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Resum 

Es va determinar l’efecte de control d’un biopreparat líquid fet a partir de material de mantell de bosc 

autòcton, tècnica coneguda com a Activació de Microorganismes de Muntanya, sobre una població de 

Meloidogyne spp., en cultiu de tomàquet cv. Cherry, en condicions de semicamp i sota hivernacle, en 

torretes d’1 L amb substrat estèril (sorra autoclavada). Es van realitzar 4 aplicacions de biopreparat 

actiu (MMactivat), el mateix biopreparat esterilitzat en autoclau (MMautoclavat), i una dilució de 

melassa (8 ml/L d’aigua), a raó de 8,4 ml per planta.  

La primera aplicació es va fer just en el moment de trasplantar el conreu, una setmana abans d’inocular 

1 J2 per cc de sòl; i els tres tractaments restants amb freqüència setmanal després de la inoculació. Al 

final de l’assaig, després de que el nematode completés una generació, es va avaluar el pes sec aeri i el 

pes fresc de les arrels i el nombre d’ous per planta. El biopreparat no va mostrar cap efecte sobre el 

desenvolupament aeri i radicular de la planta. La producció d’ous en les plantes tractades amb el 

biopreparat actiu i la dilució de melassa va ser significativament inferior; en el biopreparat esterilitzat 

no es van veure diferències significatives amb el testimoni. 

 

Paraules clau: control biològic, nematode agallador, Solanum lycopersicum, melassa 
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Efecto de biopreparados de microorganismos de suelo y melaza sobre la 

reproducción del nemátodo Meloidogyne spp. y el desarrollo vegetal en cultivo 
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Resumen 

Se determinó el efecto de control d’un biopreparado líquido preparado a partir de material de mantillo 

de bosque autóctono, técnica conocida como Activación de Microorganismos de Montaña, sobre una 

población de Meloidogyne spp., en cultivo de tomate cv. Cherry, en condiciones de semicampo y bajo 

invernadero, en tiestos de 1 L con sustrato estéril (arena autoclavada). Se realizaron cuatro 

aplicaciones de biopreparado activo (MMactivado), el mismo biopreparado esterilizado en autoclave 

(MMautoclavado), i una dilución de melaza (8 ml/L de agua), a razón de 8,4 ml por planta. 

La primera aplicación se realizó justo después de trasplantar el cultivo, una semana antes de inocular 1 

J2 por cc de suelo; i las tres aplicaciones restantes, con frecuencia semana después de la inoculación. Al 

final del ensayo, después de que el nematodo completara una generación, se evaluó el peso seco aéreo 

y el peso fresco de raíz y el número de huevos por planta. El biopreparado no mostró ningún efecto 

sobre el desarrollo aéreo y radicular de la planta. La producción de huevos en las plantas tratadas con 

el biopreparado activo y la dilución de melaza fue significativamente inferior; en el biopreparado 

esterilizado no se observaron diferencias significativas con el testimonio. 

 

 

Palabras clave: control biológico, nematodo agallador, Solanum lycopersicum, melaza   
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Effect of biopreparations containing soil microorganisms and molasses on the 

reproduction of nematode Meloidogyne spp. and vegetal growth in tomato 

plants 

 

Author: Manuel Orellana Comas 

Tutors: Giné Blasco, Ariadna; Sorribas Royo, Francesc Xavier; Ornat Longarón, Cesar 

 

Summary 

The control effect of a biopreparation made from indigenous forest mulch, technique known as 

Mountain Microorganisms, on a known population of Meloidogyne spp., was investigated on tomato 

plants of the cv. Cherry, grown on 1 liter pots filled with sterile sand. Four weekly applications of the 

biopreparation, the same biopreparation sterilized, and a molasses dilution (8 ml/L d’aigua), at a rate of 

8,4 ml per plant. 

