dels clavells de color vermell intens quc no es descolo-
reixen despres de tallada la for i posada a conservar dins 1'aigua. Destaquen
en aquest aspecte les varietats ((Carmen)), ((2.001)), 2.008)). Les varietats de
color rosa, amb totes Ilurs diverses tonalitats, son presents a totes les linies
evolucionades i reeixides, per la qual cosa les plantes adquireixen a poc a
poc les caracteristiques que en el moment present hom considera mes ade-
quades (fig. 12).

Tija

Rigida, poc robusta, d'altura regular i entrenusos scmillargs. Fulles se-
micarnoses de color verd pallid.

Altres caracteristiques

Algunes de les nostres linies son adequades per al cultiu sota cobert.
Fins ara les que presenten millors caracteristiques son les procedents d'en-
creuament de varietats italiancs amb varietats (( Sim)).

Dfscussio

Hem comprovat "° que les plantes de San Remo que donen bon resul-
tat sobre el s6l sorrenc de Pescia (Toscana) son les que mes be s'adapten
al Maresme. Una possible causa de la inadaptabilitat de les plantes ita-
lianes podria esser que aqui cultivem sobre s6l sorrenc. Cal recordar que a
San Remo cultiven _sobre s6l argilos, amb molt poder d'amortiment, que
encara augmenten amb 1'addici6 de torba. 'Tot i aixo, malgrat llurs millors
conditions per a evitar la calor, cobrcixen el s6l amb una fina capa de
pinassa1D. El sistema radicular adaptat a les nostres condicions ha d'esser
capac de resistir forts canvis de temperatura entre el dia i la nit.

Les varietats, en Ilur actual estat de desenvolupament, son ben accep-
tades pels productors, comerciants i public en general. Son linies adequa-
des per al desenvolupament i la millora de varietats que amb el temps han
de conduir a l'obtencio de plantes tipicament adaptades a les nostres con-
dicions.

Be que en aquesta primera fase d'hibridacio i seleccio solament calen
coneixements sobre les caracteristiques horticoles i comercials, al maneig
i a 1'evoluci6 de les linies en 1'estat actual de desenvolupament els cal
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DISC USSIO

Dr. ALEMANY

Suggereix si horn podria completar aquest treball amb un estudi histo-

logic i fisiologic fet amb la collaboracio d'algun botanic.

Dr. AGUILA

Diu al doctor Alemany que fins ara nomes han intentat d'obtenir varie-

tats comercials per mirar de revifar la nostra floricultura i exportar cla-

vells que no fossin d'origen italic o frances. Concretament, la varietat
((Mireia)) cs la millor de color rosa que tenim en el nostre pals, la qual
cosa ens permet la venda de patents als altres estats productors de clavells.

Es ara quan cal comencar a fcr estudis genetics, pet-6 fins avui hom no
podia fer res mes.

Dr. BOLOS

La selecci6 de races adaptades a 1'ambient cs molt important. Cada
vegada mes veiem que les plantes silvestres d'area extensa presenten nom-
brosos ecotipus, races fisiologiques formades per selecci6 natural i apro-
piades a cadascun dels conjunts de factors ecologics que la planta ha de
suportar.

En les plantes cultivades no sempre ha estat tinguda en compte aquesta
diferencia local, i aixo ha determinat moltes dificultats. Recordem, per
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exemple, que les diferencies climatiques entre la Riviera italiana, amb

pluviositats de l'ordre de iooo mm i el Maresme, amb precipitations de

500-60o min, son importants, i la vegetacio espontania les reflecteix acu-

radament. Per no moure'ns dels clavells, si comparem Dianthus pyrenai-

cus, el petit clavell silvestre del Maresme, amb les seves fulles estretes i

punxents i les seves petites Hors, i D. balbisii• de la Riviera, planta exube-

rant, amb pens d'un centimetre d'amplada, comprendrem la dificultat que

hi deu haver quan hom vol passar directament les races d'un dels paisos a

l'altre.
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