
sanitat vegetal

Infraestructures ecològiques en 
una finca agrícola: els elements 
seminaturals
Per infraestructura ecològica d’un agrosistema entenem els elements del paisatge com 
sèquies, closos, camins, arbres aïllats, que permeten als éssers vius que l’habiten poder 
alimentar-se, refugiar-se, desplaçar-se i reproduir-se. Amb un diagnòstic de la qualitat, 
abundància i connectivitats d’aquests elements podrem conèixer si la nostra finca conté 
prou biodiversitat per mantenir-se en equilibri o si podem millorar-la per aconseguir 
una gestió de la sanitat vegetal més eficient

L’interès per a les infraestructures ecològiques 
d’un agrosistema neix d’una hipòtesi essencial 
dins el marc de l’agroecologia: com més diver-
sificat sigui un agrosistema, més estable serà. 
D’aquesta hipòtesi, ja corroborada durant anys 
d’experiència i recerca en el domini del control de 
plagues i malalties, se’n desprèn una llarga sèrie 
de pràctiques agrícoles que van des de la lluita bi-
ològica fins a la implantació de cobertes i bardis-
ses vegetals als marges i a l’interior dels cultius.
 Però també sabem que quan parlam de control 
de plagues i malalties mitjançant la lluita biolò-
gica, ja sigui en agricultura ecològica o conven-
cional, hi ha tota una sèrie de pràctiques que han 
acabat divergint dels postulats de l’agroecologia 
per esdevenir “receptes” agrícoles, encara una al-
tra vegada, subjectes als interessos comercials de 

certes empreses. I basti citar com a exemple la 
introducció exagerada als cultius d’insectes au-
xiliars no autòctons, com si de productes fitosa-
nitaris de síntesi es tractés. 
 Per evitar aquest tipus de derives, resulta 
imprescindible poder disposar d’eines que ens 
permetin la regulació de plagues mitjançant els 
auxiliars naturals dins una lògica general d’agro-
ecologia, fent de la biodiversitat un factor de 
producció a part entera: rompre amb la lògica 
d’eradicació completa del patògen per introdu-
ir-ne una altra de caire progressiu i a mig-llarg 
termini, a la recerca d’un equilibri de les pobla-
cions de fauna, a fi de mantenir un nivell de pla-
gues agronòmicament tolerable i d’assegurar la 
rendibilitat econòmica de l’activitat productiva. 
En aquest sentit, la lluita biològica natural ens 

TexT i TraduCCió: àngel igelmo segura, formador en horTiCulTura1

imaTges: neus VinYals

Taula 1. Les bardisses

Aspectes positius Conseqüències sobre la fauna auxiliar

Base de la bardissa herbàcia Refugi d’insectes del sòl (caràbids, estafilins, cicindèlids), de crisopes i crisopes 
brunes. Efecte vora (transició entre dos medis).

Contacte directe de la bardissa 
amb la parcel·la

Facilitat de desplaçament de la fauna entre l’element i la parcel·la. 

Capacitat de producció de 
pol·len, nèctar i fruits

Floració precoç: aliment de post-hibernació, instal·lació precoç d’insectes auxiliars 
(sírfids, himenòpters). Floració estiuenca: Aliment per insectes auxiliars si manca 
plaga, aliment pels adults dels insectes auxiliars florístics. Floració tardana: aliment 
prehivernal, manteniment d’auxiliars fins tard, acumulació de reserves per a l’hivern. 
Fruits: aliment complementari per a ocells passeriformes insectívors (tallarols...). En 
facilita la supervivència hivernal. 

Presència d’heura Refugi d’hivern i alimentació prehivernal per a insectes florístics gràcies a la floració 
tardana de tardor. A la primavera, en absència de preses, els fruits ofereixen aliment 
als ocells passeriformes insectívors. 

Amplària d’almenys 2m Refugi hivernal menys exposat a les intempèries.

Estratificació màxima (arbres, 
arbusts i herbes)

Hàbitat diversificat afavorint auxiliars diversos (ocells d’estrats arboris i arbustius, 
mustèlids...).

Composició diversificada (entre 
10 i 15 espècies)

Més ric i estable que les plantacions monoespecífiques. Cal una diversitat òptima, 
i no màxima (15 espècies), ja que es corre el risc d’enriquir el medi en fitòfags i no 
en auxiliars. 

Absència d’espècies exòtiques Les espècies exòtiques tenen una fauna especifica més pobra que les espècies 
autòctones, menys atractives doncs per a la fauna auxiliar.

Mínim manteniment de la 
bardissa

Fauna no pertorbada, estratificació preservada. 

Presència de cavitats als arbres Nidificació d’ocells cavernícoles (òlibes, mussols, pica-soques, cua-roges, 
mallerengues) i de ratapinyades.