The first application was made just after trasplanting the crop; one week after, 1 J2 per cc of soil was 

inoculated, and the other three applications were made at a weekly cadence. Once the trial was 

finalized, after the nematode completed a generation, the air dry wheight, the root fresh wheight and 

the number of eggs per plant were evaluated. The biopreparation didn’t show any effect on the air or 

root growth. Egg production in plants treated with the active biopreparation and the molasses dilution 

was siginificantly lower; in plants with the sterilized biopreparation, no significant differences were 

observed in comparation to the plants without treatment. 

 

 

Key words: biologic control, root-knot nematode, Solanum lycopersicum, molasses 
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1. Introducció  

A partir de la dècada de 1950 es va produir un canvi mundial en els sistemes de producció agrícola per 

augmentar rendiments mitjançant l’ús de fertilitzants de síntesi i pesticides químics. Sense cap mena de 

dubte, aquestes tècniques de producció d’aliments van fer incrementar considerablement les collites 

(Borlaug 2000). No obstant, l’ús generalitzat d’aquests productes, junt amb l’abandó de pràctiques com 

eren la fertilització orgànica i la rotació de conreus, ha comportat la reducció de la fertilitat 

fisicoquímica i biològica dels sòls, provocant un increment de problemes relacionats amb plagues i 

malalties del sòl, com poden ser els nematodes fitoparàsits (Altieri i Nichols, 2003). Això ha comportat 

un increment de l’ús de pesticides i fumigants arreu del món, representant unes vendes superiors a 2,5 

milions de tones per any a principis dels anys 2000 (Javaid, 2010). La legislació actual, intenta posar fre 

a l’increment de l’ús de fitosanitaris (Directiva 2008/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 

d’octubre de 2009) donant prioritat als mitjans de regulació naturals, com són la resistència vegetal, el 

control biològic i les pràctiques agronòmiques de baix impacte ambiental. 

 

Els nematodes en conjunt, junt amb altres components de la micro i mesofauna del sòl (col·lèmbols, 

protozous i àcars) formen una part fonamental de la xarxa tròfica, constituint aquesta l’esglaó inicial 

del cicle de la matèria. Els nematodes són classificats a diferents nivells d’acord als seus hàbits 

alimentaris, tals com, bacteriòfags, omnívors, micòfags, depredadors i fitoparàsits (Gupta i Yeates, 

1997). Ara bé, dels diferents organismes plaga presents en cultius hortícoles i que representen un 

problema per al maneig de l’agricultor, i que a més es veu agreujat en condicions de producció 

intensiva, trobem aquests darrers, els nematodes fitoparàsits.  
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1.1. Nematodes fitoparàsits  

1.1.1. El gènere Meloidogyne 

El gènere de nematodes fitoparàsits que provoca un dany econòmic més gran a nivell mundial és 

Meloidogyne. Es calcula que les pèrdues mitjanes de producció causades per Meloidogyne spp. són del 

5% a tot el món, i entre el 25 i el 50% en àrees de països en vies de desenvolupament (Taylor i Sasser, 

1978). Aquest gènere és el que produeix més perjudici econòmic a l’àrea mediterrània (Ornat i 

Sorribas, 2008).  

 

D’aquestes, les espècies que es troben més àmpliament distribuïdes són Meloidogyne javanica, M. 

arenaria i M. incognita. Totes les espècies de Meloidogyne són endoparàsits sedentaris obligats de 

plantes superiors. Meloidogyne és una plaga polífaga, d’entre les plantes cultivades més sensibles 

trobem solanàcies (tomàquet, albergínia, pebrot i patata), cucurbitàcies (meló, cogombre, carabassa i 

carabassó), lleguminoses (mongetera, pèsol, fava), i d’altres com pastanaga, enciam, carxofa, api, etc.  

 

Els nematodes del gènere Meloidogyne són els causants de les agalles a les arrels de les plantes que 

infecten (Fig. 1). Aquests danys interfereixen en el transport d’aigua i nutrients cap a les parts aèries de 

la planta, produint debilitament i clorosi com a símptomes generals. Els danys en camp solen aparèixer 

focalitzats i en rodals i van incrementant a cada campanya, estenent-se més fàcilment en sòls de 

textura arenosa. En casos d’infecció greus, la productivitat de la planta afectada es pot veure greument 

minvada i fins i tot arribar a morir. 

