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Resum Resumen Abstract 

lvle/oidogynu és e! principal de 
nematode fitoparasit que afccta els cul
tius hortÍcoles. El control del nemato
de es realitza principalment mitjan<;ant 
la desinfestació del sól amb fllmigants. 
L'evolució de les tecníques de control 
cap a estratcgies de baix impacte am
biental i economicament rendibles en 
el marc d'una agricultura sostenible fa 
que sigui imprescindible dissenyar pro
grames de control basats en les carac
terístiques epidemiologiques del nema
tode. En aquest article es presenten els 
resultats d'una línía d'investígació que 
comen<;arem l'any 1991 per determinar 
la incidencia de al litoral 
barceloní. Me!ozdogyne es va detectar 
en el 35°!, de les parcd·les mostrejades, 
essent M. javamca més abun
dant i la que presentava una capacitat 
reproductora més alta. Levolució po
blacional de! nematode en hívernade 
fou limitada per la desinfestació del sol 
i afavorida per la intensificació de cul
úus. e!s principals factors 
reguladors eren el cultiu d'hostes po
bres de! nematode i el descans del soL 
Les perdues de producció ocasionades 
per Meloidogyne en cultius en hiver
nade van osciHar entre un 10 i un 61 % 
segons el cultiu. Els cultivars de toma
quet resistents van limitar la capacitat 
de reproduccíó del nematode i van 
contribuir a minimitzar les perdues de 
producció del cultiu següent. 
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lv1eloidogyne es el principal género de 
nematodo que afecta a los 
cultivos hortÍcolas. El control del ne
matodo se realiza principalmente me
diante la desinfestación del suelo con 
fumigantes. La evolución de las técni
cas de control hacia estrategias de bajo 
impacto ambiental y económicamente 
rentables en el marco de una agricul
tura sostenible hace que sea impres
cindible diseñar programas de control 
basados en las características epide
miológicas del nematodo. En este artí
culo se presentan los resultados de una 
línea de iniciada el año 
1991 para determinar la incidencia de 
Me!oidogyne en el litoral barcelonés. 
Me!oidogyrte se detectó en el 35% de 
las parcelas muestreadas, siendo M. 
IJallicLl la más abundante y la 
que presentaba una capacidad repro
ductora más alta. La evolución de la po
blación del nematodo en invernadero 
fue limitada por la desinfesración del 
suelo y favorecida por la intensificación 
de los cultivos. Al aire libre, los princi
pales factores reguladores fueron el cul
tivo de huéspedes pobres del nemato
do y el descanso del suelo. Las pérdidas 
de producción ocasionadas por MeZo/

en cultivos en invernadero os
ciIaron entre un 10 y un 61 'X, según el 
cultivo. Los cultivares de tomate resis
tente limitaron la capacidad de repro
ducción del nematodo y contribuyeron 
a minimizar las pérdidas de producción 
del cultivo siguiente. 
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is the most important 
plant nematode in vegetable 
crops. Control of root-knot nematode 
is mainly based on soil disinfestation by 
fllmigants. However, evolutÍon of con
trol tactÍcs to economically strategies of 
low environmental impact, according 
to sustainable agriculture systems, re

the of control programs 
based on epidemiological characteris
tics of root-knot nematodes. This 
paper sho\Vs results of a set of works 
started in 1991, which in tended to de
termine the incídence of 
in the coastal arca of Barcelona. 

was found in 35 0/" o[ the 
fie!ds sampled. Me!oidogyne 
was the most frequent specie and 
sllow a high leve! of reproductive 
capability. In greenhollses, soil 
disinfestation was the main factor ro 
limit nematode population increase, 
whereas íntensive cropping increased 
nematode infestaríon levels. In open
air sítes, cropping poor host to root
knot nematode and fallow affected 
fluctuation of root-knot nematode 
populatíons. Yield losses dLle to 
l',1eloidogyne in vegetable crops in 
greenhouse varied [rom 10 to 61 % 
depending on the vegetable crop. 
Resist¡mt tomato cultivars reduced 
reproductive capability of roor·knot 
nematodes, which minimised impact 
on yie!d of the next crop. 
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Introducció 

La disponibílitat d'aliments ha estat la principal 
preocupació de l'home en el transcurs de la histo
ria. El creixement demograHc ha promogut el 
constant desenvolupament de l'agricultura mít
jan<;ant l'obtenció de material vegetal i animal més 
productiu i l' aplicació de noves tecníques que per
metin incrementar la producció. No obstant aixó, 
la pertorbació del sistema natural provocada per 
l' activitat agraria es tradueix en una simplificació 
de la biocenosi de l'ecosistema que altera l'equili
bri dels seus components i, consegüentment, la 
seva capacitat d'autoregulació (FRECKJ\lAN i 
CASWELL, 1985), la qual cosa comporta un incre
ment desmesurat de la densÍtat de població de 
certs organismes capa<;os de limitar la producció 
vegetal. 

perdues mitjanes de producció agrícola 
anual provocades per plagues i malalties a escala 
mundial són de prop del 30-35% durant el cultiu 
i del 10-20% en postcollita (BOMBIN, 1983). Les 
perdues de producció causades per nematodes fi
toparasits poden ser similars a les associades a les 
plagues i malalties més severes (MAl, 1985). 
i FRECKMAN (1987) van estimar la reducció anual 
de la producció causada per nematodes fítopara
sits en un 12 A Espanya, aquestes perdues de 
producció se situen prop de l' 11 % en cultius hor
tícoles, xifra que representa uns 70.000 mi1íons de 
pessetes (BELLO et al., 1996). 