1. Àngel Igelmo treballa 
al Centre de Formació 

Professional i de Promoció 
Agrícola de Romans, França.
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sembla ser una resposta concreta i eficaç. Perquè 
com deia Francis Bacon: “l’única manera de co-
mandar la naturalesa és obeint-la”.
 Però perquè un programa de lluita biològi-
ca natural pugui ser eficaç, resulta evident que 
necessitarem uns nivells mínims de presència al 
nostre agrosistema del que s’anomena biodiver-
sitat funcional. Per biodiversitat funcional ente-
nem la presència de tota aquella fauna capaç de 
regular l’excés de plagues als nostres cultius, és 
a dir, fauna no patògena dels tipus: artròpodes 
(aranyes i insectes –comunament anomenats au-
xiliars), amfibis (gripaus, salamandres...), rèptils 
(colobres, sargantanes...), mustèlids (mosteles, 
fagines, fures...), ratapinyades, ocells passeri-
formes (tallarols, moixons...) i rapaços (òlibes, 
mussols, aligots...). 
 I és aquí on entra en joc la infraestructura 
ecològica de l’agrosistema amb els seus elements 
semi-naturals, únics suports o “contenidors” que 
poden permetre un desenvolupament suficient i 

un manteniment a mig-llarg termini de la biodi-
versitat funcional d’una finca.

Els ElEmEnts sEminaturals: diagnòstic, 
abundància i qualitat

Els elements seminaturals (elements o ESN, en 
endavant) es divideixen en dos tipus. Els ele-
ments continus són bardisses, camins, sèquies, 
talussos, parets de pedra en sec, cobertes d’herba 
de les vores d’hivernacles i parcel·les, prats i cur-
sos d’aigua; elements puntuals són arbres aïllats, 
soques d’arbres morts, munts de compost, munts 
de fems, de llenya i de pedres, de farratge i palla, 
construccions, punts d’aigua, esbarzers i altres 
rosàcies i nius d’ocells. 
Com en tot diagnòstic, haurem de seguir unes 
passes concretes per a l’anàlisi dels diferents ele-
ments i del seu conjunt: 
1- Entrevista amb l’agricultor (o reflexió personal 
si és un autodiagnòstic) en relació al sistema de 
producció, les seves pràctiques agronòmiques i 
els problemes sanitaris majors.
2- Anàlisi i cartografia dels ESN a nivell de parcel-
la.
3- Interpretació de l’anàlisi anterior. Per a cada 
un dels elements haurem de determinar la seva 
abundància i la seva qualitat, per finalment ana-
litzar la connectivitat (els enllaços) existents en-
tre cada un d’ells. 
4- Proposicions de millora en funció dels resul-
tats de la interpretació.  

Per abundància d’elements s’entén la seva quan-
titat, representada en percentatge de superfície 
total (superfície estimada en ESN / superfície to-
tal de les parcel·les). Segons els ecòlegs i analistes 
francesos del paisatge, una abundància d’un 20% 
és el llindar mínim per a un bon manteniment 
de la biodiversitat, mentre que un 30% és plena-
ment favorable. En zones de cereals, la tendència 
dels valors sol ser inferior a un 10% (Le Roux, 
2008). De totes maneres, aquest criteri per ell sol 
no pot resumir la interpretació de l’anàlisi dels 
elements seminaturals, ja que resulta evident 

Taula 2. Altres elements continus.  

Aspectes positius Conseqüències sobre la fauna auxiliar

Camins Coberts d’herba sobre la franja 
de circulació, no asfaltats

Refugi i territori de caça per caràbids, estafilins i cicindèlids. 
Efecte corredor. 

Freqüentació ocasional Poques pertorbacions de la fauna.

Cobertes d’herba No tractada amb productes 
fitosanitaris, poques segues i 
tardanes

A la primavera, aliment per a adults d’insectes auxiliars 
florístics. A l’hivern, corredor i refugi de fauna diversa. Aliment 
per insectes auxiliars si manca de plaga.

En interior de parcel·les Afavoreix la mobilitat dels auxiliars i per tant la colonització 
dels cultius.

Talús En connexió amb una bardissa Solàrium i espai de caça per a rèptils i amfibis refugiats a la 
bardissa.

Sèquies Vegetalitzades. En connexió amb 
una bardissa

Font d’aigua contra la dessecació de la fauna. Espai de 
reproducció per a amfibis. Corredor per a mustèlids.

Curs d’aigua 
permanent

Pròxim (menys de 200 m) Reproducció d’amfibis. Ecosistema dels boscos de ribera 
(hàbitat de nombrosos auxiliars). Corredor biològic (mescla de 
poblacions garantint-ne la perennitat). 