 
Fig. 1: Agalles a les arrels causades per Meloidogyne 
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1.1.2. Morfologia i cicle de vida de Meloidogyne spp. i seus ous 

La morfologia dels nematodes formadors d’agalles canvia durant el seu cicle de vida i es caracteritza 

per presentar dimorfisme sexual (en alguns estadis els individus poden canviar de sexe segons si les 

condicions ambientals es tornen adverses).  

Els ous de Meloidogyne spp. es troben dins una matriu gelatinosa segregada per la femella (Fig. 2). 

Medeixen entre 50 a 100 micròmetres de longitud i 20 a 50 d’amplada. Dins d’un ou es troba un 

nematode que, en tenir les condicions adequades, efectua una primera muda i esdevé un juvenil de 

segon estadi (J2). Els J2 medeixen de 250 a 600 micròmetres; en emergir, es mouen lliurement pel sòl 

fins que penetren l’arrel mitjançant l’estilet. Dins de l’arrel es mouen intercel·lularment fins que 

queden establerts prop del cilindre vascular, on establiran el lloc d’alimentació mitjançant la 

transformació de les cèl·lules del voltant del punt d’inserció per a que subministrin l’aliment necessari 

durant la resta de la seva vida. Aquestes cèl·lules incrementen el nombre d’orgànuls i l’activitat 

metabòlica. A partir del moment en que s’estableix l’infecció es comença a desenvolupar l’agalla, que 

pot ser més o menys prominent en funció de la combinació espècie de Meloidogyne-planta. Després de 

la infecció se succeïran el tercer i quart estadis per arribar, finalment, a la fase adulta. Quan les 

condicions són òptimes pel desenvolupament de la població (condicions ambientals, absència de 

competència intra i interespecífica, disponibilitat d’aliment, etc.) els juvenils evolucionen a femelles. Si 

les condicions no són òptimes, una part de les juvenils evolucionen a mascle, que no s’alimenten de la 

planta; els mascles són vermiformes i medeixen entre 600 a 2500 micròmetres. 

Les femelles són sedentàries i presenten una forma globosa, de 0,35 a 3 mm de longitud; es 

reprodueixen partenogenèticament, produint les masses d’ous que es poden localitzar en la superfície 

o a vegades a l’interior de les agalles, completant així un cicle (Karssen i Moens, 2006). 



11 
 

 
Fig. 2: Cicle de vida de Meloidogyne spp.  
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1.2. Inòculs de microorganismes per a millorar la fertilitat biològica del sòl  

 

S’entén que la fertilitat d’un sòl està basada no només en la quantitat de nutrients minerals que conté, 

si no també en la biodiversitat microbiològica que els solubilitza i els fa disponibles per a la planta, així 

com l’hàbitat propici per a que aquesta biota en el sòl pugui sobreviure, és a dir, un nivell apropiat de 

matèria orgànica. El millor exemple d’aquest equilibri el trobem als boscos on de manera natural la 

xarxa tròfica permet incrementar la fertilitat dels sòls i produir més biomassa que qualsevol sistema 

agrari en un any en un sistema de reciclatge de nutrients a molt llarg termini (Altieri, 1999).  

 

El coneixement sobre la possibilitat d’inocular plantes amb microorganismes simbionts de la rizosfera i 

bactèries promotores del creixement per a millorar el desenvolupament dels cultius és centenari. Avui 

dia però, el seu efecte està en constant revisió i sovint les millores en el creixement no s’associen a 

l’efecte de la inoculació de microorganismes. Des del descobriment de Rhizobium el 1886, que és la 

bactèria simbiont que fixa nitrogen atomosfèric en molts cultius de lleguminoses, els productes fets a 

partir de Rhizobium han estat comercialitzats arreu, i sobretot a països econòmicament avançats. No 

obstant, a la gran majoria de països desenvolupats, la tecnologia d’inoculació de microorganismes ha 

tingut un impacte lleu en la productivitat, ja sigui pel seu poc ús en les explotacions, o una baixa 

qualitat de l’inòcul o una fabricació casolana inadequada (Bashan, 1998). Altres microorganismes aïllats 

han precedit els primers preparats sent avui dia una font de recerca i millora dels cultius per donar 

resposta als desequilibris causats per les pràctiques de producció intensiva tant en països 

desenvolupats com en vies de fer-ho.  

