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1. INTRODUCCIÓ

A Catalunya el cereals d’hivern
(ordi, blat i blat dur, civada, triticale i
sègol) ocupen una superfície que equi-
val al 31 % de la superfície cultivada. El
panís i el sorgo, per la seva banda, n’o-
cupen el 4 %. Això fa que els cereals es
trobin entre els cultius més importants
de la nostra geografia.

L’entomofauna dels cultius de cere-
als és rica i complexa. Només unes po-
ques espècies poden considerar-se 
plagues i la majoria no entren en com-
petència amb el cultiu. Algunes d’a-
questes darreres tenen un règim 
alimentari carnívor i actuen com a de-
predadors d’altres insectes; altres ne-
cessiten un insecte per poder desenvo-
lupar-se i actuen com a parasitoides.
Tots ells són una de les causes de mor-
talitat natural més importants de les
espècies plaga i contribueixen eficaç-
ment a mantenir-les a densitats inferiors
als llindars econòmics de danys. Els
enemics naturals poden ser importants

per dos aspectes: a) reduir el nombre
d’individus presents en el moments en
què poden causar danys als cultius, i b)
regular la grandària de les poblacions
d’any en any. L’acció dels enemics na-
turals pot ser modulada per altres fac-
tors de mortalitat com, per exemple, la
temperatura.

Entre els enemics naturals de les di-
ferents plagues de cereals es poden dis-
tingir els depredadors, els parasitoides i
els patògens.

2. DEPREDADORS

A la taula I apareixen llistats els
grups d’artròpodes que poden actuar
com a depredadors de plagues de cere-
als d’hivern, panís i sorgo. Com es pot
veure, la diversitat és considerable, tant
dins de la classe Insecta com de l’A-
rachnida. Tanmateix, no tots els grups
es troben representats a Catalunya de la
mateixa manera ni el seu paper com a
depredadors tenen la mateixa im-
portància. Fem un repàs, doncs, dels
depredadors de cadascun del ordres as-
senyalats a la taula I més interessants i
freqüentment trobats a Catalunya.
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2.1. Dermàpters

Són les conegudes tisoretes. Són in-
sectes d’activitat principalment noctur-
na que durant el dia s’amaguen en llocs
on hi hagi humitat. Com a depredadors
són polífags, alimentant-se de diversos
grups d’insectes entre els quals es po-
den destacar els pugons.

Les espècies Forficula auricularia
L. i Labidura riparia (Pallas) són les
més habituals. Ambdues es poden tro-
bar amb certa facilitat en camps de ce-
reals d’hivern i de panís i sorgo (Asín i
Pons, 1998a).

F. auricularia és la tisoreta clàssica,
de color negre o marró fosc. És una
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TAULA I. Grups d’artròpodes depredadors de plagues de cereals d’hivern, panís i sorgo.

Classe Ordre Família

Insecta Dermaptera Forficulidae
Labiduridae

Heteroptera Anthocoridae
Miridae
Nabidae
Pentatomidae
Reduviidae
Lygaeidae

Thysanoptera Aeolothripidae 

Neuroptera Chrysopidae
Hemerobiidae

Coleoptera Carabidae
Staphylinidae
Cantharidae
Coccinellidae

Diptera Syrphidae
Cecidomyiidae
Chamaemyiidae
Chloropidae

Arachnida Acari Trombididae
Phytoseiidae
Anystidae

Araneae Lycosidae
Lyniphiidae
Aranae
Tomisiidae
Erigonidae

Opiliones



espècie extesa per tot Europa que resis-
teix molt bé les baixes temperatures. En
les plantes de panís i de sorgo se la pot
trobar durant el dia dins el verticil ter-
minal de les fulles.

L. riparia és una tisoreta més gran
(pot arribar a mesurar 25 mm de llarga-
da) d’un color més clar que l’anterior.
El seu àmbit geogràfic és més meridio-
nal i suporta pitjor el fred. En treballs
portats a terme en camps comercials de
panís de la zona de regadiu de Lleida,
L. riparia ha suposat quasi el 25 % de la
fauna depredadora capturada en el sòl
(Asín i Pons, 1998a). Aquesta espècie
no sol trobar-se sobre les plantes.

