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INTRODUCCIo

Dins la Collaboracio International sobre Ritmes de Creixemeut a
les Plantes, en la qual el Laboratori de Fisiologia Vegetal de la Facultat
de Ciencies de la Universitat de Barcelona participa com a Estacio de
Barcelona, en els anys 1964 i 1965 foren realitzats assaigs amb moresc per
tal de tractar de trobar les possibles variacions en la produccio al llarg
de l'any. Alguns dels aspectes d'aquests assaigs son l'objecte d'aquesta co-
municacio.

MATERIAL I METODES

A diferencia de les graminies pratenses estudiades -les quals, pel fet
d'esser plantes perennes eren sotmeses a segues periodiques per tal d'estu-
diar llur norma de produccio-, en el cas del moresc, graminia anual com
es, utilitzarem el procediment de les sembres repetides i amb mesures un
cop transcorreguts temps igualment fixos 3.

Hom empra moresc hibrid de cicle semillarg (tipus U 72), el qual era
sembrat cada setmana; passades quatre setmanes de creixement, era recol-
lectat. Per tal d'eliminar 1'heterogeneitat del terreny i disposar de dades
amb significacio estadistica, hom el disposa en quadrat llati de 5 repeti-
cions. Es a dir, hom disposa 25 parcelles d'aproximadament 1,5 m2, en les
quals, mitjancant una plantilla i un punxo, hom podia distribuir unifor-
mement les Ilavors tant pel que fa a la localitzacio com a la profunditat.
D'aquesta manera a cada parcella eren utilitzades per a les dades 64 plan-
tes, despres de descomptar les periferiques per tal d'eliminar efectes de
vora. Despres de la sembra, per tal de mantenir Ia humitat del sol i pro-
tegir les llavors, tot plegat era cobert amb una capa de roldor, i despres,
regat (fig. 1).

Per tractar-se d'un sol de fertilitat mitjana, atesa la curtedat del ci-
cle de creixement, la dosi d'adob que hom calculi fou de 3 g de nitro-
gen, 7,5 g d'acid fosforic (P2O5), i 4-5 g de potassa (K2O) per parcella.
Despres de la recolleccio, hom adobava la parcella, ]a qual era deixada
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en repbs fins a la sembra de la setmana seguent. D'aquesta manera cada

lot de parcelles corresponent a una recollecci6 rebia 1'adob cada cinc

setmanes.
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Les dades considerades despres de comptar les plantes (i en car de man-

car, extrapolant), sempre cxposades tom a termer mitjans de cinc parcel-

les de 64 plantes, foren les segiicnts:

a) Pes fresc i per sec de les tiger (dessecacio a 1'estufa, a io5° C).

b) Pes fresc i per sec de les arrels, en iguals conditions, despres de

rentar-les be per tal d'eliminar-ne la terra.

c) Altura en cm del nivell des del sbl fins al punt de cw-vatura

maxima de les Tulles superiors. Aquesta dada era bastant subjectiva i al

mateix temps subjecta a variations en no esser sempre igual la turgen-

cia de les fuller. Malgrat que no exposem 1'estudi de la relacici directa
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FIG. 2. - Curs anual dcl crcixcmcnt, en pes sec, do tiges de moresc (1964)

5

entre altura i pes fresc o pes sec de les tiges, la representacio dels resultats

permete d'obtenir grafics bastant analegs.

La finalitat de l'assaig era d'estudiar els possibles ritmes que es presen-

ten en la produccio d'aquestes primeres fases del desenvolupament vege-

tatiu al llarg de l'any.

Hom recorregue a 1'estudi estadistic de les correlacions existents entre

els dos anys objecte d'experimentacio a igualtat de dates, i tambe a les
possibles per desplacament d'un any respecte a l'altre. Amb aixo horn
pretenia de trobar les analogies entre ambdos ant's, pcl que fa a llur norma

de produccio.

Per estudiar amb detail diversos aspectes de les fluctuacions, hom rea-
litza suavitzants de tres termes, de termes mitjans movibles, amb el fi de
prescindir tant coin fos possible de la tendencia, amb la qual cosa resul-
taven manifestos les desviacions positives o negatives dels valors reals.
Igualment, horn compara Bur comportament enfront d'altres graminies,
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especialment pratenses, per tal de tractar de trobar de manera similar les
possibles analogies, no tan sols pel que feia al conjunt, sing tambe, i espe-

FIG. 3. - Curs anual del creixement, en pes sec, de tiges de moresc (1965)

cialment, pel que feia als details de les fluctuacions que presentaven aques-
tes plantes.

RESULTATS

La representacio grafica de les dades obtingudes ens permete de se-
guir la distribucio del creixement al llarg de 1'any referida a pes fresc,
pes sec i altura de tiges, a pes sec de les arrels, i les desviacions respecte al
primer suavitzat, per als dos anys objecte d'estudi (figs. 2, 3, 4, 5, 6 i 7).