 

En països en vies de desenvolupament l’ús de microorganismes no ha tingut la mateixa evolució i es fan 

servir des de fa molt anys en diferents cultius i zones climàtiques (Restrepo, 2007). Són populars degut 

a la senzillesa en la fabricació i ús, i a un preu molt més accessible comparat amb els pesticides i 

fertilitzants químics; molts estudis pràctics i tècnics realitzats en aquests països demostren que els 

inòculs de microorganismes milloren l’estat sanitari i la productivitat dels cultius, com ha estat posat de 

manifest a l’Índia i el Vietnam en cereals, i a Llatinoamèrica en cereals i llegums (Hartmann i Bashan, 

2009). Avui dia però existeixen arreu del món diversos formulats basats en bactèries promotores de 

creixement (Azospirillum), fongs simbionts (Glomus, sp.), fongs i bactèries per a control biològic 

(Trichoderma sp., Bacillus subtilis, etc.), i aquestes tecnologies estan en constant revisió i creixement 

(Javaid 2010). 

 

A continuació es mostra una revisió d’alguns mètodes i pràctiques d’inoculació de microorganismes 

relacionats directa o indirectament amb el present treball. 
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1.2.1. Preparats de microorganismes de montanya 

 

Arreu de Llatinoamèrica, moltes de les tecnologies per a la producció ecològica han estat 

desenvolupades pels propis productors a les seves finques. Aquestes tecnologies estan basades en 

coneixement biològic i científic contrastat en altres àmbits (fermentacions anaeròbiques, reproducció 

de microorganismes, etc.) tot i que poc estudiat a nivell mundial quan ens referim al seu ús en 

agricultura. L’ús d’aquestes tecnologies busca permetre als productors produir aliments de manera 

competitiva a partir d’insums i recursos locals, abaratint així els costos de producció en deixar de 

dependre en gran part d’insums tecnològics externs sovint inaccessibles provinents de l’agroindústria 

(Restrepo, 2007).  

 

Algunes d’aquestes tecnologies són adobs orgànics fermentats tipus bokashi, biofertilitzants, i la que 

ens centrarem en aquest treball, els microorganismes de muntanya autòctons (d’ara endavant MM) en 

forma líquida (MMactivat). Aquesta tècnica permet obtenir un inòcul microbiològic d’alta eficiència 

que actua com a biorregulador de patògens i descomponedor de matèria orgànica, entre altres. Els 

agricultors ho preparen en forma sòlida o líquida, i estan fets a base de restes de sotabosc, segó de blat 

i melasses.  

 

La recepta bàsica consta dels següents passos: 

 Barrejar mecànicament el segó, el mantell de sotabosc i la melassa de manera que s’impregnin 

els tres materials. 

 Introduir en un bidó la mescla, comprimint regularment per expulsar la majoria de l’aire.  

 Tancar hermèticament el bidó i deixar reposar 30-40 dies; en aquest temps, les comunitats de 

microorganismes aeròbics es reproduiran consumint la melassa, però en consumir l’oxigen 

present deixaran pas a d’altres anaeròbics, i finalment tots passaran a formes de resistència en 

acabar de consumir els recursos.  

 En obrir el bidó, el material que s’obté s’anomena MM sòlid i es pot conservar en aquest estat 

durant mesos.  