2.2. Heteròpters

Els heteròpters juguen un paper im-
portant en el control natural de moltes
plagues a l’àrea mediterrània i alguns
programes de control integrat de cultius
d’horta es basen en l’acció depredadora
d’alguns dels seus membres (Albajes et
al., 1994). La presència d’heteròpters en
els cultius cerealícoles és més elevada
en el panís i el sorgo que no pas en els
cereals d’hivern. La proporció d’he-
teròpters depredadors que es pot trobar
sobre les plantes de panís a les comar-
ques de Lleida es troba al voltant del
60 % del total de la fauna depredadora
(Nubiola, 1994; Asín i Pons, 1998a).

En conjunt, són depredadors polí-
fags que es poden alimentar de pugons
cicadèl·lids, trips, àcars, altres heteròp-
ters, ous i larves de lepidòpter, etc.

Els heteròpters més freqüents en el
cereals són els antocòrids i els nàbids, i,

en menor proporció, els mírids (Pons,
Albajes i Comas, 1992; Asín i Pons,
1998a).

Entre els antocòrids, el gènere
Orius és l’únic d’importància. La pro-
porció d’Orius en els camps de panís a
Lleida fou del 55 % de la fauna depre-
dadora que es va trobar sobre les plan-
tes (Asín i Pons, 1998a). Les poblacions
d’Orius sp. solen ser elevades en els
camps de panís, sobretot quan les plan-
tes es troben en antesi, probablement
perquè aquests insectes són atrets pel
pol·len. Els Orius tenen una bona capa-
citat de consum de pugons (Asín i
Pons, 1998a), però també ataquen ci-
cadèl·lids, trips, aranya roja i ous d’os-
trinia.

Dels nàbids, cal destacar l’espècie
Nabis provencalis Ram., una espècie
amb una gran mobilitat i amb un ventall
de preses força ampli: altres heteròp-
ters, homòpters, trips i larves de le-
pidòpters, entre d’altres. N. provencalis
ha mostrat una elevadíssima capacitat
depredadora sobre pugons de cereals
(Asín i Pons, 1998a). També se l’ha vist
alimentant-se de cicadèl·lids del panís.

El mírids són menys freqüents i el
seu paper com a enemics naturals de
plagues de cereals sembla ser menor.
Tot i això, els adults i les nimfes de Cre-
ontiades pallidus Ram. poden alimen-
tar-se de pugons (Asín i Pons, 1998a).

2.3. Trips

Els trips són habituals dels cultius
de cereals. La majoria d’espècies són
fitòfagues i algunes (Haplothrips tritici

Dossiers Agraris ICEA · Enemics naturals de plagues en diferents cultius a Catalunya 107



Kurdjumov i Limothrips cerealium Hali-
day) se citen com a plagues dels cereals
d’hivern. S’ha observat, però, la presèn-
cia de trips del gènere Aeolothrips sp.
tant al panís com, en menor quantia, en
el blat. Aquest gènere mostra hàbits de-
predadors, en especial sobre trips i
àcars (Riudavets, 1995), encara que el
seu paper en els camps de cereals no és
conegut.

2.4. Neuròpters

Els neuròpters són insectes predo-
minantment depredadors. Els adults
són d’aspecte delicat, generalment de
color verd o marró. Presenten ales
transparents amb espessa xarxa de ve-
nes pigmentades amb el mateix color
del cos i que es pleguen en forma de
teulada. Les larves són molt agressives,
tenen unes grans mandíbules corbades
amb les quals subjecten les preses i els
succionen els fluids corporals. Els ous
són molt característics; estan enganxats
al substracte per un llarg peduncle.

Els neuròpters més coneguts que es
troben sobre camps de cereals pertan-
yen a les famílies dels crisòpids i dels
hemeròbids.

