
1a Fulles caulinars mitjanes pinnatífides, pinnatipartides o

pinnatisectes………………………………………………………..……………. 2

1b Fulles caulinars mitjanes i superiors enteres o dentades [a];

sèpals de marge ± escariós [b]……...……………………………………. 3
a

b
a

Clau de determinació  del gènere
Iberis 1



2a Fulles pinnatipartides o pinnatisectes, de segments oblongo-linears [a]; 

infructescència en corimbe curt, subumbel·liforme [b]; silícula poc atenuada a la part 
superior, amb les ales ordinàriament obtuses [c]……………………………………..………I. pinnata

2b Fulles espatulades, ± lobades o pinnatífides [a]; infructescència en raim ± allargat 

[b]; silícula atenuada a l'àpex, amb les ales ordinàriament agudes [c]………………. I. amara

b ca a

TORNAR
ENRERE

iberis 2

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1141
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1146


3a Mata lignificada; tiges tortuoses i sovint decumbents, moltes d'elles acabades en 

roseta estèril [a]; silícules en raïm ± allargat [b]………………………………………………………. 4

3b Tiges herbàcies, erectes o ascendents [a]; planta anual o biennal (de vegades

perennant en aquest cas, amb les silícules en corimbe curt) [b]…………..…………………. 5

a a-b b

a

TORNAR
ENRERE

iberis 3



4a Tiges floríferes glabres, laterals, poc folioses [a]; fulles planes, 

oblongo-espatulades, de 10-52 x 1,5-5 mm [b]………… I. sempervirens

4b Tiges floríferes pubèrules, terminals, folioses [a]; fulles sublinears, 

gruixudes, acuminades, de 10-15(20) x 1-2(3) mm [b]……... I. saxatilis

a

b

a a

b

TORNAR
ENRERE

iberis 4

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1142
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1143


5a Planta glabra, amb les fulles mitjanes i superiors linears, 

agudes………………………………………………………………………. I. linifolia

5b Planta ± pilosa o amb les fulles mitjanes i superiors amples, 

no linears o obtuses................................................................... 6

TORNAR
ENRERE

iberis 5

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1145


6a Silícules disposades en raïm ± allargat [a]; fulles ordinàriament 

cuneades i ± dentades [b] ………………………………………………………… I. amara

6b Silícules en corimbe curt, umbel·liforme……………………………………… 7

a

b

TORNAR
ENRERE

iberis 6

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1146


7a Fulles totes obovades o espatulades, enteres [a]; silícula a penes alada a la base 

[b]……………………………………………………………………………….…………………………. I. spathulata

7b Fulles superiors linears o oblongo-linears, generalment crenades o dentades [a]; 

silícula alada des de la base [b]………….………………………………………………………..………… 8

a

a b

TORNAR
ENRERE

iberis 7

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1149


8a Plantes erectes [a]; pètals blancs [b]………………………………………………………….. I. ciliata

8b Plantes de tiges ascendents o arcuades [a]; pètals blancs, lilosos o violacis [b]……..… 9

b

b

TORNAR
ENRERE

iberis 8

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1147


9a Pètals d'uns 4-5 mm, de color violaci pàl·lid amb venes més 

fosques; silícula d'uns 4-5 mm, amb els lòbuls estrets, erectes o 
connivents………………………………………..……………………. I. bernardiana

9b Pètals més llargs, blancs o, inicialment, lilosos [a]; silícula d'uns 

6-7 mm, amb els lòbuls amples, erectes [b]……………………… I. ciliata

a

b

a

TORNAR
ENRERE

iberis 9

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax1147