 Aquest MM sòlid s’introdueix en una bossa de tela, la qual es posa en un recipient amb aigua i 

una certa quantitat de melassa. A través d’aquesta aigua es fa circular un cabal d’aire 

mitjançant una bomba i un difusor. El medi ric en oxigen i aliment tornar a l’activitat els 

microorganismes dorments, que es reprodueixen en gran nombre. En unes 48-72 hores es 

disposa d’un caldo amb una gran concentració de microorganismes actius que anomenem 

MMactivat. Aquest caldo ha de ser aplicat a camp en un temps màxim d’una hora per tal de no 

perdre aquesta activitat.  
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Segons diferents publicacions tècniques (Picado et al. 2005) el preparat de MM conté un promig de 80 

espècies de microorganismes d’uns 10 gèneres, que pertanyen bàsicament a 4 grups:  

- Bactèries fotosintètiques: Que empren l’energia solar en forma de llum i calor, i substàncies produïdes 

per les arrels, per a sintetitzar vitamines i nutrients. Quan s’estableixen al sòl, produeixen també un 

augment en les poblacions d’altres microorganismes eficients, com els fixadors de nitrogen, els 

actinomicets i les micorrizes.  

- Actinomicets: Algunes espècies son fongs beneficiosos que controlen fongs i bactèries patògens, i que 

donen a les plantes major resistència front aquests mitjançant el contacte a l’arrel de patògens més 

debilitats.  

- Bactèries productores d’àcid làctic: l’àcid làctic té la propietat de controlar la població d’alguns 

microorganismes, com el fong del gènere Fusarium. A més, mitjançant la fermentació de matèria 

orgànica, solubilitzen nutrients per a les plantes.  

- Llevats: Bactèries que empren substàncies que produeixen les arrels de les plantes i altres materials 

orgànics, per a sintetitzar vitamines i activar altres microorganismes del sòl.  

 

De les diferents funcions que poden tenir els microorganismes de sòl de sotabosc cal destacar:  

- Descomponen la matèria orgànica.  

- Competeixen amb microorganismes patògens.  

- Reciclen els nutrients de les restes vegetals incorporades.  

- Fixen nutrients en quelats orgànics evitant així la seva lixiviació però mantenint-se disponibles per les 

plantes. 

- Degraden substàncies tòxiques persistents (pesticides, fumigants, etc.)  

- Produeixen substàncies i components naturals que milloren l’estructura del sòl.  

 

1.2.2. Microorganismes Eficients 

Aquesta pràctica està inspirada per la tècnica desenvolupada per científics japonesos durant els anys 

80, i en concret el Professor Teruo Higa, a la universitat de Ryukyu, Okinawa, que la va anomenar 

Microorganismes Eficients, i es coneix per les seves sigles en anglès EM (Effective Microorganisms). 

Segons Higa, els EM són una barreja de microorganismes beneficiosos d’origen natural, i contenen 

bactèries fotosintètiques (Rhodopseudomonas palustris i Rhodobacter sphaeroides), lactobacils 

(Lactobacillus plantarum, L. casei, i Streptococcus lactis), llevats i actinomicets (Streptomyces spp.). 

Aquests microorganismes,  per tal de permetre la seva comercialització, han estat aïllats en laboratori, 

seleccionats i equilibrats de manera que puguin mantenir-se en dormància dins d’un envàs fins a 

l’activació realitzada just abans de l’ús en camp. Aquests microorganismes milloren el creixement dels 

cultius i els rendiments segons alguns autors (Javaid, 2010).  

 



15 
 

 

Comparant la tècnica japonesa EM amb la que utilitzen molts agricultors llatinoamericans cal dir que la 

autofabricació amb MM és més barata, i està basada en l’ús de soques de microorganismes locals o 

autòctons, el que en principi ha de permetre inocular microorganismes més adaptats a les condicions 

de cultiu locals i per tant més resilients i efectius. (Restrepo, 2007).   