Meloz"dogyne és el principal genere dels nema
todes Htoparasits limitant de la producció hortí
cola de zones temperades (POTTER i OLTHOF, 
1993), tropical s i subtropicals (NETCHER i SIKORA, 
1990) i de clima mediterrani (LAMBERTI, 1981; 
lB RAH I.'vl , 1985). A l'Estat espanyol, aquest nema
tode es considera el causant dels majors problemes 
fitonematológics (BELLO el al., 1996) i és l'únic ge
nere que veura afectat el seu control per la retira
da del bromur de metíl prevista en el Protocol de 
Montreal (BELLO el al., 1997). Les citacions bi
bliografiques sobre la presencia de Meloidogyne a 
Espanya, a la decada dels seixanta, el situaven en 
unes poques localitats, i els nivells d'infestació es
taven allímit de detecció (GUEVARA Pozo i TOBAR 
]LMÉNEZ, 1964; ]IMÉNEZ-MILLAN el al., 1965; 
G()MEZ BARCINA i JIMÉNEZ-MILLAN, 1967; Ro
"IERO et al., 1970). Actualment, Meloidogync és 
present a la majoría de les comunitats autónomes, 
i en determinades arees ba despla<;at aItres gene
res de nematodes fitoparasits d'importancia eco
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nómica per la producció agrana (especies 
d'Heteroderal (TOBAR el al., 1984; ROBLES, 
1991). La major incidencia de Meloidogyne coin
cideix en el temps amb la íntensificació dels cul
tius bortícoles i l'increment de la superfície de 
cultills protegits. L'area de risc de les tres especies 
termómes M. incognita, Al. javam'ca i M. arenaria 
compren el litoral mediterrani, el sud de la Penín
sula, i les illes Balears i Canaries (BELLO et al., 
1997). 

El control de Meloidogyne es realitza princi
palment mitjan<;ant la desinfestació del sol amb fu
migants i l'aplicació de nematicides. No obstant 
aixó, el negatill impacte mediambiental d'algunes 
de les materies actives més eficaces utilitzades 
per a controlar-lo, com ara el bromur de metíl, fa 
necessari el disseny d'estrategies de control alter
natives no fonamentades exclusivament en l' apli
cació de nematicides i que es basin en les carac
terístiques biológiques i epidemiológiques del 
patogen. 

La incidencia de Meloidogyne en la producció 
bortícola a Catalunya era poc coneguda. Per aixó, 
l'any 1991 vam iniciar una línia de treball amb l' ob
jectíu d'avaluar-Ia. La ínformació que s'exposa en 
aquest article ba estat generada en el decurs de la 
realització del projecte de recerca «Evaluación de 
estrategias alternativas al bromuro de metilo para 
el manejo de nematodos en cultivos hortícolas bajo 
cubierta», finan<;at per l'lNlA (SC-95-0491, dues 
tesis doctorals (SORRIBAS, 1996; ORNAT, 1998), i 
quatre treballs de final de carrera (BUSQUETS, 1993; 
PUIGDOMÉNECH, 1994; BARCEL(), 1993; MELE
RO, 1997). 

Per a desenvolupar aquesta línia de treball, vam 
considerar que el risc potencial que un determinat 
patogen vegetal pot tenir sobre la producció agrí
cola del! ser avaluat sobre la base d'una serie de cri
teris com són la seva distribució i abundancia, i la 
fluctuació de la densitat de població en relació amb 
les característiques agroecológiques de la zona d'es
tudi. D'altra banda, cal considerar que la interac
ció planta-patogen o l'expressió d'aquesta pot va
riar segons les especies o poblacions del patogen 
presents a I'area de producció. Consegüentment, 
el diagnóstic precís de les especies del parasit i la 
caracterització de la capacitat parasitaria de po
blacíons són elements indispensables per a disse
nyar estrategies de control eficaces en el marc del 
control integrat. 

A continuació s' exposen breument els resultats 
més rellevants deis estudís fins ara pel nostre 
equip d'investigació. 



Freqüencia d' aparició i densitats de 
població de Meloidogyne
-----_.. 

Per a detectar quin era el principal problema ne
matologic, es va un mostreig de parcel-les des
tinades a la producció comercial d'hortalisses_ En 
total es van mostrejar 125 parcel·les, 45 de les quals 
eren localitzades al Baix Llobregat 06 hivernacles 
i 29 parcel·les a l'aire lliure) i les altres 80 a la co
marca del Maresme (50 hivernacles i 30 parcel-les 
a l' aire lliure). El mostreig es va fer en parcel-les on 
es va conrear tomaquet pel fet de ser, d'entre e1s 
princípals cultius anuals de la zona, el que ocupa 
més temps de la campanya al litoral barceloní i per
que es disposa al mercat cultivars resistents a 
Meloidogyne. Cada parcel·la fou mostrejada en pre
trasplantament i al final del cuItiu. Cada mostra 
constava de trenta submostres preses en ziga-zaga 
deIs 30 primers centÍmetres del sol amb una son
da de 2 cm de diametre i 50 cm de Hargaría. EIs 

nematodes van ser extrets de les mostres de sol 
(JENKINS, 1964) í de les arrels (HUSSEY i BARKER, 
1973 ). 