Els crisòpids adults són de color
verd clar. L’espècie més freqüent és
Chrysoperla carnea Stephens. Els adults
de C. carnea no tenen hàbits depreda-
dors però sí que en tenen les larves, que
són molt actives. Els hemeròbids són de
color marronós i són molt menys abun-
dants que C. carnea. Ambdós grups són
principalment depredadors de pugons,
encara que també poden alimentar-se
d’altres insectes de cos tou i amb poca

mobilitat (aranya roja, larves joves d’ou-
lema, nimfes de cicadèl·lids, etc.). 

Si bé s’han realitzat nombrosos es-
tudis sobre la biologia i el paper de les
crisopes en el control de pugons (New,
1988), la presència de larves en els cul-
tius de panís de Catalunya és molt bai-
xa (Asín i Pons, 1998a). Un fet similar
l’assenyala Fougeroux (1984) a França.
La presència de crisopes i neuròpters 
és generalment una mica més elevada 
a la primavera en el blat però no sem-
bla que tingui cap efecte significatiu en
la regulació de les poblacions de pu-
gons (Pons et al., 1989), fet que coinci-
deix amb el que assenyala Castañera
(1983) a la zona centre de la Península
Ibèrica.

2.5. Coleòpters

Dins d’aquest ordre d’insectes es
troben la major part (en quant a la di-
versitat d’espècies) i els més coneguts
depredadors de plagues de cereals. De
les famílies depredadores que es troben
en els camps de cereals, cal anomenar
els coccinèl·lids, els caràbids, els estafi-
línids i els cantàrids.

2.5.1. Coccinèl·lids

Tant les larves com els adults són
grans depredadors. Les espècies que es
troben en els cereals d’hivern i en el pa-
nís són fonamentalment afidòfags, en-
cara que també poden alimentar-se
d’altres preses diferents als pugons: ous
de lepidòpters, cicadèl·lids, trips, etc. Al
panís, a més, s’hi troba un coccinèl·lid
depredador d’àcars.
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Entre les espècies de coccinèl·lids
que es poden trobar en els cultius cere-
alícoles a Catalunya caldria fer referèn-
cia a les següents: Coccinella septem-
punctata L., Adonia variegata (Goeze),
Propylea quatuordecimpunctata (L.),
Scymnus sp. i Stethorus punctillum
(Weise).

L’adult de C. septempunctata és la
marieta típica, amb protòrax negre, di-
buixos blancs i èlitres vermells amb set
punts de color negre; les larves són de
color violaci amb taques dorsolaterals
de color groc o taronja. Morfològica-
ment, A. variegata és molt similar a C.
septempunctata, encara que és més pe-
tita i el nombre de punts que els èlitres
presenten és variable. P. quatuorde-
cimpunctata és una marieta petita amb
èlitres de color groc i punts negres. Les
larves de Scymnus sp. són molt caracte-
rístiques i estan recobertes d’una pulve-
rulència blanca que les fa similars a una
cotxinilla.

En els camps d’ordi, blat, panís i sor-
go, aquestes tres espècies s’alimenten
fonamentalment de pugons: són dels
depredadors més actius d’aquests ho-
mòpters. C. septempunctata i A. varie-
gata solen ser habituals en els camps
d’ordi i de blat quan les poblacions de
pugons són abundants. La seva capaci-
tat depredadora és tal que poden arribar
a pràcticament eliminar, en aquests cul-
tius, les poblacions de pugons (poden,
en estat adult, consumir més de cin-
quanta pugons per dia). El problema és
que normalment ho fan quan la densitat
de pugons ja ha assolit els seus màxims
nivells, per la qual cosa es podria dir
que hi arriben massa tard. L’acció de-
predadora de les marietes es pot veure

clarament en anys amb hiverns suaus i
primaveres plujoses que afavoreixen el
creixement de les poblacions de pu-
gons, tal com va succeir a les comarques
del Segrià, Urgell i la Noguera el 1987,
1988 i 1995, per posar un exemple. 