 

La realitat és que existeixen pocs estudis concloents al respecte de l’ús de EM (Cóndor-Golec et al., 

2007; Mayer et al., 2010), i encara és molt menor el nombre d’estudis relacionats amb la tècnica de 

microorganismes de muntanya autòctons; cal tenir en compte que cada preparat pot tenir poblacions 

de microorganismes totalment diferents en funció del lloc on es facin i apliquin. Per aquest motiu cal 

remarcar la importància que els microorganismes seleccionats amb aquesta tècnica siguin multiplicats 

en grans masses, en un medi de cultiu apropiat i conservat adientment. No podem oblidar la 

importància de la correcta transferència tecnològica cap al productor ja que si aquest s’apodera de la 

tècnica, aixi com la seva justificació i aplicació, l’ús d’aquests preparats reportarà un mínim o nul risc, i 

en canvi pot suposar molts avantatges productius en diferents àmbits d’aplicació.  

 

1.2.3. Tè de compost activat aeròbicament 

El Tè de compost (d’ara endavant TC) és un caldo preparat de manera similar al MMactivat, en que el 

material de l’inòcul sòlid és compost. Aquest caldo s’ha usat extensament a països desenvolupats com 

els EUA i Austràlia, especialment arrel del treball fet per la doctora Elaine Ingham i el Soil Foodweb 

Institute. Diversos estudis proven l’eficàcia d’aquest en usos variats, com a tractament per fongs en 

vinya, per nematodes en cultius d’hivernacle, i com a revitalitzant del sòl en general (Ingham, 2002).  

Els materials d’origen del compost així com un correcte procés de compostatge influeixen de manera 

determinant en la composició microbiològica d’aquest, i per tant en la del TC resultant. El 

vermicompost o compost de llombriu sembla ser un material adequat per aquestes preparacions ja que 

la microbiota afavorida pel procés digestiu de les llombrius és benèfica per les plantes cultivades i 

supressora de patògens humans com E. coli (Ingram i Millner, 2007). 

 

1.2.4. Melassa 

La melassa és un subproducte de la fabricació de sucre, sigui a partir de la canya de sucre o de la 

remolatxa sucrera. Principalment es fa servir a la indústria ramadera per a augmentar la palatabilitat de 

les racions del bestiar. El seu ús en agricultura és variat i en certs àmbits popular degut al seu baix cost; 

en general dóna molts bons resultats per qualsevol preparació líquida o sòlida en la que es vulgui 

propiciar el desenvolupament de microorganismes, com ara una mescla orgànica que es vulgui 

compostar (fems, material vegetal...), una maceració líquida d’un vegetal (purí d’ortiga o de 

consolda...). També s’usa la melassa diluïda en aigua aplicada directament al sòl; suposa un estímul per 
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la microflora beneficiosa de la rizosfera a part de tenir un cert valor fertilitzant en diversos 

micronutrients (Mello et al., 2013). 
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1.3. Els inòculs microbians per al control de nematodes Meloidogyne  

Des de fa anys es realitzen estudis sobre l’efecte de diferents microorganismes aïllats i presents al sòl i 

el seu potencial efecte sobre diversos patògens (Flor, 2013). Alguns d’aquests microorganismes tenen 

efecte sobre la densitat de població de nematodes com Meloidogyne per diverses causes, sigui perque 

competeixen, inhibeixen, depreden o parasiten els nematodes o els seus ous (Kerry, 2000). Entre ells 

trobem algunes bactèries dels gèneres Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas o Pasteuria (Walia i Vats, 

2000). I fongs dels gèneres Aspergillus, Cylindrocarpon, Hirsutella, Myrothecium, Paecilomyces, 

Penicillium, Pochonia i Verticillium, que afecten directament les poblacions de nematodes fitoparàsits i 

són considerats agents de control biològic (OCB) (Walia i Vats, 2000; Flor, 2013).  

