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Relació insecte/plantaRelació insecte/planta
- Alimentària- Alimentària

- Reproductora i de 
posta

- Reproductora i de 
posta

- Refugi, hàbitat
cadàvers, excrements, 
exúvies

- Refugi, hàbitat
cadàvers, excrements, 
exúvies



Tipus d’alimentació: externaTipus d’alimentació: externa

Mastegadors

Efecte

Xucladors

InsectesInsectes



Tipus d’alimentació: externaTipus d’alimentació: externa

xucladors

mastegadors

InsectesInsectes



Tipus d’alimentació: internaTipus d’alimentació: interna

Minadors
Barrenador

Cecidògens

Perforador

InsectesInsectes



Tipus d’alimentació: externaTipus d’alimentació: externa
ÀcarsÀcars



Tipus d’alimentació: externaTipus d’alimentació: externa
Àcars (Símptomes)Àcars (Símptomes)



PostaPosta

- Epífita: a sobre el vegetal

- Endòfita: dins el vegetal

- Epífita: a sobre el vegetal

- Endòfita: dins el vegetal

Dos efectes:
•Possible dany mecànic (sobretot endòfits)
•Apropa la descendència a la font alimentària

la planta té més probabilitat de ser 
atacada

Dos efectes:
•Possible dany mecànic (sobretot endòfits)
•Apropa la descendència a la font alimentària

la planta té més probabilitat de ser 
atacada



PostaPosta

Epífita



PostaPosta

Endòfita



Refugi, hàbitatRefugi, hàbitat
- Excrements
- Exúvies
- Cadàvers

- Excrements
- Exúvies
- Cadàvers

Efectes:
* Directes (perjudiquen la planta)
* Indirectes (danys cosmètics, 

depreciació del producte)

Efectes:
* Directes (perjudiquen la planta)
* Indirectes (danys cosmètics, 

depreciació del producte)



ExúviesExúvies

Seda dels àcarsSeda dels àcars

Refugi, hàbitatRefugi, hàbitat



Efectes sobre la plantaEfectes sobre la planta
- Nuls- Nuls

- Positius (insectes: polinització)- Positius (insectes: polinització)

- Negatius
a. Directes
b. Indirectes (patògens)

- Negatius
a. Directes
b. Indirectes (patògens)



Efectes negatius directesEfectes negatius directes



Efectes negatius indirectesEfectes negatius indirectes

-Transmissió de patògens:
* Bacteris
* Virus
* Fongs
* Nematodes

-Transmissió de patògens:
* Bacteris
* Virus
* Fongs
* Nematodes



Resposta de la plantaResposta de la planta

3. Tolerància (tolera els 
efectes de l’insecte)

3. Proliferació de la 
població

2. Antibiosis (perjudica      
l’insecte)

2. Colonització inicial
(instal·lació i alimentació)

1.Antixenosis (planta 
refractària) 

1. Aproximació

RESPOSTA DEL VEGETALETAPA DE COLONITZACIÓ



Resposta de la plantaResposta de la planta

-Obstacles físics: ceres, pèls, tricomes
glandulars, etc.
-Obstacles nutricionals: poca aigua,manca
de nitrògen, aa, estacionalitat de la qualitat
de l’aliment
-Toxines: derivades del metabolisme
secundari de la planta 

Ex.: Solanàcies, Crucíferes
-Alteradors de la fisiologia de l’insecte:
interfereixen el creixement, la metamorfosi,
la muda, la reproducció.

-Obstacles físics: ceres, pèls, tricomes
glandulars, etc.
-Obstacles nutricionals: poca aigua,manca
de nitrògen, aa, estacionalitat de la qualitat
de l’aliment
-Toxines: derivades del metabolisme
secundari de la planta 

Ex.: Solanàcies, Crucíferes
-Alteradors de la fisiologia de l’insecte:
interfereixen el creixement, la metamorfosi,
la muda, la reproducció.



Resposta de la plantaResposta de la planta

-Obstacles físics: ceres, pèls, tricomes
glandulars, etc.
-Obstacles físics: ceres, pèls, tricomes
glandulars, etc.

espines

pèls urticants

tricomes glandulars

pèls glutinosos



Resposta de la planta
Compostos químics
Resposta de la planta
Compostos químics

Others



PlaguesPlagues

Cas particular de l’ecologia animalCas particular de l’ecologia animal

Característiques específiques

-Constituïdes per grups animals
determinats
-L’hàbitat és d’interès per a les 
persones (conreus, boscos, 
edificis, etc.)

