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Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica2 és el títol d’un llibre escrit ara fa
10 anys que ens exposa de manera pràctica la
importància dels adobs en verd, les rotacions
i associacions de cultius, les cobertes vegetals
i les tanques vives. Tot està relacionat i és la
suma de molts esforços diferents amb què
aconseguirem una plantació sana i productiva.
El control biològic per si mateix no soluciona
els mals de totes les plagues però hi ha casos
en què pot ser determinant i en altres un bon
complement. Tot seguit exposarem maneres
per potenciar aquells insectes útils que més
ens interessen, el que s’anomena biodiversitat
funcional. La pregunta que ens hem de fer és:
tenim un entorn equilibrat? I si no és així, què
podem fer per millorar-lo?
Algunes consideracions a tenir en compte
En general, augmentar la biodiversitat en l’entorn cultivat resulta positiu, però encara en
treurem més profit si ens fixem en alguns aspectes concrets. L’objectiu és afavorir els processos que de forma espontània ja s’estan donant per millorar la precocitat i l’abundància
dels insectes beneficiosos respecte les plagues.
Però per exemple, no totes les plantes en floració són igual d’atraients per als insectes ja
que l’aliment que troben en forma de pol·len i
nèctar és diferent segons l’espècie i l’època en
què es troba, així com la diferent morfologia
de les flors fa que sigui més o menys accessible segons el tipus d’insecte. D’aquest aspecte
i d’altres més concrets hi ha força bibliografia
científica i sobre aquest tema us proposem una
mirada a les ponències del congrés sobre biodiversitat funcional de la IOBC (International
Organisation for Biological Control) convocat
a Lleida del 7 al 10 de maig (http://www.iobcwprs.org/events/index.html)
D’altra banda també s’ha de tenir en compte possibles inconvenients associats a la diversitat vegetal: per exemple en algunes flors
s’hi refugien els trips, encara que nosaltres no
hem vist fins ara que la seva presència pugui
perjudicar el cultiu, sinó que la seva presència

pot servir fins i tot d’aliment dels depredadors
quan no tenim cultiu; o bé el cas de les xinxes
de la col (Eurydema ornata) o els bernats pudents
(Pentatomidae sp.), que durant l’estiu es troben a
les crucíferes espontànies del camp o en alguns
arbustos i aquests sí que ens poden provocar
seriosos danys en els nostres cultius. El mateix
passa amb el saltricó o puçot (Phylloreta sp.) que
afecta les bledes. En el cas dels virus pensem
que l’abundància d’adventícies en l’entorn cultivat podria estar propiciant afectacions per virosis en cultiu de carbassó, ja que es transmeten
de manera no persistent a través dels pugons.
Una combinació per afavorir mírids i sírfids
a l’horta
Els mírids depredadors Macrolophus pygmaeus i
Nesidiocoris tenuis són uns insectes capaços de
menjar nimfes de mosca blanca, aranya roja o
els ous dels lepidòpters. Tant en control integrat com en producció ecològica són molt importants per al control de la mosca blanca i de
la tuta en tomaquera, entre d’altres plagues, ja
que són polífags. També els hem observat en

Els boixacs de jardí
han demostrat ser
excel·lents reservoris
per als mírids
altres cultius com l’enciam, el carbassó o l’albergínia. De forma autòctona aquests mírids
són presents en plantes de l’entorn on probablement passen l’hivern en forma d’ous, o en
forma de nimfes i adults. Per tal de permetre
que colonitzin el cultiu només cal minimitzar
l’aplicació de productes fitosanitaris que els són
perjudicials (nim, spinosad, piretrines naturals,
etc.) així com afavorir-ne la presència mitjançant la instal·lació de vores d’espècies vegetals
que els atreguin. Plantar i tenir cura d’aquestes
espècies vegetals prop dels nostres cultius ens
permet una major precocitat en la colonització

19 Agrocultura 48

La gestió del paisatge agrícola és important. Convé reflexionar sobre com volem que
sigui el nostre entorn de treball, si ens hi sentim a gust i si és pràctic, però també
com interrelaciona amb els nostres cultius. Fomentar la diversitat vegetal ens pot
ajudar, entre d’altres coses, en aquells processos en què la fauna útil actua prevenint
o controlant certes plagues i malalties. Durant sis anys hem treballat amb pagesos al
Parc Agrari del Baix Llobregat i hem establert una sèrie de propostes de millora que
us volem exposar.