 

D’altra banda, és raonable suposar que l’aplicació de biopreparats a base de bactèries pot tenir un 

efecte promotor del creixement de la planta relacionat amb un efecte supressor de la infecció de 

Meloidogyne spp. Gran nombre de microorganismes rizosfèrics poden establir una relació simbiòtica 

beneficiosa amb l’arrel de la planta hoste de nematodes, el que pot fer minvar els efectes de la malaltia 

causada per aquests, i se’ls considera agents de protecció biològica. Aquest grup està format 

principalment per rizobactèries, fongs endòfits i fongs formadors de micorrizes arbusculars (Flor, 2013). 

Per exemple, segons Abo-Elyousr (2010) l’aplicació de suspensions riques en bactèries del tipus 

Pseudomonas fluorescens i P. aureginosa redueix significativament la formació de gal·les i la densitat de 

població de nematodes, així com promou el creixement de les plantes degut als metabòlits que genera 

la seva fermentació o presència a la rizosfera.  

 

El tè de compost també ha estat utilitzat amb èxit en el control de nematodes fitoparàsits. Segons 

Arancon i altres (2002, 2003), l’aplicació de tès de compost té un efecte reductor de la infecció de 

Meloidogyne, segons diversos assajos; en tomaquera en substrat estèril en hivernacle, i en vinya i 

maduixa en condicions de camp.  

 

També s’han observat resultats amb l’aplicació de melassa diluïda en aigua en condicions de camp. 

S’ha observat una reducció de la severitat de la formació de gal·les en tomaquera amb aplicacions de 

melassa per si sola; en dosis relativament altes (10 g de melassa/L d’aigua), es va aconseguir un control 

comparable amb el del nematicida fenamiphos (Vawdrey i Stirling, 1997).  

 

De la mateixa manera, l’aplicació al sòl d’urea dissolta en aigua (CO(NH2)2) en elevades concentracions 

s’ha observat efectiva en la reducció del número de nòduls per gram d’arrel de carbassó; no obstant, 

aquest tractament resulta en acumulacions significatives de nitrats i nitrogen amoniacal i augments en 

la conductivitat del sòl, causant així una fitotoxicitat pronunciada en les plantes. En canvi, l’aplicació de 

melassa combinada amb l’aplicació d’urea va millorar l’eficàcia de la urea, especialment en les dosis 

més baixes d’urea (Rodríguez-Kábana i King, 1980). 



18 
 

Es pot argumentar que el carboni fàcilment disponible de la melassa estimula el metabolisme de fongs i 

bacteris del sòl productors dels enzims ureasa i invertasa, responsables de l’activitat de la urea, així 

com d’altres microorganismes beneficiosos per la fertilitat del sòl i la salut vegetal. En l’assaig 

prèviament citat es va observar un augment de les densitats de nematodes bacterívors que posa de 

relleu l’afirmació anterior. Els mecanismes implicats en aquests efectes no estan clars encara, però una 

explicació general seria que el contingut en carbohidrats de la melassa augmenta la ratio Carboni / 

Nitrogen del sòl alterant així la microbiota en un efecte en cadena que acaba afectant els nematodes, 

com semblen indicar els resultats. 

 

Així mateix, segons Schenck (2001), en diversos assajos a camp en plantacions a Maui (Hawaii) s’ha 

observat una marcada reducció en les poblacions de nematodes en cultius de papaia (Carica papaya) i 

col xinesa (Brassica rapa pekinensis) després de l’aplicació de melassa diluïda. 

 

Altres estudis mostren la utilitat de la melassa en el control de nematodes fitoparàsits. Un estudi 

realitzat per Butler, McCollum i Albano compara l’efectivitat de tres tractaments: aplicació de melassa, 

compost de gallinassa i solarització, sols o combinats, sobre les poblacions de nematodes fitoparàsits, 

així com altres patògens, com ara Phyotophtora capsici  (un fong causant del mal de coll d’arrel). 

Aquest estudi, realitzat en un cultiu amb rotació de pebrot i albergínia en dos anys consecutius, mostra 

una reducció en les poblacions de nematodes amb l’aplicació combinada de melassa i compost de 

gallinassa (Agricultural Research Service in Fort Pierce, Florida, 2011).  

