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01. Introducció 

A Catalunya es dediquen més de 11.000 hectàrees al 
cultiu dels cítrics, dels quals aproximadament el 80% 
són mandariners, majoritàriament de la varietat 
Clemenules (clementins). En els camps de cítrics, 
tradicionalment la gestió de la coberta vegetal a les 
entrefileres consistia en el manteniment del sòl nu 
eliminant la vegetació espontània mitjançant l'aplicació 
d'herbicides. No obstant això, la presència d’una 
coberta vegetal al sòl (espontània o sembrada) ofereix 
una sèrie d’avantatges, entre elles major protecció 
contra l’erosió del sòl, una millora de la infiltració de 
l’aigua, o una minimització dels efectes de Phytophtora 

spp. sobre els fruits. En aquest sentit, les normatives 
que regulen els sistemes de Producció Ecològica (CEE, 
2007) i Producció Integrada fomenten l’aplicació de 
mesures que contribueixen a mantenir i millorar la 
fertilitat del sòl així com a la prevenció de l’erosió del 
mateix, principalment a través d’una coberta vegetal 
espontània i/o sembrada. Aquesta pràctica, amb un ús 
creixent en citricultura, fomenta l’estabilitat dels 
agroecosistemes, minimitza les pèrdues de nutrients 
del sòl, conserva la fertilitat intrínseca del sòl i reforça 
la diversitat biològica de l'agroecosistema.  

L’aranya roja, Tetranychus urticae, és una àcar 
tetraníquid que constitueix una de les principals 
plagues als clementins del nostre país. Té una alt 
potencial reproductiu i una alta tendència a l’agregació.  

 
Figura 1.- Nimfes i femella adulta de Tetranychus urticae. 

Foto: José Miguel Campos. IRTA Amposta. 

El seu desenvolupament es veu afavorit per les altes 
temperatures    combinades    amb     baixes    humitats  
 

 

 

relatives, condicions habituals als estius del litoral 
Mediterrani. Els seus atacs poden provocar intenses i 
ràpides defoliacions que debiliten l’arbre. A més, 
també poden afectar directament a la collita en produir 
taques als fruits que deprecien el seu valor comercial. 
En tractar-se de fruita destinada majoritàriament al 
mercat d’exportació per al consum en fresc, les 
exigències són molt elevades. 

 
Figura 2.- Simptomatogia en fulles i fruit de l’atac de 

Tetranychus urticae. Foto: José Miguel Fibla. IRTA Amposta. 

 

De totes les espècies de creixement reduït sembrades 
en les entrefileres de camps de cítrics, l'espècie Festuca 

arundinacea és la que millor resultats ofereix (Fibla 
Queralt et al., 2000). Presenta ocupació de la superfície 
molt elevada i una gran resistència a les condicions 
ambientals d'estrès, per resistir amb més facilitat el 
trepig o la sequera. Respecte a la protecció contra 
l’erosió, en tractar-se d'una gramínia, presenta unes 
característiques morfològiques que proporcionen una 
barrera efectiva contra l'impacte de la pluja i sobre la 
retenció del sòl.   

Tetranychus urticae és un àcar altament polífag, de 
manera que també es troba a la vegetació espontània 
tant a les entrefileres com als marges, etc. (Martínez-
Ferrer et al., 2003). L’agroecosistema dels cítrics és 
molt ric i variat en espècies plaga i en fauna auxiliar. 
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Tot i que existeixen diverses espècies de fitoseids dins 
de l’acarofauna auxiliar, el control natural que 
exerceixen les seves poblacions sobre els àcars 
tetraníquids no és suficient i per això, amb freqüència 
durant l'estiu, se sobrepassa el llindar econòmic de 
tractament. 

 
Figura 3.- Fitoseid depredant una femella de Tetranychus 
urticae. Foto: María Teresa Martínez-Ferrer. IRTA Amposta. 

02. Materials i mètodes 

Es va dividir una parcel·la de mandariners de la varietat 
Clementina de Nules amb portaempelt Citrange Carrizo 
en 3 blocs de 25-30 arbres cadascun. Dins d’aquesta 
parcel·la es van comparar 3 pràctiques diferents en la 
gestió de la coberta vegetal: manteniment de sòl nu 
mitjançant l’aplicació d’herbicides, coberta vegetal 
sembrada de Festuca arundinacea segada regularment, 
i manteniment de la coberta vegetal espontània segada 
regularment. 

 
Figura 4.- Diferent gestió del sòl en clementins: sòl nu, coberta 

vegetal sembrada de Festuca arundinacea icoberta vegetal 

natural. Foto: José Miguel Campos. IRTA Amposta. 

Durant dos anys es va fer un seguiment als clementins i 
a la coberta vegetal de les poblacions de tetraníquids i 
de l’acarofauna auxiliar. Als arbres es va comptar el 
nombre de fulles atacades per T. urticae i la seva 
presència i la de fitoseids a aquestes fulles. Es van 
extreure mitjançant embuts de Berlesse els àcars 
tetraníquids i fitoseids  de mostres preses regularment 
tant de fulles atacades dels clementins com de mostres 
de la coberta vegetal. També es va avaluar l’efecte de 
la gestió del sòl sobre les poblacions de T. urticae i, cóm 
es tradueix en la collita, tant en la producció com en 
danys als fruits. 

03. Resultats 

Les mostres de flora arvense de la coberta vegetal 
natural eren representatives de les espècies 
majoritàries en la corresponent època de mostreig. 
Aquestes espècies i l’època de l’any en que estan 
presents es recullen a la figura 5. 
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Figura 5. Espècies majoritàries identificades al llarg de l’any a 

la coberta vegetal natural d’una parcel·la de Clementina de 

Nules al terme de Vinaròs (Castelló). 