van detectar nou generes de nematodes fi
toparasits, a totes dues comarques, deis quals 
Meloidogyne fou el més abundant (taula lí. Al Baix 
Llobregat, Meloidogyne sp. fou deteetat en 22 (12 
hivernacles i 10 pareel·les a l'aire lliure) de les 45 
parcel·les mostrejades, és a dir, en el 49% de les 
pareel-les (taula 2). Al Maresme, el nematode fou 
deteetat en 22 (16 hivernacles i 6 pareel·les d'aire 
lliure) de les 80 pareel·les mostrejades, és a dir, en 
el 27,5% de les pareeI·les (taula 3). La densitat de 
població en pretrasplantament de tomaquet va os
cíl·lar entre 10 i 590 juvenils / 250 em3 de sol. Al 
final del cultiu la densitat oseiI·la entre 19 i 2.100 
juvenils / 250 cm3 de sol. La freqüencia d'aparició 
del nematode fou més gran en pretrasplantament 
de tomaquet en hívernacle, que no en pareel-les 
d'aire lliure. En aquestes pareel·les, la detecció del 
nematode va ser menor a causa, probablement, d'u-

Taula 1. Generes de nemarodes firoparasits assoeiats a eulrius horrícoles en hivernacles i pareel·les a l'aire lIiure 
a les comarques del Baíx Llobregat i El Maresme 

Génerr: Nombre de rrr'/Iu,enrw absoluta (':{,)2 Nernatodes /250 an l sól J 

Baix Llobregat }vle!oit!ogyne 22 49 101.530 
_ ..__...__..__...__..__...__..__...__.._--------

29 64 9-589 
--_ .._-_..._- .._-_..._-_.._-_..._.... - .._-_..._-_.._-_... 

16 36 14-218 

8 18 8-48 

Para/ylenchus 6 13 9-95 

6 13 1092 

He/andera / Globodera 2 4 14-68 

2 4 38-46 

Criconematids 2 4 14-45 
----_ ..._-_..._-_..._-_..._-_..._-_..._-_..._-_... --_..._-_.. _------
El Maresme 22 27,5 2-2.100 

23 29 15-187 

Prtlty/I.'nchus 11 14 17-200 
.._-_...._-_...._

4 5 19-27 

Apbell.'nchus 4 5 90118 

2 3 19-2R 

2 3 

Globodertl 2 3 36-260 
..._-_... 

20 
-_....__ ...--_...-------------- .._-_.. 

1. Nombre de parccHes on el genere de nematode es va detectar. 2. Freqüencia absoluta (nombre de mostres que 
conrencn el genere de nematode I "Jombre total de mostres) x 100.3. Densitats de població mínima i maxima 
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Tllulll 2. Densítats de població de Meloidog)'ne sp. i algunes dades d'interes de les parceI·les mostrejades 
on es va detectar el nematode al Baix Llobregat 

NematodeI / 250 cm! de sMReacció 
---~-----------------

al cultit)ar Pobtació Poblaeló Ncmatodes / 
Pürcef.!a de tot!¡'aa/ie!L iniela! g d'arrel 

}-I.ivernacle Susceptible 209 920 276 

4 Susceptible 140 29 519 

6 Susceptible 196 284 427 

13 + Susceptible 42 180 o 

12 + Susceptible O 54 O 

15 + Susceptible O 1.235 O 

2 + Susceptible 209 O O 

10 + Susceptible 144 O O 

14 	 Resistent 16 O O 

5 Resistent O O 108 

16 Resistent O 19 O 

3 Resistent 218 O O 

Aire lliure 30 
------_._----

36 

Resistent 

Resistent 

O 

10 

44 

O 

O 

O 

32 Resistent o 504 13 .551 

34 Resístent O 42 9.756 

35 Resístent O O 1.578 

39 Susceptible O 260 O 

27 Susceptible O 70 15.220 

28 Susceptible O 494 7.483 

26 Susceptible 15 1.530 26.814 

29 	 Susceptible 26 510 O 

1. Sol desinfestat l'any 1991. 2. Sol no desinfestat 

na menor intensificació dels cultius (un o dos per 
campanya), la qual cosa permet un període més 
gran de descans del sol entre cultíus, i també una 
majar diversificació de cultius durant la campanya 
agrícola. D'altra banda, les temperatures del sol que 
s'assoleixen a les parcd·les a l'aire lliure no són tan 
altes com als hivernacles, i, per tant, el desenvolu
pament epidemiologic del nematode seria més lent. 
Al final dd cultiu, l\Jeloidogyne es va detectar cinc 
mesas després de plantar, en el 50% i el 44 % dels 
hivernacles desinfestats amb fumigants al Baix 
LIobregat i al Maresme, respectivament. La des
infestació del sol no elimina les poblacions de 
nematodes fitoparasits UAWORSKI et at., 1981; 
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MCSORLEY el al., 1986; ROBERTS et al., 1988; Ro
DRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 1989), encara que redueix les 
densitats de població i evita el dany que podria pa
tir el conreu. No obstant aÍxó, l'inocul que sobre
viu a la desinfestació pot infectar i desenvolupar
se fins a assolir densitats de població iguals o 
superíors a les detectades en pretrasplantament 
(JOlIl\SON et al., 1979; DEL MORAL i MARTÍNEZ 
ALJAMA, 1985; MCSORLEY et al., 1985; GRECO et 
al., 1986), com va succeir en 11 de les 21 parcel·les 
d'hívernade desinfestades i en 4 de les d'aíre lliu
re desinfestades a la comarca del Maresme. 

Els resultats del mostreig van evidenciar el risc 
potencial que representa Meloidogyne per a la pro



Taula 3. Densitars de població de nfllf1f10"IIY.W sp. i algunes dades d'interes de les pared·les mostrejades 
on es va detectar el nematode al Maresme 

)

es 
a
'e
lr
o 

l1t 

EZ 

el 

íu

jsc 
ro

de 50! 
al cultivar Població Pob!ació NematodcJ / 
Rcacció 

TipU5 de cu!tlu Parccf.!a de inicia! final g d'arrc! 

Hivernacle 35 -j Resistent 360 38 O 

5 + Resistent 50 O O 

14 Resistent 50 O O 

38 Resistent 100 50 O 


28 Susceptible SO 720 1.160 

_M____-_...._---

27 Susceptible 590 1.100 36.560 

78 Susceptible O 130 4.560 

4 Susceptible 80 530 9.480 

18 Susceptible O 250 O 
--_...... _--  ......._-

26 Susceptible O 2.100 800 

79 + Susceptible 80 300 O 

12 + Susceptible 250 O O 

17 Susceptible 60 O O 

80 Susceptible 60 O O 

44 + Susceptible 170 1.320 2.760 

29 Susceptible O O 390 

Aire !liure .52 Resístent O 24 O 

54 Susceptible O 27 O 

58 Susceptible O 380 O 

68 Susceptible O 80 250 

72 -j Susceptible O 60 11.600 

77 Susceptible O 460 2.530 

1. SOl desinfestat l'any 1994. 2. Sol no desinfestat 

ducció horrícola del litoral barceloní, atesa l'extensa dons de la mateixa especie (SOTlIARDS í PRlEST, 
distríbució í l'alta freqüenda d'aparíció d'aquest 1973; NOE, 1992; EspARRAGO, 1993) en diverses 
nematode. plantes hoste (EISENBACK et al., 1981; HARTMAN i 

SASSER, 1985), Per exemple, el pebrot no hoste 
de M. javanica, i els cultivars de tomaquet porta

Identificació de les especies dores del gen Mi de resistencia a Meloidogyne no 
de Meloidogyne són resistents envers M. hapla. 

..... _----- ......._-------

Per tant, la planta hoste pot modificar la fre

La identifícació de les especies de Me!oidogyne pre qüencia de les especies residents en un camp de 
sents en una area de producció agrícola és ne manera que afecti l'eficacia de les mesures de con
cessaria atesa la variable capacitat reproductora trol com són l'ús de cultivars resistents i la rotació 
existent entre especies (ROBERTS i THO:VIASON, de cultius. 
1986, 1989; BUSQUETS et al., 1994) i entre pobla- Les mostres de sol infestades per Meloidogyne, 
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-------

procedents del mostreig, van ser utilitzades per 
multiplicar les poblacions del nematode en toma
quet i obtenir prou material per a realitzar l'ai1la
ment i la identificació de les especies del nemato
de. Al cap de dotze setmanes de trasplantar e! 
tomaquet en el sol infestat, es van recollir unes tren
ta masses d'ous de cadascuna de les poblacions i 
es van establir cultius monoxenÍcs segons el meto
de de VERDEJO LUCAS el al. (19881. La identifica
ció es va fer segons crÍteris morfologics basats en 
el model perineal de femelles adultes (E¡SENBACK 
el al., 1981), i bioquÍmics segons el fenotip d'este
rases mitjan\=ant electroforesi en acetat de ceJ.!ulosa 
(DAVIES i BEADLE, 1995). 

Les especies de j\1cloidogyne alHades del litoral 
barceloní van ser M. javanica (quinze poblacionsl, 
M. incogníta (catorze poblacionsl i M. arenaría (vuit 
poblacions). 1'abundancia de les especies del ne
matode en aquesta area coincideix amb les dades 
de distribució de les especies del nematode a la con
ca mediterrania (IBRAHIM, 1985). La identificació 
dels alllats del nematode establerts en cultius mo
noxenics van indicar que les poblacions de camp 
estaven constitu"ides per tan soIs una especie del ne
matode. Aquest fet facilita l'ús de la rotació de con
reus com a estrategia de control, ja que es poden 
inc10ure cultius no hostes o hostes pobres, per a 
l'especie de! nematode present en la parcel·la, en 
el sistema de rotació. 

Caracterització de la capacitat 

parasitaria de Meloidogyne en 

cultivars de tomaquet 


Les plantes resistents poden tenir un paper im
portant en el control de Meloídogyne ja que inhi
beíxen la capacitat infectiva i reproductora del ne
matode (ROBERTS i MAY, 1986; VERDEJO LUCAS et 
al., 1994). Actualment, un gran nombre de culti
vars de tomaquet tenen incorporat el gen ~fi, que 
confereix resistencia envers M. incogníta, M. java
nica i M. arenaría (lIADJSOEGANDA i SASSER, 1982; 
AMMATI el al, 1985; ROBERTS i TIIOMASON, 1986). 
l'existencia de variabilitat en la capacitat repro
ductora del nematode en cultivars de tomaquet és 
un fet iunpliament constatat. A l'Estat espanyol, 
s'ha trobat variabilitat entre poblacions del nema
tode procedents de les illes Canaries (RODRÍGUEZ 
i RODRíCUEZ, 1991) i de Castella - la Manxa 
(EspARRAGO, 1993), encara que el nombre de po
blacions estudiad es és redu'it. D'altra banda, hi ha 
poblacions virulentes que són capaces de trencar 
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la resistencia del tomaquet (PROT, 1984; JARQlJIN
BARBERANA et al., 1991; TZORTZAKAKIS i GOWEN, 
1996; EDDAOUDI et al., 1997). Consegüentment, el 
disseny d'estrategies de control que integrin l'ús de 
cultivars de tomaquet resistents ha de considerar 
la capacitat reproductora de les poblacions del ne
matode presents a l'area de producció en aquest ti
pus de cultivars. 