Parets de pedra 
seca

Presència Refugi i zona de reproducció i hibernació per amfibis, rèptils, 
ratapinyades, himenòpters i altres insectes auxiliars.
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que una abundància d’un 20% d’un sol d’ells (per 
exemple les parets seques a Mallorca) pot donar 
pitjors resultats quant a manteniment de la biodi-
versitat funcional que un resultat d’un 10% amb 
diversos ESN. L’abundància és, doncs, el criteri 
que caracteritza l’heterogeneïtat o l’homogeneïtat 
d’un paisatge. 
 Per altra banda, caldria poder adaptar aquests 
valors crítics, sorgits de l’anàlisi del paisatge en 
zones de clima continental francès, a la realitat 
de les diferents regions agroclimàtiques del nos-
tre país. En clima mediterrani, sembla adient de 
reduir a percentatges menors els valors crítics.

La qualitat dels ESN és la seva capacitat per asse-
gurar les funcions vitals de la fauna auxiliar –és a 
dir, alimentar-se, refugiar-se, desplaçar-se i repro-
duir-se– i dependrà de l’estructura dels elements, 
de la seva composició, del tipus de gestió que se’n 
fa... 
 A les taules 1, 2 i 3 queden resumides les carac-
terístiques essencials de cada ESN, així com les 

seves conseqüències positives sobre la fauna au-
xiliar (les negatives resulten gairebé sempre del 
contrari de les positives). Cal anotar aquí, que 
els elements puntuals, habitualment interpretats 
com a elements que “embruten” una finca, són 
de gran importància pel manteniment de la bio-
diversitat funcional.

El valor dE la connEctivitat

La connectivitat permet avaluar la quantitat de 
connexions existents entre els diferents elements. 
Com més connexions existeixin, més gran serà 
l’efecte corredor, millor serà la circulació de la 
fauna auxiliar a través de les parcel·les i, per tant, 
les probabilitats de controlar naturalment les pla-
gues seran majors. 
 La taula 4 representa un exemple d’anàlisi de 
la connectivitat dels diferents ESN presents a una 
explotació diagnosticada. En dita taula, s’atribu-
eix 1 punt per connexió, ja sigui en paral·lel, en 
T, en L, en X o de més de quatre branques. 
Com es pot veure en la taula, la fauna auxiliar 
present al curs d’aigua s’escampa a través de la 
finca mitjançant una sèquia que, al mateix temps, 
està connectada amb una bardissa, un talús i dos 
camins. Podem concloure, doncs, que l’entrada 
a la finca (o almenys a una part d’ella) de la fau-
na auxiliar “curs d’aigua” està assegurada. De la 
taula també es pot extreure que la connexió entre 
cobertes vegetals i cultius és molt bona, amb fins 
a 17 punts de contacte. 

Taula 3. Elements puntuals. Segons Baudry [et al.] 2000.

Aspectes positius Conseqüències sobre la fauna auxiliar

Punts d’aigua Presència de vegetació hidròfila Reproducció d’amfibis, abeurador per ratapinyades, hàbitat per rèptils com la 
colobra. 

Arbres aïllats Presència de cavitats Nidificació d’ocells cavernícoles (òlibes, mussols...) i de ratapinyades.

Alçada mínima (3 m) i en medi 
obert

Barrella i zona de caça pels rapaços.

Soques d’arbres Presents, en estat de 
descomposició

Refugi per a eriçons, salamandres, gripaus. Hibernació i reproducció de marietes, 
himenòpters, insectes del sòl, i de reproducció per caràbids, estafilins i cicindèlids.

Munts de llenya D’espècies diverses, presents 
durant l’hivern

Refugi per a eriçons, gripaus, insectes del sòl. Reproducció de la fagina. Hibernació 
per a gripaus, salamandra, i sota les escorces per marietes i antocòrids (òrius, 
mírids...). 

Munts de pedres Presència de molsa Refugi i hibernació per a insectes (caràbids i marietes), rèptils, eriçons i salamandra.

Composters i femers Hibernació per al gripau comú.

Munts de farratge i palla Reproducció d’himenòpters i hàbitat per a eriçons.

Esbarzers I altres rosàcies com la gavarrera, 
l’aranyoner i l’arç blanc

Alimentació d’ocells passeriformes insectívors (tallarols...). Rebost per a ocells lànids 
(trenca, capsigrany, escorxador...). Hàbitat per a eriçons.

Construccions Cabana de fusta, de pedra seca, 
poc freqüentada

Nidificació i hibernació de ratapinyades. Freqüentació de rapaces nocturnes 
(òliba...). Hàbitat de la fagina.