L'observacio dels grafics ens demostra llur caracter unimodal, be que
amb fluctuacions de detail. La comparacio amb els grafics de creixement
d'altres graminies pratenses ens manifests la diferent norma de produc-
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F^c. ¢. -Curs anual del creixement, en pes sec, d'arrels de moresc (ig6¢), amb la
Paula del complex sinusoidal (i : s,5: 2,t') superposades

cio '. En aquestes itltimes, es tipicament bimodal, amb dos cims, 1'un

a la Primavera i 1'altre a la tardor, amb la corresponent depressib estiuen-

ca intermedia.

Una explicacio d'aquest distint comportament pot esser trobada indub-
tablement en les mes grans exigencies termiques i fotiques del moresc en-
front de les graminies pratenses.

L'estudi dels grafics corresponents als dos ant's demostra 1'existen-
cia de trets semblants, be que s'adverteix que 1'any ig64 es caracterit-
za per una epoca de produccio mes amplia. Aixo concorda amb les dades
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obtingudes en altres graminies, Dactylis i Festuca concretament, les quals,
el dit any, presentaren exactament un cicle vegetatiu de molta mes gran
extensi6.

Les fluctuacions de detall que s'adverteixen en els grafics de distri-
bucib ofereixen caracteristiques mes o menys ritmiques, les quals han estat

rv V vl Vlf VIII IX X XI

Ftc. y. -Curs anual del creixement, en pes sec, d'arrels de moresc (^g6y)

objecte d'un estudi especial. Aquestes variacions foren comparades al
mateix temps amb les presentades per les pratenses dels mateixos i altres
anys 2. Les fluctuacions tendeixen a presentar-se amb ritme de periode
de ><4 i 2 i dies.

Aixb concorda amb les dades obtingudes en els perfils de les graminies
pratenses basats en metodologies deferents. En el cas del moresc, amb
menys dades i amb una sofa mostra setmanal, la posicio dels cims es
menys precisa.
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Per al pes sec de tija la superposicio dels perfils en les mateixes dates
no permet cap correlacio. L'avanSament del de 1964 respecte al de 1965 in-
dica que 7 dies donen alguna correlacio, aquesta vegada positiva, i que 21
dies anullen la correlacio. El retard del perfil de 1964 respecte al de 1965 fa
concloure que 7 dies anullen la correlacio, que 14 dies donen correlacio
positiva, i que 21 dies torna a anullar-la.

Referit al pes sec de les arrels, els trets son semblants perb no tan
precisos, potser pel fet que la presa de mostres esta mes subjecta a
errors. No obstant aixb, per a un avancament de 14 dies, la correlacio es
molt bona, i tambe es bona per a un retard de 21 dies, sernpre de 1964
davant 1965.

La repeticib d'aquestes coincidencies en els desplacaments de 14 dies
destaca 1'existencia d'un ritme amb aquest periode.

Aquesta mateixa norma s'adverteix en els grafics corresponents a les
allures de tija que mostrem a titol demostratiu, be que sense incloure
Ilur estudi matematic.

Hom explora aixi mateix el cicle de 35 dies trobat en les pratenses
cultivades a faire Iliure, el qual havia estat confirmat en assaigs realitzats
en cambra fototermohigrostatica.

Per superposicio de la norma teorica del complex ritmic de 35 dies de
periode fonamental corresponent als anys esmentats, apareixen, sense ne-
cessitat d'una analisi matematica precisa, correlations notables. Aquesta
coincidencia es valida al llarg de tota la successi6 dels anys 1964 i 1965.

Redunda en la confirmacio de 1'existencia dels components lunars
d'aquest complex de 35 dies en la produccio del moresc la correlacio
positiva trobada en estudiar les fluctuations de detail amb un desplaca-
ment de 14 dies d'avancament o de retard de 1964 davant 1965.

A mes, cada any, 1'ona complexa de 35 dies sofreix un avancament
aproximat d'altres 15. La no total coincidencia pot esser deguda a 1'escasse-
tat de dades i al fet que la presa de mostra es setmanal. Les fluctuacions es
refereixen, no pas a un punt concret, sing a un interval de temps.

Indubtablement els periodes de 14 dies trobats en 1'estudi de les fluc-
tuacions de detail correspondrien a les variations del periode lunar semi-
mensual. No podern reconeixer els deguts als periodes setmanals, atesa la
cadencia setmanal en les mesures.
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DISC USSIO

Dr. ALEMANY

Pregunta al doctor Andres si ha observat en els treballadors dels camps

experimentals molesties corn espasmes, asma, eczemes, etc., atribuIbles al

pollen del moresc.

Sr. J. BABOT

Pregunta al doctor Andres si els cicles esmentats tenon aplicaci6 indus-

trial.

Dr. BOLOS

Pregunta al doctor Andres fins a quin punt hi ha relaci6 entre les cor-

bes de creixenca del moresc i la de les temperatures.

Dr. ANDRES

Respon al doctor Alemany que no ha constatat molesties degudes al

pollen, perque en el cas presentat el moresc no ha florit: nomes ha crescut

durant quatre setmanes.

Respon al senyor J. Babot que, de moment, aquests cicles nomes po-

drien tenir aplicacio industrial a les graminies pratenses.

Respon al doctor Boles que horn suposa que la relaci6 entre les cor-

bes de creixenca i les corbes de temperature existeix, be que no ha estat

estudiada. Les dades de que horn disposa, pere, permetrien de fer-ne

l'estudi.

52