01. Floració adventícia
de la ravenissa blanca
en un crestall que separa
les zones de reg per
inundació, que no s’ha
escatat.
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del cultiu, a més de l’estalvi dels costos de les
introduccions reiterades de mírids als hivernacles procedents de cries comercials. A continuació en veiem algun exemple.
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Els boixacs de jardí (Calendula officinalis) han
demostrat ser excel·lents reservoris per als mírids. Aquestes plantes es poden cultivar tant en
hivernacle com a l’exterior i de manera natural
presenten una elevada abundància de nimfes i
adults, sobretot als ulls o parts apicals de les
tiges. Hi ha varietats de boixac que presenten
bones característiques de rusticitat i una certa
tolerància a fongs com la cendrosa, com ara la
que tenen al Viver Tres Turons.
Una altra planta que també és un bon reservori
de mírids és el gavó groc (Ononis natrix), però
l’inconvenient és que no s’ha adaptat tan bé a
les nostres condicions cultivades en règim de
regadiu, i en general el cicle natural de la planta s’ha vist molt alterat. A grans trets es tracta
d’una planta vivaç que viu als talusos i zones
pedregoses amb força drenatge. En un poble del
Vallès la trobem associada als camps d’oliveres,
mentre que a Castelldefels els jardiners l’han
plantat a primera linia de costa. Com a mínim
és interessant conèixer-la i respectar-la si la tenim al nostre entorn.
3. També el podeu trobar
com a
Alyssum maritimum

L’alissum o caps blancs (Lobularia maritima3) floreix tot l’any mentre tingui aigua, tot i que la
seva època natural és de la tardor a la primavera. És interessant ja que apareix quan gairebé
no hi ha més flors al camp i és molt atraient per
a sírfids i òrius. Tot i que el seu hàbitat natural
són els talussos o els marges, aquesta espècie
ha donat bon resultat quan l’hem cultivat com
a reservori.
L’experiència en la implantació a les finques
Durant dos anys hem fet proves plantant alissum, boixac de jardí i gavó groc en els marges
dels camins o dins hivernacles. L’objectiu és establir un reservori per varis anys i que sigui fàcil de gestionar. El gavó no ha funcionat bé dins
l’hivernacle, mentre que a l’exterior s’ha adaptat bé, en canvi el boixac i l’alissum s’han adaptat satisfactòriament en ambdós casos. Hi ha
marges que tenen més de tres anys des que es

van plantar i estan ben crescuts, competeixen
bé amb les adventícies, es re-sembren amb facilitat, també tenen capacitat de rebrotar com és
el cas del boixac, aguanten bé les glaçades i en
general veiem que s’adapten a l’entorn cultivat.
Les tres espècies s’han trasplantat a partir de
planter a una distància de 50 centímetres entre plantes en grups de cinc de cada espècie. El
Viver Tres Turons ha utilitzat llavors autòctones
i rústiques per fer el planter, amb millors resultats que el provinent de centres de jardineria
com a decoració. El boixac i l’alissum també es
poden sembrar directament a camp a partir de
llavor; el boixac durant les èpoques més caluroses i l’alissum millor durant les més fresques. El
gavó presenta l’inconvenient de la reproducció,
ja que el viverista ha tingut moltes dificultats
per germinar les llavors, i els esqueixos augmenten bastant els costos de producció.
Si tenim reg per inundació podem aprofitar el
cavalló d’una regadora per posar les plantes.
També es pot encoixinar amb materials orgànics o malla negra de jardineria, i en finques
amb degoteig s’ha de fer un reg d’arrelament al
principi de la plantació com a mínim. Els regs
de suport durant l’estiu sempre ajudaran a accelerar el creixement i el recobriment. Els costos del desherbatge han sigut relativament baixos ja que amb un parell de passades a escatar
les plantes han tingut prou temps per créixer
i ajuntar-se impedint el creixement d’adventícies.
Floracions de plantes herbàcies
Hi ha molts paràsits i depredadors que en algun
estadi de desenvolupament s’alimenten de nèctar i de pol·len, generalment quan són adults i
tenen capacitat de volar, com per exemple els
sírfids i alguns himenòpters paràsits. El control
biològic és una eina important per exemple en
el cas dels pugons sobre fruiters, on paràsits i
depredadors -sobretot himenòpters paràsits- actuen sobre els primers focus ajudant a prevenir
les infestacions més greus i generalitzades. En
el cas dels conreus hortícoles, un exemple seria
el control biològic del pugó de l’enciam gràcies a
la gran voracitat de les larves de sírfid, o el control de la mosca blanca de les crucíferes per part
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02. Implantació d’un
marge mixt de boixac,
alissum i gavó en
hivernacle de tomaquera
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dels sírfids i de les pupes de la mateixa mosca per
part dels paràsits del gènere Encarsia sp.
Hem de veure quines floracions anem trobant al
llarg de l’any a la nostra finca de manera natural,
i si cal introduirem espècies per completar els
períodes amb menys floracions. Les decisions
també dependran de la disponibilitat d’aigua i
la competència que pugui haver-hi amb el cultiu
principal. Llavors, coneixent també el cicle de
les plagues, establim aquells moments en què
és important atreure la fauna útil amb els recursos florals. Això és de caràcter preventiu, és
a dir, per exemple en el cas dels presseguers interessa tenir el camp amb floracions abans que
el fruiter comenci a brotar al març, que és quan
els pugons comencen a establir les primeres colònies. També compten altres factors, ja que per
exemple els sírfids no fan la posta en enciams
fins que no hi ha un cert grau d’aliment per a
les larves, és a dir, que ha d’haver-hi força pugó.
Cal afegir però, que tot i haver-hi força pugó en
l’enciam, els sírfids acaben controlant-lo sense
observar-se davallada de la producció ni de la
qualitat final. Per tant, atreure i oferir uns recursos florals diversos i de qualitat a la fauna útil
sempre ens ajudarà a regular les plagues.
Afavorint la flora adventícia
La ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides) floreix
en abundància des de la tardor fins a la primavera en moltes parcel·les d’horta després de treballar el sòl, només hem de trobar alguns llocs
per deixar-la créixer com ara els cavallons que
es fan per regar a manta o les vores dels camps.