A la zones de regadiu, els coc-
cinèl·lids abandonen els ordis o els
blats i es dirigeixen cap a l’alfals o el
panís. En el panís, C. septempunctata i
A. variegata apareixen poc després de
l’emergència de les plantes i hi roma-
nen fins al final del cicle del cultiu, en-
cara que són més abundants des de
maig fins a meitat de juliol. La seva
presència coincideix bastant bé amb la
dels pugons (Asín i Pons, 1998a). P. qua-
tuordecimpunctata apareix una mica
més tard que les altres dues espècies i
sempre es troba en densitats inferiors. A
Lleida, la proporció de coccinèl·lids res-
pecte al total de depredadors de pu-
gons trobats sobre plantes de panís va
ser gairebé del 7 % (Asín i Pons, 1998a).
Molt menys habitual és Scymnus sp.

S. punctillum és un coccinèl·lid pe-
tit, de color negre o marró fosc que sol
trobar-se amb facilitat sobre les plantes
de panís a partir del pic de l’estiu. És un
depredador de l’aranya roja (Tetrany-
chus urticae Koch) molt abundant sota
les teranyines que aquest àcar produeix
en el revers de les fulles de panís.

2.5.2. Caràbids

Els caràbids són depredadors gene-
ralistes que tenen un gran ventall de pre-
ses sobre les quals alimentar-se: princi-
palment, insectes (pugons, cicadèl·lids,
larves i pupes de lepidòpters, alguns co-
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leòpters, etc.), però també poden no-
drir-se de cargols i cucs de terra.

Els caràbids són un grup força estu-
diat a Europa perquè la seva acció es
considera un factor de regulació de les
poblacions de plagues de cereals d’hi-
vern (Potts i Vickerman, 1974). Tanma-
teix, el coneixement que es té d’ells a
Espanya i a Catalunya és limitat.

Les espècies de caràbids entomò-
fags que es troben en els ecosistemes
cerealícoles de Catalunya són abun-
dants. Només en el panís a la zona de
regadiu de Lleida s’han trobat més de
vint espècies diferents (Asín i Pons,
1998a) de les quals les més freqüents
són Harpalus rufipes (de Geer), Poeci-
llus cupreus L. Demetrias atricapillus L.,
Agonum dorsale (Pontoppidan) i al-
guns membres de la tribu dels Bembidi-
nii (Bembidion quadripustulatus Ser-
ville, Bembidion lampros Herbst.,
Bembidion properans Stephens, Phyla
tethys Netolitzky i Testedium bipuncta-
tum L.). Malgrat que no es disposa en-
cara d’estudis sistematitzats sobre la
fauna dels caràbids en els cereals d’hi-
vern, sembla que algunes d’aquestes
espècies són també comunes en el blat,
principalment quan es tracta de zones
de regadiu, on el blat succeeix al panís
en la rotació. Entre aquestes espècies
podriem citar: D. atricapillus, Bembi-
dion spp., H. rufipes, P. cupreus i A.
dorsale. A les zones de secà, on l’ordi
és el cultiu de cereal predominant, s’hi
troben també caràbids com A. dorsale i
caràbids també dels gèneres Harpalus
sp., Poecillus sp. i Bembidion sp.

D. atricapillus mesura una mica
menys d’un centímetre de llarg, és de

color ros tabac i molt actiu. És dels pocs
caràbids que es poden trobar damunt
de les plantes. En el panís, es pot co-
mençar a trobar a mitjans de juny; pro-
cedeix probablement dels camps de
blat, i és a mitjans de juliol quan és més
abundant. Sol trobar-se a l’interior de
les beines de les fulles.

Els Bembidinii són escarbats petits,
de tres o quatre milímetres de llarg, que
tenen activitat en el sòl i se’ls pot veure
amb facilitat en els camps de cereals d’hi-
vern i de panís quan les plantes són joves.

Els Harpalus i els Poecillus són més
grans que els anteriors, de coloracions
fosques i alguns, amb brillantors me-
tàl·liques. L’activitat d’aquests insectes
es desenvolupa en el sòl. 

A. dorsale presenta un protòrax
verd fosc brillant i els èlitres són de co-
lor marró fosc amb una taca més clara
(que pot ser fins i tot verdosa) a la part
anterior.

Els caràbids van suposar, en l’estudi
d’Asin i Pons (1998a) a la zona de rega-
diu de Lleida, un 5 % del total de depre-
dadors trobats sobre les plantes de pa-
nís i el 27 % dels capturats amb trampes
de gravetat. Al laboratori, totes les espè-
cies esmentades van ser capaces de de-
predar eficaçment sobre pugons (Asín i
Pons, 1998a).

2.5.3. Altres coleòpters

Els estafilínids es troben normal-
ment formant part de la fauna de coleòp-
ters que viuen en el sòl. Tenen uns èli-
tres curts que només cobreixen una part
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de l’abdomen (el qual arquegen cap
amunt com a sistema de defensa). S’ali-
menten de pugons i altres homòpters,
trips, àcars, etc. Diverses espècies d’es-
tafilínids estan presents en els camps de
cereal d’hivern i de panís, tanmateix els
més freqüents pertanyen al gènere
Tachyporus sp. Els Tachyporus són bas-
tant característics, amb forma cònica i
èlitres de color carbassa i es poden tro-
bar sobre les plantes o sobre el sòl. Són
uns bons depredadors de pugons.

En els cereals d’hivern i en el panís
o el sorgo també s’hi poden trobar
cantàrids del gènere Rhagonycha sp.
Aquests coleòpters, amb èlitres ataron-
jats, són també depredadors polífags,
tot i que els pugons formen una part
important de la seva dieta.

2.6. Dípters

Els sírfids i els cecidòmids són els
dípters depredadors més abundants en
els camps de cereals d’hivern, i de pa-
nís i sorgo. 

Els sírfids adults tenen una apa-
rença que recorda les vespes, normal-
ment amb coloracions negres i grogues
o blanques de l’abdomen, i s’alimenten
de pol·len i nèctar. Les larves són àpo-
des i sobre elles recau l’hàbit depreda-
dor. La seva dieta es basa fonamental-
ment en el consum de pugons. Les
espècies més abundants són: Episyr-
phus balteatus (de Geer), Scaeva pyrastri
(L.), Metasyrphus corollae (F.) i Sphae-
rophoria sp. Els sírfids solen ser relati-
vament abundants en els cereals d’hi-
vern però la seva presència és escassa
en el panís (Asín i Pons, 1998a), encara

que tornen a ser un dels principals de-
predadors de pugons en el sorgo.

Aphidoletes aphidimyza (Rondani)
és el cecidòmid que es pot trobar amb
certa facilitat de finals de juliol a mitjans
de setembre sobre plantes de panís
amb colònies grans de pugons. Les lar-
ves d’aquest cecidòmid, que presenten
una coloració taronja, mostren una gran
capacitat de consum de pugons i són
capaces de destruir completament les
colònies de pugons que ataquen. De
fet, A. aphidimyza és l’únic depredador
que va mostrar una marcada sincronia
amb les poblacions de pugons al panís,
la qual cosa indica la seva especifici-
tat per aquestes preses (Asín i Pons,
1998b). Tanmateix, el seu paper en el
control de pugons del panís sembla
poc important ja que, quan apareixen
els aphidoletes en el camps, les pobla-
cions de pugons ja han assolit els seus
màxims nivells poblacionals (Asín i
Pons, 1998b).

2.7. Aràcnids

El paper dels aràcnids en el control
de certes plagues de cereals d’hivern ha
estat molt estudiat al nord i centre d’Eu-
ropa (Sunderland, 1988), tanmateix el
desconeixement que es té d’aquests de-
predadors a Catalunya és gran. Sabem
que en els camps de cereals d’hivern,
panís i sorgo se’n troben amb abundàn-
cia, però no es té constància de les
espècies més freqüents ni, sobretot, del
seu rol en la dinàmica poblacional de
les possibles plagues. 

