
1a Fulles peciolades, el·líptiques, fins de 5(8) cm d'amplada…………………………… Grup 1

1b Fulles sense pecíol, generalment linears o filiformes (en el cas de A. moly poden

ésser oblongo-lanceolades)………………………………………………………………………………………… 2

Clau de determinació  del gènere
Allium

1



2a Umbel·la només amb bulbils, sense flors………………… Grup 2

2b Umbel·la amb flors (i de vegades també amb bulbils)…….. 3

allium 2

TORNAR
ENRERE



3a Filaments estaminals interns tricuspidats …..………………… 4

3b Filaments estaminals interns simples o només amb petites 

dents a la base ……………………………………………………………….….. 5

allium 3

TORNAR
ENRERE



4a Fulles planes...................................................................... Grup 3

4b Fulles cilíndriques, semicilíndriques o filiformes ……. Grup 4

allium 4

TORNAR
ENRERE



5a Fulles planes …………………………………………………………………………………………….. Grup 5

5b Fulles cilíndriques, semicilíndriques o filiformes ……………………………………… Grup 6

allium 5

TORNAR
ENRERE



1a Tèpals de 9-12 mm de llarg [a]; estams més curts que el periant [b]; túnica externa 

del bulb membranosa [c] ………………………………………………………………………….. A. ursinum

2b Tèpals de 4-6 mm de llarg [a]; estams més llargs que el periant [b]; túnica externa 

del bulb fibroso-reticulada [c] …………………………………………………………...…… A. victorialis

a-b
a-b

a-b

Grup 1 6

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3562
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3563


1a Espata amb 2 valves persistents, molt més llargues que la 

umbel·la…………………………………………………………… A. oleraceum

1b Espata amb una sola valva, caduca, més curta que la 

umbel·la……………………………………………………..……….. A. vineale

Grup 2 7

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3579
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3570


1a Tèpals acuminats, els externs de 6-9,5 mm de llarg …………………………………………….. 2

1b Tèpals aguts o obtusos, els externs de 4-7 mm ...................................................... 3

Grup 3 8

TORNAR
ENRERE



2a Flors blanques …………………………………………………………………………….. A. pyrenaicum

2b Flors d'un rosa purpuraci ……………………………………………………………. A. acutiflorum

Grup 3 9

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3564
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3565


3a Tèpals interns de 5-7 mm, més llargs que els estams  ………… 

……………………………………………………………………. A. scorodoprasum

3b Tèpals interns de (3,5)4-5,5 mm, més curts que els estams 

o no gaire més llargs ………………………………..… A. ampeloprasum

Grup 3 10

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3566
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3567


1a Espata amb 1 sola valva, de 3 cm de longitud o més, caduca [a]; 

umbel·la generalment amb bubils [b]….……………………….. A. vineale

1b Espata amb (1)2(3) valves, com a màxim de 2 cm de longitud, 

persistents [a]; umbel·la generalment sense bulbils [b]………….……  
……………………………………………………………….    A. sphaerocephalon

b

b

Grup 4 11

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3570
http://www.floracatalana.net/allium-sphaerocephalon-l-subsp-sphaerocephalon
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3571


1a Fulles pràcticament basals, que neixen 

totes aproximadament al mateix nivell …. 2

1b Fulles que embeinen, com a mínim, la 

quarta part inferior de la tija, i que neixen a 

diferents nivells …………………………………….. 9

Grup 5 12

TORNAR
ENRERE



2a Umbel·la quasi sèssil………………………………………………..……………………. A. chamaemoly

2b Umbel·la portada per una tija ben desenvolupada .................................................. 3

Grup 5 13

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3572


3a Estigma trífid [a]; tija amb tres cantells molt aguts [b]………………………. A. triquetrum

3b Estigma enter o trilobat [a]; tija cilíndrica o amb dos cantells aguts i un d'obtús [b] 4

a a b

a b b

b

Grup 5 14

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3573


4a Estams exserts, més llargs que els tèpals …………………………………………………………….. 5

4b Estams inclusos, més curts que els tèpals…………………………………..……………………..… 6

Grup 5 15

TORNAR
ENRERE



5a Flors blanques o grogoses ………………………………………………………………… A. ericetorum

5b Flors liloses ……….……..…………………………………………..…………………………… A. senescens

Grup 5 16

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3574


6a Flors grogues……………………………………………………………………..………………………. A. moly

6b Flors de color de rosa, liloses o blanques………………………………………………….…………  7

Grup 5 17

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3575


7a Tèpals d'1,5-3 mm d'amplada, patents o deflexos després de la florida  A. nigrum

7b Tèpals de 3-6 mm d'amplada, erectes i aplicats a l'ovari després de la florida ….. 8

Grup 5 18

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3576


8a Flors d'un blanc pur [a]; fulles de (0,7)2-4 cm d'amplada [b]; tija amb dos cantells

aguts i un d'obtús [c]……………………………………………………..………………… A. neapolitanum

8b Flors de color de rosa (per excepció blanques) [a]; fulles d'1-9(14) mm d'amplada 

[b]; tija cilíndrica [c] ……………….………………………………………………………………….. A. roseum

a

b

a b c

c

Grup 5 19

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3577
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3578


9a Estams exserts, més llargs que els tèpals ………………………………………… A. ericetorum

9b Estams inclusos, més curts que els tèpals ………………………………………………………. 10

Grup 5 20

TORNAR
ENRERE



10a Espata amb 2 valves desiguals, la més gran molt més 

llarga que la inflorescència …………………………..A. oleraceum

10b Espata amb valves poc desiguals i més curtes que la inflorescència ………  A. roseum

Grup 5 21

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3579
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3578


1a Fulles setàcies, de menys de 0,5 mm d'amplada [a]; túnica 

externa del bulb fibrosa [b]…………………………………A. moschatum

1b Fulles no tan primes, de 0,5-5 mm d'amplada [a]; túnica 

externa del bulb membranosa [b]……………….………………………… 2
a b

a b

Grup 6 22

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3580


2a Tèpals de 7,5-12 x 2,5-4 mm, 2 vegades més llargs que els 

filaments estaminals [a]; valves [v] de l'espata de 0,9-1,5 cm, més 
curtes que la umbel·la [b]; pedicels [p] generalment més curts que 
el periant [c]………………………………………………………..………………….…. A. schoenoprasum

2b Tèpals més petits, més curts que els filaments estaminals o a 

penes més llargs [a]; valves de l'espata més llargues, que solen 

ultrapassar la umbel·la [b]; pedicels més llargs que el periant [c] 3

b

a

a b

c

p

v

Grup 6 23

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3581


3a Umbel·la amb flors i amb bulbils……………………………………………………….. A. oleraceum

3b Umbel·la només amb flors ………..……………………………………….…………. A. paniculatum

Grup 6 24

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3579
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax3582