Alguns llocs per comprar llavors i planter:
- Viver Tres Turons: viver.tres.turons@gmail.com
- Semillas Silvestres: www.semillassilvestres.com
- Les Refardes: www.lesrefardes.com

L’alissum també floreix tot l’any, però a diferència de la ravenissa creix als talusos, camins o vores marginals dels camps. Els boixacs de camp
(Calendula arvensis) també floreixen durant tot
l’hivern. Les roselles (Papaver rhoeas) floreixen a
partir del març i és interessant cuidar els carrers dels fruiters si sabem que en tenim. Segons
cada zona podríem citar-ne moltes més, al final
és important observar la flora pròpia a cada finca
i potenciar aquella que més ens interessi.
Sembrant els carrers de fruiters i les vores de
camps
Hi haurà casos en què interessa potenciar les floracions amb espècies introduïdes. Normalment
és recomanable sembrar a la tardor o a sortida
d’hivern fins al febrer, depenent de les espècies, la resistència al fred i la localització de la
finca. Aquesta operació és a varis anys vista
ja que l’objectiu és que les espècies es regenerin anualment a partir de la pròpia llavor. Les
sembres de facèlia (Phacelia tanacetifolia) són
molt agraïdes ja que floreix abundantment cap
al març-abril, quan broten els arbres fruiters.
Els insectes s’alimenten de nèctar i pol·len, a
més després es re-sembra amb facilitat i competeix bé amb la resta d’adventícies. Les borratges (Borago officinalis) també floreixen cap al
març i durant la primavera, es re-sembren amb
facilitat i competeixen bé amb les adventícies.
Segons les característiques de la finca també
pot ser interessant sembrar una barreja d’espècies dissenyada per florir durant tot l’any, sobretot per reforçar les èpoques com finals d’hivern i
inici de primavera que és quan per exemple els
pugons es desenvolupen amb més intensitat. A
Semillas Silvestres han adaptat alguna de les
seves propostes per a les nostres condicions i
estan funcionant correctament.
Tanques vegetals arbustives
La utilització d’altres espècies presents en el
nostre entorn és interessant tant pel que fa a
la seva rusticitat com per les relacions que han
desenvolupat amb la fauna autòctona. S’ha de
dissenyar una associació d’espècies amb floracions esglaonades i una diversitat de ports.
En un estudi realitzat a l’arborètum de Can
Comas durant un any i mig, es van estar recollint mostres quinzenals de les següents
espècies: el llentiscle (Pistacia lentiscus), la ginesta (Genista sp.), el marfull (Viburnum tinus),
el baladre (Nerium oleander), el cirerer d’arboç
(Arbutus unedo), la sàlvia (Salvia sp.) i el romaní
(Rosmarinus officinalis). Es van identificar 67.171
artròpodes, dels quals el 21% són depredadors
generalistes. El conjunt d’aromàtiques i el marfull són les que presenten major quantitat de
depredadors, mentre que la ginesta i el baladre
són els més pobres. També s’ha comprovat que
els crisòpids tendeixen a situar-se en arbustos
més alts com el cirerer d’arboç o el llentiscle.
Però encara ens cal continuar aprofundint en
l’anàlisi de les dades per veure relacions més
concretes. y
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Per saber-ne més:

