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tractar amb herbicides una franja
del conreu, sembrar mescles de lla-
vors per proveir de flors, etc.) pot
donar com a resultat un major
nombre d’insectes beneficiosos en
els conreus. Els insectes beneficio-
sos hi troben tant aliments (nèctar,
pol·len i preses alternatives) que els
permeten augmentar la longevitat i
la fecunditat com refugis per hi-
vernar.

Una prospecció duta a terme a
la comarca ens ha permès identifi-
car espècies vegetals que són hoste
d’aquests depredadors durant els
mesos d’hivern. Resultats anteriors
ja havien demostrat que la colo-
nització dels camps va ser minsa
quan la vegetació dels marges era
molt pobra (crema de marges, trac-
taments herbicides) o els refugis de
depredadors eren distants (ús in-
tensiu del sòl). Per contra, la pro-
ximitat d’espècies vegetals hostes
de depredadors afavoria l’entrada
de M. caliginosus dins del camp. En-
guany hem iniciat estudis per de-

Una de les estratègies de con-
trol de les plagues d’insec-
tes que s’estan imposant

actualment és l’aplicació de pro-
grames de control integrat. Es basa
a aprofitar totes les eines de control
de plagues disponibles per aconse-
guir mantenir les poblacions d’insec-
tes per davall d’un llindar determinat
de danys. Entre les tècniques que
s’utilitzen hi ha les mesures cultu-
rals, el control biològic i el control
químic mitjançant insecticides espe-
cífics. El control biològic es fona-
menta en la utilització d’enemics
naturals dels insectes plaga per con-
trolar-ne les poblacions. Els enemics
naturals poden ser parasitoides, de-
predadors i patògens. El control
biològic pot basar-se tant en la ino-
culació d’enemics naturals exòtics
o autòctons com en la conservació
i/o augment d’enemics naturals pre-
sents en el medi. Per al control bio-
lògic de plagues en cultius hortícoles
a l’àrea mediterrània s’està utilitzant
majoritàriament la conservació i
l’augment d’enemics naturals.

GESTIONAR CORRECTAMENT LES
ESPÈCIES VEGETALS
Des de fa deu anys, les associacions
de defensa vegetal del Maresme es-
tan aplicant amb èxit un progra-
ma de control integrat de plagues
per al conreu de tomàquet a l’aire
lliure que va ser desenvolupat per
l’IRTA. Des de fa dos anys, una
part important de la producció es
comercialitza sota la denominació
genèrica de producció integrada. El
programa de control integrat es fo-
namenta en l’acció de dos depreda-
dors autòctons, Macrolophus caliginosus i
Dicyphus tamaninii, que colonitzen es-
pontàniament els conreus a l’aire
lliure a partir de la vegetació dels
voltants. A diferència d’altres estra-
tègies de control biològic que com-

porten la cria massiva i la comer-
cialització dels enemics naturals
(per exemple, el parasitoide Encar-
sia formosa contra la mosca blanca
en conreus d’hivernacle), aquesta
es basa en la conservació del con-
trol que es dóna de manera natu-
ral, evitant aquelles mesures que
poden interferir en l’acció dels in-
sectes beneficiosos. Encara que el
programa s’està aplicant amb èxit,
en alguns casos els depredadors no
entren prou aviat o en un nombre
suficient, fet comú en molts altres
exemples de control biològic basats
en la colonització espontània dels
conreus. Són ben coneguts molts
dels beneficis dels marges i de les
tanques arbrades, tant agronòmics
(disminució dels efectes nocius del
vent, protecció del sòl, manteni-
ment d’espècies d’interès cinegètic,
etc.) com de conservació de la di-
versitat i del paisatge. Hi ha força
experiències que mostren com una
correcta gestió dels marges i les
vores dels camps (per exemple, no
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terminar quines espècies vegetals
utilitzades per a usos ornamentals
o de revegetació poden ser d’inte-
rès com a refugis i fonts d’aquests
depredadors. Lògicament, per a la
revegetació dels marges hem de res-
tringir-nos a les espècies més ade-
quades a l’objectiu desitjat, que
creïn i mantinguin un bon hàbitat
per als insectes beneficiosos que
més ens interessen. Però també ens
hem d’assegurar que no són hostes
de malalties ni dels seus vectors, i
que tampoc són invasives. Des del
punt de vista de la gestió, el crei-
xement de les espècies escollides no
ha de ser massa lent, han de per-
metre mantenir una bona cobertu-
ra durant l’estiu i l’hivern i han de
ser competitives i desplaçar altres
herbes. Les espècies s’han de poder
obtenir amb facilitat i els marges
han de requerir poc manteniment.
Per últim, i d’acord amb els objec-
tius de la producció integrada, és
preferible utilitzar espècies i pobla-
cions autòctones, adaptades a les
condicions locals.

RECONSTRUCCIÓ DEL PAISATGE
Així podem avançar cap a sistemes
de producció integrada, on, a més
d’assegurar una producció de qua-
litat, també es mantenen funcions
de l’agricultura com són la conser-
vació dels recursos naturals i la di-
versificació del paisatge, perquè
aquestes actuacions de revegetació
també han de tenir una visió més
ampla que no pas les vores de les
feixes d’una explotació. Molts pai-

satges agrícoles són formats per
una mescla de conreus i zones no
conreades amb vegetació semina-
tural, on sovint els boscos i les bro-
lles són clapes aïllades immerses
dins d’una matriu de camps agrí-
coles. El Maresme és un bon ex-
emple d’aquest tipus d’estructura en
mosaic. Els insectes beneficiosos que
viuen en aquest paisatge dinàmic
són fàcilment afectats per algunes
pràctiques agrícoles (rotacions in-
tensives de conreus, crema de vores i
marges, etc.). La reordenació terri-
torial (autopistes, creixement urbà)
també porta cada vegada més a una
fragmentació i desaparició de la ve-
getació natural i a un aïllament de
les parcel·les agràries. Per tant, com
a mínim, cal pensar en la recons-
trucció d’aquelles estructures del
paisatge que ens assegurin un man-
teniment de les poblacions d’insectes
que ens són beneficiosos. Aquesta
planificació territorial és més a llarg
termini i encara necessita força recer-
ca sobre la dispersió i el moviment
dels insectes entre les diferents uni-
tats del paisatge perquè puguem
determinar quines són les estructu-
res que cal establir.

Tanmateix, un primer pas pot ser
la determinació de quines espècies
de les que s’utilitzen en les revege-
tacions o bé en els enjardinaments
tenen un valor afegit en ser hostes
d’alguns dels depredadors més efica-
ços en programes de control integrat
de plagues. Aquesta consideració pot
ajudar en el moment de decidir les
mescles de plantes destinades a la re-

vegetació de superfícies
que no són directament
d’explotació agrícola,
però que segurament
contribuiran a la millo-
ra de la seva productivi-
tat (marges d’autopistes
properes als camps agrí-
coles, parcs forestals i
periurbans). El desen-
volupament de parcs
agraris com el del Baix
Llobregat és el primer
intent d’incloure el pai-
satge en una gestió inte-
grada de la producció
agrària.
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Finalment, caldrà desenvolupar
programes de control integrat de
plagues per a aquestes zones de
revegetació i enjardinament per evi-
tar tractaments insecticides que in-
terfereixin en l’objectiu de conservar
les poblacions autòctones d’enemics
naturals. n
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