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Actuacions i assajos contra el 
barrinador de l’arròs al delta de 

l’Ebre.
El control biològic: alternativa de futur

 Reducció fitosanitaris (sense residus, sense termini de 
seguretat, sense possibles resistències)

 Compatible amb altres possibles enemics naturals de la 
plaga i amb el trampeig massiu.

 El control és permanent (sobretot quan la població de la 
plaga és elevada).

 Més econòmic.



Fauna auxiliar beneficiosa per al 
control del barrinador

 Viabilitat i compatibilitat entre les 
estratègies de lluita = futura aplicació.



Actuacions i assajos contra el 
barrinador de l’arròs al delta de 

l’Ebre.
 Estudi de l’efecte de la solta de 

Trichogramma sp. sobre la plaga del 
barrinador de l’arròs.

 Estudi de l’efecte de Pipistrellus pygmaeus
com a control del barrinador de l’arròs.



Estudi de l’efecte de la solta de 
Trichogramma sp. sobre la plaga 

del barrinador de l’arròs.

 Comparació dels efectes de la solta de 2 espècies de 
Trichogramma (T. evanescens i T. brassicae).

 Superfície de l’assaig = 24 Ha (12 Ha / hemidelta).

 Valoració dels danys en 2ª i en 3ª generació.

 Estudi del parasitisme en postes de Chilo supressalis
obtingudes al laboratori. 



Estudi de l’efecte de Pipistrellus
pygmaeus com a control del 

barrinador de l’arròs.

- La iniciativa sorgeix arran dels anàlisis de dieta 
realitzats pels investigadors del Museu de Granollers
quan estaven col·laborant amb el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre.

- Projecte inicial de tres anys, iniciat la campanya 2007.

- Possibilitat de considerar les poblacions de ratapinyada
nana com a controladors naturals de la plaga del 
barrinador.



Pipistrellus pygmaeus
-Present al Delta de l’Ebre (citat a inicis de 
segle per primer cop)

-Petit tamany, amb menys de 10 cm i de 3.5 
a 8.5 grs de pes.

-Viu de 4 a 5 anys de promig.

-Aparellament a finals d’estiu.

-1 o 2 cries l’any (expansió costosa)

-Ràpida colonització al Delta (en 4 anys 
ocupació del 100% a Buda).

-S’alimenta de petits insectes, consumint 
fins a un 30% del seu pes (fins a 3.000 
insectes/nit o 400 mosquits/hora) 

-Necessita insectes per a la seva 
subsistència. No es comporta com a plaga.

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/06_09_murcielago-enano/img_1.jpg


Pipistrellus pygmaeus – cicle anual

Hivernació
(novembre-febrer)

Aparellament
(agost-octubre)

Lactància
(juny-juliol)

Embaràs
(març-maig)

Durant els mesos d’estiu es produeix el pic d’ocupació i activitat depredadora al Delta.



Pipistrellus pygmaeus - Dieta

-La dieta bàsica d’aquesta espècie al Delta de l’Ebre 
consta de petits insectes: quironòmids, mosquits i 
Chilo sp. 



Experiència prèvia - Buda
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* La població actual a Buda és d’uns 4.300 individus.



Experiència prèvia
(danys 2ª generació= cat/m2)

Any Illa de Buda Quatre-cents

2003 0,13 0,40

2004 0,22 0,22

2005 0,09 0,36

2006 0,14 0,31

2007 0,10 0,10



Experiència prèvia
(danys 2ª generació)

Control biologic vs chilo
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* L’any 1999 (abans de la colonització a Buda) els danys de 2ª generació eren del 0.4



Estudi de l’efecte de Pipistrellus
pygmaeus com a control del 

barrinador de l’arròs.

 P. Pygmaeus està exercint un control sobre la 
població de Chilo supressalis. Faltarà precisar 
i quantificar la densitat òptima de població de 
quiròpters per tal de preveure futures
estratègies de control.



Estudi de l’efecte de Pipistrellus
pygmaeus com a control del 

barrinador de l’arròs.

 Carles Flaquer, biòleg de l’Àrea 
d’Investigació del Museu de Ciències 
naturals de Granollers.