Entre les aranyes destaquen mem-
bres de les famílies Lyniphyiidae, Tomi-
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siidae, Lycosidae i Erigonidae, entre
d’altres. En els cereals d’hivern és fàcil
veure a finals de la tardor, quan el cere-
al és petit, multitud de fils de seda d’a-
ranyes (principalment linífids) que 
s’han establert en el camp. En el panís,
les aranyes constitueixen sempre un
dels grups de depredadors més nom-
brosos, suposant, aproximadament,
una quarta part de la fauna depredado-
ra total trobada sobre la planta i el 40 %
de la fauna depredadora capturada en
trampes de gravetat (Asín i Pons, 1998a).

Els àcars fitoseids són depredadors
de l’aranya roja del panís. Malgrat que
pel que fa a Andalusia (Alvarado et al.,
1986) se cita Neoseiulus californicus
(McGregor) com el fitoseid més impor-
tant, no es tenen dades sobre les espè-
cies de fitoseids i la seva importància 
relativa a Catalunya. Entre els àcars cal
destacar també els trombídids que, en
estat larvari (aleshores presenten una
coloració taronja fort o roja), es compor-
ten com a paràsits i, quan són adults (de
color vermell envellutat), ho fan com a
depredadors, sobretot de pugons, però
també de cicadèl·lids, xinxes de cereal,
trips i altres. Probablement l’espècie de
trombídid més comuna sigui Allotrhom-
bium fuliginosum Hermann.

Els opilions també formen part de la
fauna depredadora del sòl dels camps
cultivats amb cereals.

3. PARASITOIDES

La fauna parasitària de les plagues
dels cereals d’hivern, del panís i del sor-
go a Catalunya és poc coneguda. La in-
formació més àmplia i actualitzada es

refereix als pugons dels cereals i als
corcs del panís. 

Pel que fa a les altres plagues, es dis-
posa de molt poca informació i algunes
de les referències són bastant antigues i
no han estat actualitzades. En aquest
sentit, cal assenyalar les aportacions fetes
per Nonell i Bertan (1927), recollides per
Torras (1997), que fan indicacions sobre
alguns himenòpters parasitoides del cuc
gris del panís Agrotis segetum (Denis i
Schiffermüller) i de Cephus pigmaeus L.
trobats a Catalunya. Aquests autors as-
senyalen també la presència de Viviania
cinerea Fallén (Dip., Tachinidae), para-
sitoide de Zabrus tenebroides (Goeze),
però, en el cas que aquest taquínid es
trobés actualment a Catalunya parasitant
els adults de zabrus, la seva incidència
sobre la plaga seria força petita ja que,
per exemple, a la vall del Sió (Urgell) 
—on la plaga és endèmica—, cada any
es porten a terme tractaments químics 
per prevenir els danys d’aquest coleòpter.

Malgrat que alguns autors indiquen
diversos parasitoides com a enemics
naturals de plagues de cereals a Espa-
nya (García Marí, Costa i Ferragut, 1994;
Alvarado et al, 1992; Alvarado et al.,
1992; Alvarado, 1983), aquesta informa-
ció no ha estat contrastada a Catalunya i
se’n desconeix la situació real.

Així doncs passem a descriure els
dos grups de plagues on la fauna para-
sitària és més coneguda:

3.1. Pugons 

Els parasitoides de pugons que ata-
quen als cereals d’hivern, panís i sorgo
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pertanyen majoritàriament a la família
dels Braconidae i a la subfamília Aphi-
diidae. Destaquen els gèneres Aphidius
sp., Ephedrus sp., Praon sp., Lysiphle-
bus sp. i Diaeretiella sp. Els pugons
també poden estar parasitats pel gènere
Aphelinus sp. (Hym., Aphelinidae). En
els cereals d’hivern, la major part dels
pugons són parasitats per individus
dels tres primers gèneres (Pons, Albajes
i Comas, 1992), mentre que al panís
apareixen presents també la resta dels
gèneres (Tugues, 1997). 