Característiques específiques

-Constituïdes per grups animals
determinats
-L’hàbitat és d’interès per a les 
persones (conreus, boscos, 
edificis, etc.)



Ecosistema natural i 
Agroecosistema

Ecosistema natural i 
Agroecosistema



Estudi de les plagues 
(objecte de l’Entomologia aplicada)

Estudi de les plagues 
(objecte de l’Entomologia aplicada)

Aplica els principis, mètodes i lleis de 
l’ecologia general a la seva situació particular
Aplica els principis, mètodes i lleis de 
l’ecologia general a la seva situació particular

Entendre les plagues implica conèixer
l’ecologia dels insectes, així com la 
dinàmica de les seves poblacions

Entendre les plagues implica conèixer
l’ecologia dels insectes, així com la 
dinàmica de les seves poblacions



Dinàmica poblacional Dinàmica poblacional 

Natalitat (N)
Mortalitat (M)
Dispersions (D)

Natalitat (N)
Mortalitat (M)
Dispersions (D)

Esdeveniments
demogràfics
Esdeveniments
demogràfics

Factors
ambientals
Factors
ambientals

Magnitud
Extensió (temps, espai)
Freqüència

Magnitud
Extensió (temps, espai)
Freqüència

AFECTENAFECTEN

DELS ESDEVENIMENTS 
DEMOGRÀFICS
DELS ESDEVENIMENTS 
DEMOGRÀFICS

PF = PI + N – M + DPF = PI + N – M + D PF=població final
PI=població inicial



Factors que condicionen 
les poblacions, 1

Factors que condicionen 
les poblacions, 1



Factors que condicionen 
les poblacions, 2

Factors que condicionen 
les poblacions, 2



Factors que condicionen 
les poblacions, 3

Factors que condicionen 
les poblacions, 3

1.Factors independients de la 
densitat de l’organisme
(= factors no reguladors). 

1.Factors independients de la 
densitat de l’organisme
(= factors no reguladors). 

2.Factors dependents de la 
densitat de l’organisme
(= factors reguladors)

2.Factors dependents de la 
densitat de l’organisme
(= factors reguladors)



1. Factors independents de la 
densitat de l’organisme

1. Factors independents de la 
densitat de l’organisme

a. Abiòtics
Ex.: clima, qualitat del sòl

b. Biòtics
Ex.: planta adient, 
qualitat de l’aliment

a. Abiòtics
Ex.: clima, qualitat del sòl

b. Biòtics
Ex.: planta adient, 
qualitat de l’aliment

Factors que condicionen 
les poblacions, 4

Factors que condicionen 
les poblacions, 4



AlimentAliment



2. Factors dependents de la    
densitat de l’organisme. 
Acostumen a ser biòtics

a. Recíprocs
Ex.: antagonistes

(depredadors, parasitoids), 
competidors

b. No recíprocs
Ex.: espai

2. Factors dependents de la    
densitat de l’organisme. 
Acostumen a ser biòtics

a. Recíprocs
Ex.: antagonistes

(depredadors, parasitoids), 
competidors

b. No recíprocs
Ex.: espai

Factors que condicionen 
les poblacions, 5

Factors que condicionen 
les poblacions, 5



Factors dependents recíprocs: 
hoste-parasitoide

Factors dependents recíprocs: 
hoste-parasitoide

(O bé depredador-presa)(O bé depredador-presa)



Efecte conjunt dels
diferents factors, 1
Efecte conjunt dels
diferents factors, 1

1 32

4 5

1, factors no reguladors
2, 3,  factors reguladors
4,5, factors no reguladors

+ factors reguladors



Dinàmica poblacional sota l’efecte
conjunt dels diferents factors

Dinàmica poblacional sota l’efecte
conjunt dels diferents factors



Factors clau: 

aquells que expliquen millor
les fluctuacions poblacionals d’un organisme

de generació en generació

Factors clau: 

aquells que expliquen millor
les fluctuacions poblacionals d’un organisme

de generació en generació



L’efecte conjunt dels factors
es tradueix en un canvi 
en els nivells poblacionals

L’efecte conjunt dels factors
es tradueix en un canvi 
en els nivells poblacionals