 

Tant a la coberta vegetal natural com a la de F. 

arundinacea es van identificar les següents espècies de 
fitoseids: Euseius stipulatus, Neoseiulus californicus, 

Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus phyalatus i 
Amblyseius graminis. A excepció de la darrera, la resta 
estan relacionades amb el control de tetraníquids als 
cítrics. La principal diferència pel que fa a l’abundància 
de les espècies trobades es produeix en la població d’E. 

stipulatus, més elevada a la coberta natural respecte a 
la de F. arundinacea. Pel que fa als àcars tetraníquids, 
es van identificar les següents espècies: T. urticae, 
Tetranychus evansi i Tetranychus turkestani. Aquestes 
dues darreres espècies no es troben associades als 
cítrics. Tanmateix, l’única espècie trobada a la coberta 
de F. arundinacea a va ser T. Urticae, tot i que va ser 
menys abundant que la trobada a la coberta 
espontània. 
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Figura 6. Nombre d’adults de tetraníquids per 100 g d’herba 

fresca de la coberta natural i de Festuca arundinacea. 

 

Les espècies que conformen l’acarofauna auxiliar als 
arbres van ser, a excepció d’A. graminis, les mateixes 
que es van trobar a la coberta vegetal. Per altra banda, 
aquesta composició d’espècies va ser similar, 
independentment de la gestió del sòl duta a terme a la 
parcel·la. En tots els casos l’espècie més abundant als 
clementins va ser E. stipulatus, amb més d’un 96% dels 
individus trobats, espècie generalista que s’alimenta 
també de pol·len. L’abundància de T. urticae va ser la 
mateixa als arbres de les parcel·les amb diferent gestió 
de la coberta vegetal. Tot i això s’ha de considerar que, 
d’acord amb la dinàmica poblacional d’aquesta espècie 
als clementins, les seves poblacions experimenten un 
ràpid increment a meitat  d’estiu i aquest increment 
s’avança als clementins amb coberta vegetal 
espontània respecte als que presenten coberta de F. 

arundinacea. 

 

 
Figura 7. Nombre d’adults per 100 g d’herba fresca de les 

diferents espècies de fitoseids trobades a la coberta natural i 

Festuca arundinacea. 

 

 

 

 

 

 

 

Quan la fruita assoleix una mida suficient i si les 
poblacions són prou elevades, T. urticae pot envair els 
fruits i causar una simptomatologia característica: unes 
cicatrius que comencen a la zona estilar o peduncular, i 
poden arribar a cobrir bona part de la pell del fruit, 
fent-se especialment visibles al canvi de color de la 
fruita. La diferent gestió del sòl no es va traduir en una 
alteració de la collita dels clementins: ni en la producció 
ni en els danys causats per T. urticae als fruits.  

04 Conclusions 

Malgrat que hem constatat una major presència 
d'àcars tetraníquids a la coberta natural respecte a la 
coberta sembrada de F. arundinacea, especialment T. 

urticae, i també que les poblacions a l'arbre d'aquest 
àcar s'incrementen abans en la coberta natural a l’inici 
de l'estiu, les possibles migracions de T. urticae des de 
les cobertes vegetals a l'arbre no van influir de manera 
decisiva en les poblacions totals de l'arbre, ni en els 
danys observats als fruits. Els cítrics són arbres 
perennes. Hem comprovat que les poblacions de T. 

urticae es mantenen actives durant tot l'any sobre 
l'arbre i durant l'hivern s’alenteixen, però no cessen la 
seva activitat, constituint així una població romanent 
que donarà lloc a futures generacions sobre el cultiu. 
L'elevat potencial biòtic que presenta aquest àcar en 
condicions òptimes fa que es produeixi una generació 
en 10 dies en els mesos d'estiu i la pròpia població de 
l'arbre seria suficient per explicar les característiques 
explosions d’aquesta plaga en aquesta època.    

A nivell ambiental, la presència d'una coberta vegetal 
viva en cultius permanents redueix l'erosió hídrica, 
minimitzant les pèrdues de sòl, que es relacionen 
estretament amb la pluja (Morgan, 1997). La zona 
d'estudi presenta unes baixes precipitacions anuals, 
però sovint d'alta intensitat i curta durada, que en sòls 
desprotegits superen la capacitat d'infiltració del 
terreny. La coberta vegetal dissipa l'impacte de les 
gotes de pluja, redueix l'àrea erosionable, incrementa 
la infiltració reduint la superfície d'encrostament i la 
velocitat d'escolament, a més de millorar l'estructura 
del sòl amb la incorporació de biomassa. 

El manteniment de la coberta vegetal sembrada o 
natural presenta una sèrie d'avantatges i inconvenients 
biòtics, edafològics i econòmics que es resumeixen al 
Quadre 1. 
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Quadre 1. Principals avantatges i inconvenients dels dos tipus 

de gestió de la coberta vegetal: sembrada de F. arundinacea i 

coberta natural. 

 Festuca 

arundinacea 

Coberta 

natural 

Avantatges 

Uniformitat de 
les segues: 
menor nombre 

No invasió del 
cordó o meseta 

Control de la 
invasió de les 
males herbes 
autòctones 

Baixa presència 
de tetraníquids 

Cost zero 
d’implantació 

Major 
biodiversitat 

Inconvenients 

Cost 
d’implantació 
(preparació del 
terreny, 
adquisició de la 
llavor i la sembra 
pròpiament dita) 

Agostament a 
l’estiu 

Menor 
biodiversitat 

Invasió del 
cordó o 
meseta 

Major nombre 
de segues 
anuals 

Major 
presència de 
tetraníquids 

Indiferent 

Composició de fitoseids similar, tant 
a les herbes com a l’arbre 

Abundància de T. urticae a l’arbre 
similar 
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