Una manera fàcil de reconèixer al-
guns d’aquest parasitoides és per com
són les mòmies del pugons que parasi-
ten. Les d’Aphidius sp. són globuloses,
de color marronós (pot anar des de qua-
si blanc a marró fosc). Les d’Ephedrus sp.
són negres i globuloses. Els Praon sp.
formen un pedestal sobre el que se situa
la mòmia. Les mòmies d’Aphelinus sp.
són negres amb les potes i el cap clars.

El nivell de parasitisme en el blat sol
ser baix. Pons et al. (1989) assenyalen
percentatges de pugons momificats que
oscil·len entre el 0,1 i el 2 %. En el panís
el nivell de parasitisme és major al se-
tembre (a Lleida, el 1995, va ser del vol-
tant del 10 %) que a l’inici del cultiu (al
voltant del 4 %) (Tugues, 1997), el que
fa pensar que l’efecte sobre les pobla-
cions de pugons no és gaire rellevant.

3.2. Corcs de la tija del panís
(Ostrinia nubilalis Hubner i
Sesamia nonagrioides Lefebvre)
i altres lepidòpters

El parasitoide que es troba de ma-
nera més freqüent i abundant sobre els

corcs de la tija del panís a Catalunya és
Lydella thompsoni Herting (Diptera: Ta-
chinidae), que pot afectar des d’un 2 a
un 25 % de les erugues d’ambdós corcs
durant el cultiu del panís (Eizaguirre,
Albajes i Galichet, 1990). L. thompsoni
hiverna com a larva en les erugues dels
corcs que es troben en diapausa. Les
larves del parasitoide no estan en verta-
dera diapausa i, per aquest motiu, els
adults de la primera generació aparei-
xen abans que els de sesamia o ostrinia.
Mentre que els adults de la primera ge-
neració dels corcs de la tija apareixen
des de finals d’abril fins a finals de juny
(primer els de S. nonagrioides i des-
prés, els d’O. nubilalis); els del parasi-
toide apareixen el març o abril, la qual
cosa significa que necessiten un hoste
primaveral per a desenvolupar-se (Gali-
chet i Radisson, 1976). A Catalunya
aquest hoste és, gairebé exclusivament,
el lepidòpter noctuid Archanara gemi-
nipuncta Haw. (Lopategui, 1988; Eiza-
guirre, Albajes i Galichet, 1990), corc de
Phragmites comunis Trin. L. thompsoni
pot parasitar, a la primavera, fins a un
60 % de les erugues d’A. geminipuncta,
fins i tot amb 6 larves per eruga. L’a-
bundància del parasitisme de L. thomp-
soni a l’estiu sobre les erugues de sesa-
mia i d’ostrinia, està estretament lligada
al respecte, en la mesura del possible,
del seu hoste primaveral A. gemini-
puncta. Convé, per tant, evitar aquelles
pràctiques que el destrueixen, substi-
tuint-les per altres més respectuoses.
Per exemple, és preferible destrossar
els fragmites que envolten els camps de
panís respectant la part inferior de la
tija (on es troben els ous i les larves d’A.
geminipuncta) que cremar-los (Gali-
chet, 1986).
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L. thompsoni és pràcticament l’únic
parasitoide trobat en el nombrosos
mostratges fets en erugues de corcs de
la tija a Catalunya (dades no publica-
des). S’han trobat, de forma quasi
anecdòtica, larves de S. nonagrioides
parasitades per un himenòpter ic-
neumònid sense identificar que podria
ser Ichneumon repetitor, tal com indica
Castañera (1986).

