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El Maresme pioner en control biològic com 
alternativa als insecticides

Treballem per adaptar l’agricultura al canvi climàtic

L’horta al Maresme és important

A major biodiversitat major sostenibilitat i 
productivitat de les explotacions



❑ Catalunya destina un 25% de la superfície a l’agricultura

✓ L’horticultura un 1,2% (9500 Ha)
o La major part al voltant de Barcelona, Tarragona i les Terres de l’Ebre
o 17% Maresme (1600 Ha)

L’horta al Maresme és important



70 Kg d’hortalisses fresques
o Fruita 100kg, Làctics 95Kg
o = últims 10 anys

Consum per càpita:



El Pacte Verd Europeu (European Green Deal): 
per fer front al canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat

Objectiu que els sistemes alimentaris siguin justos, 
saludables i respectuosos amb el medi ambient



Què és la Biodiversitat?
La biodiversitat és l'escala en què mesurem la 
varietat en els ecosistemes

Una biodiversitat agrícola sana comporta molts 
beneficis:

➢ La biodiversitat ens dona aquests serveis de 
forma gratuïta!!!

A nivell agrícola = vida natural i domesticada: 
plantes i animals, els organismes del sòl, les 
plagues i els seus enemics naturals i els 
pol·linitzadors



Vegetació
espontània

Zonas urbanas

Aire lliure
• hortícoles
• ornamentals

Hivernacles
• hortícoles
• ornamentals

Maresme: Paisatge agrícola en mosaic

(Autor: O. Alomar)



Parasitoides Depredadors



Biodiversitat funcional – Control biològic per conservació







Fites en el CB en hortícoles

• Finals dels 70  (tomàquet, Maresme, Catalunya). 

•Inicis del CB de mosca blanca amb Encarsia.

•Reducció núm. insecticides = colonització espontània de depredadors polífags

• Principis de los 90. Abellots per la pol·linització

• 1999-2001 (pebrot, Camp de Cartagena).  

• Increment important superfície amb CB. 

• 2006-2007  (Almeria)

• Crisis del pebrot   (Dic. 2006) i  disponibilitat depredadors

• x17 la superfície amb CB

Real Decreto 1311/2012: Gestión Integrada de Plagas



Cooperació entre la 
Federació d’ADVs (SELMAR) 
I l’IRTA

Unitat de cria de 
Macrolophus caliginosus

• Castañé C., Quero R., Riudavets 
J. Biological Control (2006) 

• Alomar, O. Riudavets, J., 
Castañe, C. Biológica Control 
(2006)



Futur?

Els consumidors i els responsables polítics han de posar de la seva part per garantir que els 
productors agrícoles tinguin una rebin rendibilitat econòmica justa 
• Incentius adequats per poder adoptar pràctiques agrícoles sostenibles
• Cal invertir la pèrdua de la biodiversitat
• Tenir impacte mediambiental neutre o positiu
• Ajudar a mitigar el canvi climàtic 

Cal educar els consumidors sobre les conseqüències de les eleccions alimentàries.

Podem ser molt sostenibles si es fan passos en la direcció correcta!!



Gràcies per la vostra atenció

Gracias por su atención

Thanks for your attention

Merci beaucoup pour votre attention

Grazie mille per la vostra attenzione

Vielen dank für ihre aufmerksamkeit

Bedankt voor uw aandacht

謝謝你的關注

Спасибо за ваше внимание

شكرا  اهتمامكم 

あなたの注意のおかげで


