
Els pugons poden transmetre el virus del 
nanisme i l'esgrogueïment (anomenat 
BYDV), que és la malaltia vírica més 
important dels cereals. A Catalunya, es 
fan proves de mescles de varietats de 
blat cultivades associades amb melgó 
(Medicago polymorpha) per comprovar 
si la diversitat vegetal pot estimular el 
control dels pugons pels seus enemics 
naturals. Però, quins són els enemics 
naturals dels pugons? Viuen als camps 
dels pagesos? 

El pugó Sitobion avenae 

L’objectiu del projecte EcoStack és desenvolupar i enfortir una producció agrícola sostenible 
ecològica, econòmica i socialment mitjançant la millora dels serveis ecosistèmics i la protecció de 
la biodiversitat funcional. 

Fem una ullada a alguns dels insectes 
beneficiosos que es poden observar al 
camp.. 

La biodiversitat als camps dels 
agricultors: 1 - Els enemics 
naturals dels pugons en els 
experiments en cultius de 
cereals de Catalunya 



Poecilus cupreus Cicindela maroccana 

Dixus clipeatus 

Runcinia grammica 

En el sòl poden trobar: Els caràbids, més coneguts com a 
escarabats terrestres. Només a Europa hi 
ha més de 2.700 espècies, cosa que la 
converteix en una de les famílies 
d’insectes més abundants de la Terra. 
Alguns poden alimentar-se de llavors de 
males herbes, però la majoria són 
depredadors voraços de diverses plagues 
d’insectes. També poden menjar llimacs. 
Tot i que algunes espècies toleren les 
pertorbacions del sòl, sovint s’observa 
una major diversitat d’escarabats quan el 
sòl no es llaura o és llaura de tant en tant. 
De fet, és important proporcionar-los un 
hàbitat adequat, per exemple, mantenint 
bandes herbàcies permanents a les vores 
dels camps. 
. 

Deroceras reticulatum 

Mangora acalypha 

Les aranyes també són 
depredadors generalistes que 
s’alimenten de diverses preses. 
Això vol dir que no depenen 
d'una presa específica per 
sobreviure, de manera que es 
poden trobar als camps durant 
tot l'any. Necessiten refugi per 
hivernar, motiu pel qual és 
important tenir hàbitats semi-
naturals no pertorbats (vores 
dels camps, bardisses) on puguin 
trobar refugi, per exemple 
després del conreu, i des d’on 
puguin recolonitzar el camp per 
capturar les seves preses en el 
moment adequat. A la 
primavera, poden ser 
especialment actives sobre els 
pugons que es troben a prop de 
la superfície del sòl. 
 

Pardosa sp. 

Brachinus sclopeta 

Pisaura mirabilis 



A les plantes es poden trobar diversos insectes voladors: 

Les marietes són depredadors 
voraços dels pugons. S’alimenten de 
pugons a les etapes larvàries i 
adultes. Un adult pot menjar més de 
120 pugons al dia. Per afavorir la 
seva presència durant tota la 
temporada, és important 
proporcionar-los hàbitats semi-
naturals on puguin trobar aliment, 
quan no hi hagi infestació de pugons 
als camps, i refugi durant l'hivern. 
Les bardisses, en particular, poden 
proporcionar els recursos necessaris 
per a les marietes. 

Larva i adult de Coccinella septempunctata 

Propylea 
quatuordecimpunctata 

Larva de sírfid 

nèctar. Els sírfids aprofiten les bandes florals 
formades per nèctar. Els individus adults posen 
els ous a prop de les colònies de pugons per 
proporcionar aliments de fàcil accés per a les 
larves d’eclosió. 

Ous de sírfid prop d’una colònia d’àfids 

Els sírfids són depredadors efectius durant l’estadi larvari. Els adults s’alimenten de 
nèctar. Tenen l’abdomen amb ratlles grogues i negres, però no s’han de confondre 
amb les abelles. Tot i això, els adults també són bons pol·linitzadors. També 
necessiten hàbitats semi-naturals on puguin trobar refugi a l’hivern i flors per 
alimentarse. Els sírfids aprofiten les bandes florals formades per espècies riques en  

Tytthaspis 
sedecimpunctata 

Sphaerophoria sp., famella adulta 



Hi ha molts altres insectes i organismes beneficiosos que es poden trobar als camps dels 
agricultors. 

Segueix-nos i consulta els nostres propers butlletins! T’estem esperant... 

I tu, què has trobat a la teva parcel·la? 
Comparteix les teves fotos de la biodiversitat a les parcel·les  

@EcoStackH2020! 

Agraïments: les fotos van ser preses per investigadors de la Universitat de Barcelona  durant la primavera del 
2020. Gràcies a Alejandro Pérez-Ferrer. 

Tens preguntes? Poseu-vos en contacte amb nosaltres a la següent adreça: alex.perez@ub 

Visiteu el nostre lloc web per informar-vos i participar-hi a través de la nostra plataforma d'aprenentatge: www.ecostack-
h2020.eu 

• Per afavorir els escarabats terrestres i les aranyes, cal deixar el sòl sense 
pertorbar: deixar bandes herbàcies sense segar a les vores del camp i practicar la 
llaurada mínima o sembra directa. 

• Les marietes necessiten preses i refugis alternatius a l’hivern: necessiten 
bardisses formades per arbres, arbusts i  vegetació herbàcia. 

• Per afavorir els sírfids deixeu les vores amb flors o establiu  bandes forals  riques 
amb espècies  que produeixin nèctar. 

Recomanacions 

Per assegurar que els insectes beneficiosos habitin en els camps dels 
agricultors, és necessari disposar de diversos tipus de vores i bardisses al 

voltant de les parcel·les 

Aquest projecte està finançat pel programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea 
en virtut del contracte de subvenció n ° 773554. Durada del projecte: setembre de 2018 - setembre 
de 2023 