Per a determinar la capacitat reproductora del 
nematode, es va fer un assaig amb tretze poblacions 
de lvJ. incogn ita , dotze de M. arenarÍtl i deu de M. 
javaníca procedents majoritariament de l'area de 
producció hortícola dellítoral barcelonÍ. Els cul
tivars de tomaquet utilitzades van ser Carmelo i 
Luxor, portadores del gen Mi de resistencia a Me
loidogyne, i la cultivar susceptible, Precodor. Les 
plan tules de tomaquet van ser trasplantades quatre 
setmanes després de germinar a testos de LOOO cm3 

de capacitat que contenien sorra esterilítzada per 
vapor d'aigua. Les plantes van ser inoculades amb 
1 ou per cm' de sol. Cada combinació cultivar-po
blació es va repetir set vegades, i les plantes es van 
mantenir a l'hivernacle durant 56 dies, temps su
ficient perque el nematode completés un cicle de 
vida. Al cap d'aquest temps es van extreure els ne
matodes de les arrels (HUSSEY i BARKER, 1973). La 
capacitat reproductora es va calcular segons la re
lació entre el nombre d'ous al final del cultiu (po
blació final Pj) i el nombre d'ous inoculats (po
blació inicial Pi). Les dades van ser sotmeses a 
analisí de variancia, i la separació de mítjanes es va 
fer pel test de Tukey (P == 0,05). 

La reproducció del nematode en els cultivars 
resistents fou inferior a la registrada en el cultivar 
susceptible, tal com s'esperava. La capacitat re
productora (P/ / Pi) de M. javanica fou més gran 
(P 0,05) que la de M. incognita i M. arenaría en 
e! cultivar susceptible Precodor i també en els dos 
cultivars resistents (figura 1). La majoría de les po
blacions de i\{ íncognita i de M. arenaría van in
crementar lleugerament la densitat d'inocul inicial 
(menys de cinc vegades), mentre que les poblacions 
de 1\1. javanica la van incrementar prop de vint ve
gades. La reproducció moderada-alta de }.{ java
níca en cultivars de tomaquet resistents ha estat es
mentada per diversos autors (ROBERTS 
THOMASON, 1986; SORRIBAS í VERDEJO LUCAs, 
1994; SORRlBAS í VERDEJO LUCAS, 1999), i s'han de
tectat poblacions de M. javaníca virulentes, capa
ces de trencar la resistencia en tomaquet a Grecia 
(TZORTZAKAKIS i GO\XfEN, 1996), al Marroc 
(EDDAOUDl el al., 1997) i a Espanya (ORNAT, 1998). 
Així doncs, tot i que els cultivars de tomaquet re

i 



IOO~ 

90~ 

20 

10 

CM. incognita 

8M. armarla 

."t,,{jtNaJtica 

Figura 1. Capacitat reproductora (poblacíó final I 
població inicial) de les tres de ;'vfe!oido&vne 
presems a rarea de producció hortÍcola dellítoral 
barceloní en dos cultivars de tomaquct resistent (Carmelo 
i Luxor) i en el cultivar de tomáquer susceptible Precodor, 
56 dies després d'haver estar inoculade:s amb 1 ou I cm 3 

de sol. Cada dad,¡ és de U poblacions de 
M. incognita, 12 poblacíons de 1\1. arenaría í 10 poblaciollS 
de M. jawr¡icü, Columna amb" difereix de: la resta de 
columnes per un mateix cultivar de tomaquet segons el 
test de Tukey (P 0,05) 

mInI. 

barceloní 

sístents limiten notablement la reproducció del ne
matode i seria aconsellable la seva inclusió en la se
qüencia de rota ció, cal tenir en compte que la 
presencia de M, javanica en la parcel·la pot minvar 
l'eficacia d' aquesta mesura de control a llarg ter

Fluctuació de les densitats de 
població de Meloidogyne a l'area 
de producció hortícola del litoral 

Per a determinar la fluctuació de la densitat de po
blació de Meloidogyne, es van fer mostreigs perio
dics en parcel·les infestades, amb l'objectiu d'ava
luar la incidencia de les practiques agronomiques 
sobre la pobladó del nematode í jutjar la necessi
tat de modificar-les o complementar-les per a li
mitar la seva proliferació. 

Es van mostrejar un total de 19 parcel·les (12 hi
vernac1es i 7 a l'aire lliure). Cada mostra constava 
de trenta submostres preses en ziga-zaga deIs 30 
primers centimetres del sol amb una sonda de 2 cm 
de diametre i 50 cm de llargaria. Quan a la parcel·la 
es plantaven cultius consecutius, la població final 
del culriu precedent es considerava la població ini
cía! del cultiu següent. Pel que fa als períodes de 

descans entre cultius, es va considerar com si d'un 
cultiu es tractés per a determinar l'efecte dels pe
ríodes de descans sobre la fluctuació de les pobla
dons del nematode. L'extracció de nematodes del 
sol i d'arrels es va fer segons els metodes deJENKINS 
(1964) í HUSSEY i BARKER (1973), respectivament. 
La capacitat reproductora del nematode (PI I Pi) 
va ser calculada, quan la Pi > 0, per a cada cultiu 
durant un període de dos o tres anys, i també es 
calcula per als períodes de descanso Les dades 
es van agrupar segons l'epoca de l'any en que es 
desenvolupava el cultiu, i en el cas del tomaquet, 
segons sí es tractava de tomaquet resistent o sus
ceptible. 