4. PATÒGENS

Els patògens són poc abundants en
les condicions de cultiu dels nostres ce-
reals. La climatologia és probablement
la determinant d’aquest fenomen. Les
elevades temperatures primaverals i es-
tiuenques juntament amb unes baixes
humitats relatives fan que no es donin
les condicions més ideals per al desen-
volupament de malalties que afectin les
plagues de cereals.

El principal grup de patògens són
els fongs, entre els quals destaquen els
del grup dels Entomophthorals i dels
gèneres Beauveria sp. i Verticillium sp.

En un estudi quadrianual, Pons et
al. (1989) van trobar que la incidència
de fongs sobre les poblacions de pu-
gons en el blat va ser molt baixa (mà-
xim del 0,1 %). Aquesta mateixa baixa
incidència s’ha trobat també en el pa-
nís, encara que el percentatge de pu-
gons amb fongs ha estat més elevat en
camps amb reg per aspersió que no pas
en camps amb reg per gravetat.

En el cas de la sesamia i de l’ostrinia,
els patògens tenen importància com a
factor de mortalitat sobretot durant l’hi-

vern, unint el seu efecte al del fred. Els
fongs del gènere Beauveria sp. són, pro-
bablement, els patògens més freqüents
que afecten els corcs de la tija del panís.

No es disposa d’informació sobre la
incidència de malalties en les altres pla-
gues de cereals d’hivern i de panís i 
sorgo.

5. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS

Hem fet un repàs a la situació actual
sobre el coneixement dels enemics na-
turals de les plagues de cereals, panís i
sorgo a Catalunya. Si bé es demostra
que la fauna depredadora i parasitària
és elevada, també es posa de manifest
que no és prou coneguda. 

Es té força informació sobre els
enemics naturals d’algunes de les pla-
gues més estudiades (corcs de la tija i
pugons) però falta encara molt camí per
córrer. Si això passa en el cas de pla-
gues on s’han esmerçat molts esforços
per conèixer-ne la biologia, els danys 
i el control, la situació en altres molt
menys estudiades no pot ser millor. 

Algunes d’aquestes plagues poc es-
tudiades ocasionen problemes conti-
nuus a diverses zones i contra elles s’a-
pliquen, de forma sistemàtica, mesures
de control químic. Entre aquestes cal-
dria assenyalar el zabrus i la nefasia a la
zona de l’Urgell, els cucs grisos i cucs
de filferro a totes les zones de cultiu de
panís i els cicadèl·lids al panís en el Se-
grià i a l’Empordà. 

La determinació de les espècies que
conformen el conjunt d’enemics natu-

114 Dossiers Agraris ICEA · Enemics naturals de plagues en diferents cultius a Catalunya



rals és un element bàsic. Però el conei-
xement sobre el paper que els enemics
naturals tenen en la regulació de pobla-
cions de plagues i de quins són els me-
canismes pels quals es produeix aques-
ta regulació va molt més enllà. Sens
dubte les relacions entre les plagues i
els seus enemics naturals són força
complexes i, sovint, difícils d’interpre-
tar. Per exemple, en el cas del pugons
del panís (Asín i Pons, 1998b), es va
veure que cap dels depredadors pre-
sents, tret d’A. aphidimyza, mostrava
una bona correlació entre les seves po-
blacions i les de pugons ni entre les res-
pectives taxes de creixement poblacio-
nal, la qual cosa semblaria indicar que
aquests depredadors no són capaços de
regular les poblacions de pugons. Tan-
mateix, en parcel·les tractades amb un
piretroid (insecticida no selectiu), on A.
aphidimyza no hi era present, les po-
blacions de pugons van augmentar sig-
nificativament dues setmanes després
del tractament (Asín i Pons, 1998b), la
qual cosa sembla posar de manifest d’u-
na manera clara el paper regulador dels
enemics naturals, potser no aïlladament
però potser sí que conjuntament.

Conèixer i analitzar el paper dels
enemics naturals és un element indis-
pensable si es volen desenvolupar es-
tratègies de control integrat en el cereal
d’hivern, panís o sorgo.
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