Els recomptes són l’eina bàsica
per a descriure la població
i l’efecte dels factors

que la condicionen

Els recomptes són l’eina bàsica
per a descriure la població
i l’efecte dels factors

que la condicionen



Avaluació de les poblacions
d’insectes

-Conforme a un protocol de mostreig
-Utilitzant el mètode de recompte

més adient

AMB LA FINALITAT DE 
CONÈIXER MILLOR LA SEVA 
BIOLOGIA I EL SEU EFECTE

Avaluació de les poblacions
d’insectes

-Conforme a un protocol de mostreig
-Utilitzant el mètode de recompte

més adient

AMB LA FINALITAT DE 
CONÈIXER MILLOR LA SEVA 
BIOLOGIA I EL SEU EFECTE



Mètodes de recompteMètodes de recompte
Protocol de mostreigProtocol de mostreig

-A l’atzar: normalment basat en números a l’atzar

-Estratificat: la població es subdivideix en 
estrats, de cadascún dels quals s’extreuen 
mostres a l’atzar 

- Mostreig sistemàtic: a intervals fixos, amb un 
inici i una periodicitat seleccionats a l’atzar

-A l’atzar: normalment basat en números a l’atzar

-Estratificat: la població es subdivideix en 
estrats, de cadascún dels quals s’extreuen 
mostres a l’atzar 

- Mostreig sistemàtic: a intervals fixos, amb un 
inici i una periodicitat seleccionats a l’atzar



Mètodes de recompteMètodes de recompte
- Molt variables:

- en esforç
- en cost
- en precisió

- Molt variables:
- en esforç
- en cost
- en precisió

- L’elecció final depèn de:
- les possibilitats 

* materials
* biològiques

- els objectius
* investigació
* avís agronòmic

- L’elecció final depèn de:
- les possibilitats 

* materials
* biològiques

- els objectius
* investigació
* avís agronòmic



Mètodes de recompteMètodes de recompte

Mètodes directes
- organismes (en qualsevol

estadi: ou, larva, nimfa, pupa, 
adult)

Mètodes indirectes
- efectes dels organismes o els

seus productes

Mètodes directes
- organismes (en qualsevol

estadi: ou, larva, nimfa, pupa, 
adult)

Mètodes indirectes
- efectes dels organismes o els

seus productes



Mètodes de recompteMètodes de recompte
Estimacions

- absolutes: densitat absoluta dels
organismes, p.e. àcars o insectes/m2

- relatives: densitat relativa, p.e. 
insectes o àcars/fulla, perforacions/fruit, 
larves/5’cerca, etc. 

Estimacions
- absolutes: densitat absoluta dels

organismes, p.e. àcars o insectes/m2

- relatives: densitat relativa, p.e. 
insectes o àcars/fulla, perforacions/fruit, 
larves/5’cerca, etc. 



Mètodes de recompteMètodes de recompte

Estimacions
- absolutes: mètodes directes

(excepte trampes)

- relatives: mètodes directes i 
indirectes

Estimacions
- absolutes: mètodes directes

(excepte trampes)

- relatives: mètodes directes i 
indirectes



Recomptes directes d’artròpodes
Mànegues entomològiques

Recomptes directes d’artròpodes
Mànegues entomològiques



Recomptes directes d’artròpodes
Paraigües japonès

Recomptes directes d’artròpodes
Paraigües japonès

Aspiradors



Recomptes directes d’artròpodes
Aspiradors no manuals

Recomptes directes d’artròpodes
Aspiradors no manuals



- Passives: no modifiquen el comportament
de l’organisme:

* intercepció (de vol)
* de caiguda (pit-fall)
* d’emergència

-Actives: modifiquen el comportament
de l’organisme per què l’atrauen:

* feromones
* cromàtiques
* lluminoses
* esquer alimentari

- Passives: no modifiquen el comportament
de l’organisme:

* intercepció (de vol)
* de caiguda (pit-fall)
* d’emergència

-Actives: modifiquen el comportament
de l’organisme per què l’atrauen:

* feromones
* cromàtiques
* lluminoses
* esquer alimentari

Recomptes directes d’artròpodes
Trampes

Recomptes directes d’artròpodes
Trampes



Trampes passivesTrampes passives

Pitfall (= de caiguda)Pitfall (= de caiguda)