Meloidogyne va en totes les parcel·les 
durant el període d'estudi, per més que s'hi 
desinfestacions anuals del sol amb fumigants com 
bromur de metíl o 1,3 dicloroprope, com va suc
ceir a la majoria dels hivernacles. En hívernacles, 
el nombre d'hortalisses que componen el sistema 
de rotació és limitat, i les principals són el toma
quet, el cogombre i l'enciam, encara que també es 
cultiven la mongeta i el pesol. La campanya cul
tius s'inicia amb el tomaquet, principalment. cas 
d'hivernacles en que es planten tres cultius per 
campanya, la seqüencia principal és tomaquet-co
gombre-enciam. densÍtat de població del ne
matode, en aquest sistema de producció, 
mentava durant el cultiu de tomaquet susceptible; 
arribava a assolir les maximes densitats de pobla
ció durant el cultiu de cogombre, i davallava du
rant el cultiu d'enciam fins a nivells d'infestadó no 
detectables. En hivernacles on es planten dos cul
tius per campanya, la seqüencia més freqüent és 
tomaquet-enciam, amb un període de descans en
tre els dos cultius. L'evolució de les densitats de po
blació del nematode seguía un model semblant a 
l'anteríor, incrementant les densitats de població 
durant el cultiu de tomaquet susceptible i dismi
nuint-les durant el període de descans i en el cul
tiu d'enciam, 

En hivernacle, el principal factor limitant del des
envolupament de les poblacions del nematode fou 
la desinfestadó periodica del sol amb fumígants, tot 
i que el nematode no va ser eradicat de cap de les 
parcel·les esrudiades. En uns quants d'aquests hi
vernacles es podien apreciar símptomes de la ma
laltia en el cogombre, que és en el cultiu que 
es veu més afectat. Durant el cultiu primerenc de 
tomaquet, les temperatures del sol dels primers me
sos (febrer-abril) limiten l'activitat del nematode i 
faciliten el creixement de la planta sen se una pres
sió important del parasit. Si, a el cultivar de 
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Taula 4. Distribucíó estacional de les males herbes més 
fregüentment parasitades per Meloidog)'ne incognita, 
M. arenaria i ;\1. a rarea de producció hortícola 
del litoral barceloní 

~---~-.~--- _._~---------

Especie botan/ca Primallera Estiu Tardor Hiuem 

Portulaca oleracea • • • 

Stellaria media • • • • 

Sonchus sp. (S. 

olcraceum, S. tenerrimus) • • • • 


Capsella • • • 
.-.~--.~. 

Se/aria uerticilaül • • 

Digilaria sanguina lis • • 
------~-

tonúquet és resistent, la capacitat d 'invasió de l'ar
rel pel nematode és menor, i també la velocitat de 
desenvolupament (MELERO el al., 1998), i aixo cons
titueix una bona mesura per a regular la població 
del para.sit i disminuir l'impacte que aquest pugui 
tenir sobre la producció del cultiu següenL 

A les parcel·les a l'aire lliure, la diversÍtat d'hor
talisses que es cultiven és major que les cultivades 
en hivernacle. Aixo fa que sigui difícil d'extrapo
lar els resultats de la fluctuació de les poblacions 
del nematode en aquest tipus d'explotacions. 
Malgrat tot, les parcel·les tríades per a realítzar l'es
tudi ineloten tomaquet en el sistema de rotacíó. La 
densítat de població del nematode s'incrementava 
amb el cultiu de primavera, que, a més, era el que 
suportava els maxíms nivells d'infestació. Durant 
el cultiu de tardor les densitats de població del 
nematode es mantenien o dismínui"en segons els 
casos. 

Els principals factors que van contribuir a re
gular les densÍtats de població en parcel·les a l'ai
re llíure foren l' esta tus de la planta cultivada, com 
a boste del nematode, els períodes de descans 
entre cultius i l'epoca de desenvolupament del 
cultiu. Les plantes cultivades es poden c1assificar 
segons sigui la capacitat del nematode de reproduir
s'hi. Depenent d'on se situl el punt d'equilibri de 
la poblacÍó, es poden c1assificar en hostes pobres 
o en hostes bons. Així, hortalisses com la coliflor, 
ra11, la ceba i el rave es consideren hostes pobres 
del nematode i contribueixen a mantenir o reduir 
els nivells d'infestació (NETSClIER i Luc, 1974; 
BRIDGE, 1987; NESTCHER i SIKORA, 1990; BÉLAIR, 

1992), com es va apreciar en aquest estudio No obs
tant aixo, el cultiu d'hostes bons com el tomaquet 
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Taula 5. DensÍtats de població de MelOldogyne jallanica en 
pretrasplantament i al final del cultiu d'enciam Geraldine i 
deIs cultivars de tomaquet Precodor i Luxor, susceptible i 
resistent al nematode, respectivament 

Data de Nematodes/ Nematodes/ 
Culttll mostreig 250 crtl 3 de sól g d'arrel 
_._-.~.~._-._-._--.~. 

Cogombre 15-7-1993 4.750 4.625 
.~----

Enciam 2-8-1993 1.300 

Geraldine 13-9-1993 15.250 12.780 

Tomaquet 2-8-1993 1.100 

Precodor 5-10-1993 17.500 3.290 

Tomaquct 2-08-1993 900 

Luxor 5-10-1993 7.290 1.400 
---~--~----_._-_.~-_._~.~.-

i les cucurbitacies van propiciar l'increment deIs ni
vells d'infestació. 

