
1a Fulles inferiors de 8-20 cm d'amplada, ovato-orbiculars, 

fortament dentades [a]; tija solcada o costada [b]…..V. pyrenaica

1b Fulles inferiors compostes o bé de menys de 8 cm d'amplada [a]; en aquest darrer cas, 

tija finament estriada, no costato-solcada [b]………………………………………………………………. 2
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Valeriana

1

http://www.floracatalana.net/valeriana-pyrenaica-l-


2a Fulles, almenys les caulinars mitjanes i superiors, profundament 

pinnatipartides, pinnatisectes o pinnaticompostes, amb segments 

nombrosos (almenys 5)…………………………………………………..……………  3

2b Fulles totes enteres o les caulinars superiors tripartides, trisectes o trifoliolades….… 6
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3a Fulles totes pinnaticompostes o pinnatisectes, les inferiors i 

mitjanes amb els folíols ± dentats [a]; tija solcada, normalment de 
més de 4-5 dm d'alçària [b]………………………………..……… V. officinalis

3b Fulles inferiors enteres, les caulinars amb segments enters [a]; tija finament estriada, 

de menys de 5 dm d'alçària [b]……………………………………………………………………………..………. 4
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http://www.floracatalana.net/valeriana-officinalis-l-


4a Tija ± pubescent als nusos [a]; planta dioica, herbàcia, 

estolonífera, quasi inodora [b] …………………………………………..V. dioica

4b Planta totalment glabra, polígama, amb flors hermafrodites, sense 

estolons llargs, flairosa…………………………………………………..………………....…………  5
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http://www.floracatalana.net/valeriana-dioica-l


5a Planta tuberosa, amb una sola tija florífera [a]; fruit pilós entre les costes [b] 

……………………………………………………………………………………………………………………….  V. tuberosa

5b Planta pluricaule amb rabassa lignificada i ramificada [a]; fruit glabre [b]........ V. apula
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http://www.floracatalana.net/valeriana-tuberosa-l-
http://www.floracatalana.net/valeriana-apula-pourr-


6a Fulles caulinars nul·les o molt reduides, de 3-4 mm; tiges floríferes que ultrapassen 

poc les rosetes de fulles; tub de la corol·la de 4-7 mm; cima laxa, amb menys de 10 
flors…………………………………………………………………….…………………………………… V. longiflora

6b Fulles caulinars enteres o trisectes , normalment de més d’1 cm [a]; tiges floríferes

que superen molt les rosetes basals [b]; tub de la corol·la de 2-5 mm [c]……………..…... 7
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http://www.floracatalana.net/valeriana-longiflora-willk


7a Fulles caulinars oblongo-linears o dividides en 3 segments 

estretament oblongo-linears [a]; inflorescència compacta 
[b]……………………………………………………………………..…….. V. apula

7b Fulles caulinars mitjanes ovades o amplament lanceolades, de 

vegades trisectes amb el segment apical ovat i els laterals petits [a]; 
inflorescència laxa [b]…………………………………………………….. V. montana
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