D’intercepcióD’intercepció



Trampes activesTrampes actives

Trampes de feromonesTrampes de feromones



CromàtiquesCromàtiques
Trampes activesTrampes actives



CromàtiquesCromàtiques
Trampes activesTrampes actives



LluminosesLluminoses
Trampes activesTrampes actives



volàtils

excrements
fetge fruites

Amb esquerAmb esquer
Trampes activesTrampes actives

Llum +CO2



Altres tipus de recomptes directesAltres tipus de recomptes directes

Observació danys

Obrir fruits, tubercles,tiges
(també raigs X)

Observació directa
insectes en planta



Quit de monitoratge d’àfids

Step 1
We send you 
a water trap 
complete 
with sample 
pots and 
instructions

Step 2
Set up your 
water trap at 
canopy 
height in your 
crop.

Step 3
Once a week, 
seive the trap 
contents 
through the 
muslin 
provided.

Step 4
Put the muslin 
and insects 
into
a sample pot 
and post it to 
us at CSL.



Recomptes indirectes d’artròpodesRecomptes indirectes d’artròpodes

Consisteix a observar els danys o 
efectes de l’activitat dels
artròpodes sobre el vegetal

Consisteix a observar els danys o 
efectes de l’activitat dels
artròpodes sobre el vegetal



Exemples de recomptes indirectes d’artròpodesExemples de recomptes indirectes d’artròpodes

% peus/superfície danyada

Símptomes de l’insecte: 
danys, cadàvers, exúvies
(% peus; +/-; % àrea 
afectada)

Foto aèria

N lesions/m tija; N 
lesions/cm2fulla



Recomptes indirectes d’artròpodes
Precaució:

¿signes d’activitat

la densitat poblacional real    

efectes perjudicials per a l’economia?

Utilitat:

Són més ràpids i econòmics els més usats
en entomologia aplicada 

Recomptes indirectes d’artròpodes
Precaució:

¿signes d’activitat

la densitat poblacional real    

efectes perjudicials per a l’economia?

Utilitat:

Són més ràpids i econòmics els més usats
en entomologia aplicada 



Registre de les dadesRegistre de les dades

PLAGUES:
tr: trips
FO: F. occidentalis
Mb: mosca blanca
min: minadora
ANTAGONISTES
Ef: E. formosa
Dt: D. tamaninii
Mc: M. caliginosus
M: mascle
F: femella
Orius: Orius sp.

PLAGUES:
tr: trips
FO: F. occidentalis
Mb: mosca blanca
min: minadora
ANTAGONISTES
Ef: E. formosa
Dt: D. tamaninii
Mc: M. caliginosus
M: mascle
F: femella
Orius: Orius sp.

Mètodes de recompte: artròpodesMètodes de recompte: artròpodes



Registre de les dadesRegistre de les dades
Altres mètodes:

- Enregistrament de veu
- Quaderns electrònics
- Ordinador
- Vídeo
- Fotografia
- Quaderns de notes electrònics
- Ordinador portàtil
- Mètodes auxiliars: vídeo, fotografia

Finalment s’han d’incorporar a un full de càlcul per a 
la gestió estadística i elaboració de conclusions

Altres mètodes:
- Enregistrament de veu
- Quaderns electrònics
- Ordinador
- Vídeo
- Fotografia
- Quaderns de notes electrònics
- Ordinador portàtil
- Mètodes auxiliars: vídeo, fotografia

Finalment s’han d’incorporar a un full de càlcul per a 
la gestió estadística i elaboració de conclusions

Mètodes de recompte: artròpodesMètodes de recompte: artròpodes



Taules de vidaTaules de vida

- Específiques de l’edat (normalment al laboratori)- Específiques de l’edat (normalment al laboratori)

- Específiques del temps- Específiques del temps



Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 1

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 1



Corbes de vol de E. acerbella dels anys 1984, 1985, 19886 i mitjana dels anys 1979-1986

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 2

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 2



Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 3

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 3

Dos antagonistes, mateix hosteDos antagonistes, mateix hoste



Estudis de fecunditat
i supervivència d’Orius
Estudis de fecunditat
i supervivència d’Orius

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 4

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 4



Distribució de la plaga en el territoriDistribució de la plaga en el territori

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 5

Resultats dels recomptes: artròpodes
Exemples, 5