Per saber-ne més:
- Alins, G. [et al.]. Ús d’infraestructures 
ecològiques per a millorar el control de plagues 
de fruiters. RedBio, 2011. Fitxa tècnica 77.
- Arrufat, A.; Rizzi, V. Les tanques vegetals 
compostes. RedBio, 2009. Fitxa tècnica 1
- Domínguez Gento, A. [et al.]. Abundancia 
de depredadores en setos de frutales en el Parc 
Agrari del Baix Llobregat. (com.pers.). 2010.
- Le Roux, X. [et al.]. Agriculture et 
biodiversité. INRA, 2008.
- Baudry [et al.]. Les haies composites: 
refuges d’auxiliaires. CTIFL, 2000.



23
 | 

A
gr

oc
ul

tu
ra

 5
2 

| e
st

iu
 2

01
3

Hi ha d’altres conclusions difícils a extreure de 
la taula de connectivitat, com per exemple pos-
sibles buits (forats) en bardisses, que poden im-
pedir l’efecte corredor d’aquestes, o la situació 
exacta de les diferents desconnexions. És per això 
que resulta necessari de cartografiar els diferents 
ESN i utilitzar aquesta cartografia com a comple-
ment per a l’anàlisi de la connectivitat. Al mateix 
temps, aquest mapa ens servirà més tard per a 
situar les diferents millores estructurals proposa-
des després de l’anàlisi.

balanç i proposicions dE millora

Ara que ja hem analitzat tots els ESN presents a 
la finca i que hem començat a interpretar-ne els 
resultats, ja només ens quedarà fer un balanç final 
per després passar a proposar millores. 
Una de les bases del balanç de la funció mediam-
biental dels ESN és la de saber el tipus de fauna 
auxiliar que està essent privilegiada, així com les 
funcions vitals (aliment, refugi, etc.) que s’estan 
cobrint. És en aquest punt del diagnòstic on cal 
demanar-se si la fauna auxiliar afavorida és de-
predadora o no de les plagues habituals als nos-
tres cultius (d’aquí l’interès de l’entrevista inicial 
amb l’agricultor). Si trobam que sí que ho és, ens 
haurem de demanar si totes les funcions vitals 
d’aquesta fauna auxiliar estan assegurades o no. 
Les proposicions de millora es definiran en fun-
ció de les respostes a les preguntes anteriors, sem-
pre intentant solucionar problemes clars i defi-

Taula 4. 

Bardissa Camí Talús Sèquia C. vegetal C. aigua Bosc Cultiu

Bardissa 1 7 2 1 6 0 1 7

Camí 8 1 2 10 0 1 6

Talús 0 1 0 0 0 0

Sèquia 0 2 1 1 1

Coberta 
vegetal 

7 0 1 17

Corrent 
d’aigua

0 1 0

Bosc 0 0

Cultiu

nits, direccionals. Potser caldrà introduir nous 
elements (plantar bardisses, sembrar cobertes 
vegetals...) per diversificar la fauna auxiliar i tro-
bar així solucions als problemes sanitaris majors; 
o millorar els ESN ja existents (omplint buits en 
bardisses, fent-les més amples, instal·lant un ho-
tel per a auxiliars...), o canviar totalment la tipo-
logia dels elements seminaturals presents si fos 
necessari. 
 Un dels punts que no cal oblidar arribats aquí, 
és que la capacitat de control natural dels patò-
gens mitjançant la fauna auxiliar no serà mai del 
tot efectiva si no va acompanyada d’una reducció 
dels impactes negatius generats per les pràctiques 
agrícoles. Així que anem vius i no deixem que 
un treball del sòl excessiu amb eines rotatives o 
un mal disseny d’una rotació ens condicionin el 
nostre programa de lluita biològica natural! n

Agraïments: a Dominique Berry, pel seu 
activisme agroecològic i per permetre’m la  
reproducció d’aquesta eina d’anàlisi, i a 
l’agrupació d’organismes agrícoles que l’han 
elaborada: la Cambra d’Agricultura del 
Roine (CA du Rhône), el Grup Tècnic  
d’Horticultors (BTM), l’Associació Roine i  
Loira per al Desenvolupament de l’Agri-
cultura Ecològica (ARDAB) i la Federació 
Regional de Defensa contra els  
Organismes Plaga (FREDON).

Bonapasta és una pasta 
ecològica de gran qualitat,  
produïda artesanalment a Moià.
Està feta amb cereals conreats 
al Moianès, utilitzant motllos   
de bronze, premsada a baixa 
pressió i assecada lentament   
a baixa temperatura.
No conté additius ni conservants 
i té una producció a petita escala, 
totalment artesana.

TENIM UNA ÀMPLIA GAMMA DE PASTA DE BLAT
I D’ESPELTA, TANT BLANCA COM INTEGRAL

TASTA-LA, NO TE’N PENEDIRÀS

TASTA LA BONAPASTA, la pasta ecològica del Moianès

Bonapasta és un projecte de Natureco, s.l.
info@bonapasta.cat

WWW.BONAPASTA.CAT

mailto:info@bonapasta.cat
http://www.bonapasta.cat