Els períodes de descans entre cuItius provoca
ven una davallada dels nivells d'infestacíó quan es 
treballava el sol de la parcel·la; pero quan el sol no 
es treballava, el nivell d'ínfestació es mantenía o 
s'incrementava. El treball del sol evita el desenvo
lupament de males berbes que actuen bé com a 
hostes alternatius, bé com a reservod del nemato
de. IZQUIERDO et al. (I996) han esmentat 147 espe
cies vegetal s considerades com a males herbes dels 
cultius hortícoles a Catalunya, 47 de les quals han 
estat esmentades com a hostes d'almenys una de les 
tres principals especies de Meloídogyne a l'area de 
producció hortícola dellítoral barceloní (BARCELÓ 

el ar, 1997). Sis especies vegetal s es van compor
tar com a hostes de les tres especies del nematode 
detectades a rarea d'estudi, M. incognita, M. java
Ilica i AI. arenaría, d'entre les quals Portulaca ole
racea, Stellaria media i Sonchus sp. es troben entre 
les deu males herbes més freqüents alllarg de l'any 
(taula 4). Els cultius renadíus també poden actuar 
com a hostes del nematode i contribuir a incre
mentar els nivells d'infestacÍó. A més, aquestes 
plantes són millors hostes que les males herbes. 

L'epoca en que es desenvolupa el cultíu també 
té un paper important en l'evolució dels nívells 
d'infestacíó de les parcel·les. Aquest fet es va 
denciar amb l'encÍam. L'enciam és, juntament amb 
el tomaquet, el principal cubu anual que es fa al 
litoral barceloní. El cicle de cultiu és curt i oscil·la 
entre cinc i tretze setmanes en funció de l'epoca 
de l'any en que es planta. Les densitats de pobla
ció del nematode augmentaven quan 1'enciam es 
cultivava durant l' estiu, i decreixien quan es cul
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Figura 2. Producció expressada en quilograms per 
hecti'lrea d'enciam Geraldine, tomaquet Precodor 
(susceptible a MeloidogYl1e) i tomaquet Luxor (resistent al 
nematode), en un hivemacle infestat per ;\;1. javamca, Les 
columnes per a un mateix cultíu amb la mateixa lletra no 
dífereíxen estadísticament segons el test de Tukey (P 0,(5) 

tivava en període tardor-hivern o primavera. Així 
doncs, el cultiu de determinades hortalisses de ci
cle «curt», com l'enciam, durant el període tardor
hivern, podría ser útil per a regular les densitats 
de població del nematode, ja que aquest pot in
fectar la planta pero no es reprodueix a causa de 
l'efecte combinat de la temperatura del sol i el 
temps de permanencia del cultiu al camp 
(SORRIBAS et al., 1998). 

Impacte sobre la producció 

Les perdues de producció causades per Meloi
dogyne sp. en cultius hortícoles no havíen estat ava
luades a Catalunya. l'any 199,3 ja es coneixía la 
tribució i la freqüencia de detecció del nematode 
a l'area del Baix Llobregat, i ens vam plantejar la 
realització d'un assaíg per a determinar la in
cidencia de M. javamca sobre la producció de 
tamaguet i enciam en hivernacle. L'assaig es va dur 
a terme a Sant Boí de Llobregat l' estiu de 1993. 
van seleccionar dues zones de l'hívernacle, runa 
amb un fort nivell d'infestació (4.750 nematodes / 
250 cm3 de sol) i l'altra en que el nematode no es 
va detectar. A cadascuna de les zones es va plan
tar enciam Geraldine, i els cultivars de tomaguet, 
Precodor í Luxor, susceptible i resistent al nema
tade, respectivament. Cada combinació entre cul
tiu i nivell d'infestació es va repetir quatre vegades. 
Les densitats de població de Meloidogyne es van 
determinar en pretrasplantament i al final de cada 
cultiu. La producció d'encÍam es va determinar 
sant la part aeria de guinze plantes del centre 

la parcel·la, sis setmanes després del trasplanta
mento producció de tomaguet es va determinar 
pesant els fruits de deu plantes del centre de la par
ceHa, vuÍ1 setmanes després del trasplantament. 
Les dades es van analitzar mitjan<;ant analisi de va
riancia, i les mitjanes es van separar segons el test 
de Tukey (P = 0,05). 

La producció d'enciam de les parcel·les infes
tades per M. javanica fou un36% inferior al les 
parcel·les no infestades. Les perdues de producció 
del tomaquet susceptible Precodor foren del 61 
i les del tomaquet resistent Luxor, del 7% (figu
ra Les densitats de població de Meloidogyne van 
incrementar dotze vegades la densitat d'inocul ini
cial en el cultiu d'enciam, setze vegades en el toma
quet Precodor, i vuit vegades en el tomaquet Luxor 
(taula 5). resultats d'aguest estudi mostren que 
nívells d'inocul de 4-5 juvenils /250 cm3 de sol pro
voquen perdues de producció considerables en cul
tius susceptibles a M, javanica en hivernade durant 
l'estiu, mentre que les cultivars resistents es mos
tren tolerants a la presencia del nematode. 

A partir d'aquest primer assaig vam continuar 
avaluant les perdues de produccíó d'hortalisses 
causades per Meloidogyne en hivernacles comer
cials. EIs resultats d'aquests assajos van posar de 
manifest que la perdua de produccíó en el cultiu 
de cogombre era la més de les avaluades, pro
bablement a causa de combinat de la tem
peratura del sol que s'assolia en e1s hivernades du
rant l'estiu i de la susceptibilitat la planta hoste. 
Aquestes perdues en el cogombre van arribar fins 
a un 40%, mentre gue en el tomaguet osciHaren 
entre un 10 i un 15 % i no es van apreciar perdues 
en la producció d' encÍam. 

Avaluació d'estrategies de control 

1'any 1995 vam iniciar una serie d'estudis per tal 
d'avaluar estrategies de control alternatives al bro
mur de metil per al maneig de nematodes en cul
tius bortícoles sota coberta. De les estrategies de 
control assajades, l'ús de cultivars de tomaquet re
sistents fou la que dona millors resultats en gene
ral. Aquestes cultivars van incidir sobre la taxa de 
creixement de la població, l'índex de gal·les í l'íno
cul residual del nematode al final del cultíu. Una 
de les experiencies més representativa consistí a 
plantar dos cultivars de tomaquet, un de resistent 
i un de susceptible, previament al cultiu del co
gombre en un hivernacle infestat per M, javanica 
(OR:\AT et 1996). 1'experiment es va dur a ter-
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Cultiu preví: 

TomélJld: susceptible 

Figura 3. Producció acumulada del cogombre Dasher II 
en hivernaele infestat per on s'havia 
cultivat previament tomaquet resistent o susceptible 

me a la 10ca1itat de Cabrera de Mar durant la cam
panya agrícola de 1995. Els cultivars de tomaquet 
Níkita (resistent) i Medea (susceptible) es van sem
brar al comenc;:ament de marc;:o A mitjan juliol i 
abans de finalitzar el culriu del tomaquet, es va 
plantar el cogombre cv Dasher n a raó de dues 
plantes per tomaquera (1,7 plantes per m2 ), de ma
nera que els dos cultius van conviure durant unes 
quantes setmanes. La producció de cogombre es 
va determinar fent recompte del nombre i el pes 
deIs fruits tres cops per setmana durant nou set
manes. L'evolució de les densitats de població del 
nematode es va determinar al principi i al final de 
cadascun deis cultius. 

Les densitats de població del nematode es van 
reduir practicament a nivells de deteccíó a les 
parcel·les on es va plantar el cultivar de tomaquet 
resistent, mentre que a les parcel·les cultivades 
amb el cultivar de tomaquet susceptible les den
sitats de població del nematode es van incre

mentar notablement (taula 6). La producció de 
cogombre va diferir significativament (P 0,05) 
a partir de la sisen a setmana de produccíó segons 
quin era el cultivar de tomaquet precedent (figu
ra 3), A les parcel·les on s'havia plantat el toma
quet resistent Nikita la producció de cogombre 
fou un 60°1<) superior a la plantada amb el toma
quet susceptible Medea, on un 20% de les plan
tes de cogombre van morir abans de finalitzar el 
cultiu. 

Aquests resultats mostren la importancia d'in
troduir cultivars resistents en la seqüencia de ro
tació per a regular nivells d'infestació de la par
ceUa i minimitzar l'impacte sobre la producció del 
cultiu següent de cogombre, del qua! no hí ha cul
tivars comercials resistents al nematode. 

Activitats en curs 

Dels treballs realitzats fins ara es despren la im
portancia de Meloidogyne en la producció d'hor
talisses al litoral barceloní, principalment en cultíus 
protegits. L'elevada freqüencia d'infestació i la per
sistencia del nematode en parce!·les sotmeses a des
infestació anual del sol amb fumigants, fan neces
sari dissenyar estrategies de control que permetin 
mantenir nivells d'infestació tolerables, economi
cament, amb el mínim impacte ambiental. El dis
sen y de programes de Control Integrat de 
Nematodes fitoparasits (CIN) pot ser una alterna
tiva viable per a aconseguir-ho. Un exemple d'aixo 
és el programa de CIN elaborat per a controlar 
Heterodera schachtii en remo1atxa (AVALA i 
SALAZAR, 1988). Actualment, l'activitat del nostre 
equíp investigador esta orientada a avaluar l' efica
cia de merodes bío1ogics í culturals per al control 
de Meloidogyne en cultius hortícoles a l'area me
díterrania per tal de dissenyar estrategies de con-

Taula 6. Densitats de població de M. al principi i al final del cultiu de tomaquet Í cogombre en un hivernacle 
comercial infestat naturalment pel nematode 

--- .. _ ...._- ....._ ..._
/250 un' de .10/1 

--- .... _-
Parce/- les R J 	 Pa/'ce/-Ics S2 

._--~....._-_..._ .._-_.... _---

Població imela! Població final Població inicia! 

Tomaquet 102 ::!: 64 3:1:9 36 41 

Cogombre .3 ± 9 248 ± 190 1.132 ± 900 846 ± 430 

Les dades són la mítjana de vuít pared·les ± desvÍació estimdard 
1, Cultivades amb tomaquct resistent ev Nikíta. 2. Cultivades amb tomaquet susceptiblc cv Medea 
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trol de baix impacte ambiental en el marc d'una 
agricultura sostenible. Aquests treballs es desen
volupen a través del projecte europeu «Deve
lopment of a sustainable strategy for the manage
ment oE root-knot nematodes in vegetable crops in 
southern Europe -an alternative to the use oE 
methyl bromide- (F AIR 5 -CT97 -3444), id'un con
veni de coopera ció científicotecnica hispanogrec 
«Metodes biologics i cultural s per al control de 
Meloidogyne en cultíus hortícoles de la zona me
diterrania», finan<;at pel Ministeri d'Afers Exteriors 
i l'INIA. 
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