 

1.4. Control biològic de nematodes: situació actual  

Malgrat centenars d’agents de control biològic han estat comercialitzats a nivell mundial per al maneig 

d’altres plagues i malalties dels cultius agrícoles (Paulitz i Belanger, 2001), quan del que es tracta es el 

control de nematodes fitoparàsits hi ha molt pocs agents de control biològic disponibles 

comercialment. Això és degut bàsicament a les dificultats que existeixen per a la seva reproducció 

massiva i l’obtenció de formulats comercials, així com els resultats poc consistents en la seva aplicació 

en condicions de camp (Meyer i Roberts, 2002).  

 

Alguns d’aquests microorganismes, ja siguin fongs, bactèries, o llevats, poden estar presents en el 

biopreparat MMactivat objecte d’aquest assaig, així com alguns metabolits producte de la fermentació 

aeròbica amb efecte sobre Meloidogyne javanica (Restrepo, 2007; Flor Peregrín, 2013).  

 

La senzillesa en la preparació del biopreparat Mmactivat o de la dilució de melassa pot esdevenir un 

avantatge respecte l’ús de preparats comercials de microorganismes abans descrits. 
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1.5. Precedents del present treball   

Lacunza (2014), va assajar l’efecte de MMactivat i MMautoclavat (després de l’activació) sobre la 

capacitat reproductora de Meloidogyne javanica en tomàquet i sobre la producció de biomassa. La dosi 

va ser de 8,4 ml de preparat per planta amb una freqüència d’aplicació setmanal.     

No es van observar diferències significatives entre el testimoni i els diferents tractaments pel que fa a 

creixement de la planta (PSA i PFR), però sí un efecte significatiu dels dos biopreparats en la capacitat 

reproductiva de M. javanica. El tractament MMautoclavat va mostrar una reducció del 67% d’ous/gr 

d’arrel, mentre que el tractament MMactivat va mostrar una reducció del 63% respecte del testimoni.  

També és d’interès que no es van detectar microorganismes termodúrics ni Pseudomonas aureginosa o 

Pseudomonas fluorescens, descartant un possible efecte supressor per aquest tipus de bactèries, així 

com tampoc coliformes fecals; sí es va detectar la presència de fongs. 

En síntesi, es va observar que els tractaments de MMactivat i MMautoclavat van tenir un efecte sobre 

la capacitat reproductiva, però no es podia afirmar que fos la presència d’un microorganisme en 

concret en la rizosfera el que va causar aquest efecte de manera directa. Es va discutir l’efecte dels 

metabòlits termorresistents segregats pels microorganismes durant la fermentació, que podrien ser els 

causants del control de M. javanica. Per últim, es va esmentar la possibilitat de que tal efecte fos 

causat per la melassa continguda en el preparat.  

 

1.5.1. Primer assaig del present treball, 2015 

Durant la primavera de l’any 2015 es va dur a terme un assaig amb l’objectiu de revalidar els resultats 

obtinguts en el de Lacunza; es va augmentar la diversitat de tractaments, incloent-hi els següents: 

 MMactivat 

 MMautoclavat (després de l’activació) 

 Te de compost activat (TC activat) 

 TC autoclavat (després de l’activació) 

 Melassa diluïda en aigua 

 Testimoni 

Cada tractament estava representat en 10 plantes inoculades amb nematodes i 10 plantes sense 

inocular, obtenint un total de 120 plantes (Fig. 3). 
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Fig. 3: Primer assaig del present treball, primavera 2015 

 

A efecte de tenir més factors a observar, es va incloure un tractament de te de compost procedent 

d’una casa comercial ja que es considera una preparació amb similituds fonamentals amb el 

biopreparat MM (ampli espectre de microorganismes, que viuen en relacions tròfiques i de simbiosi 

uns amb els altres així com amb les plantes; en un medi ric en humus i que per les pròpies 

característiques d’aquest, el fan no conductiu per patògens humans). També es va incloure un 

tractament que solament incloïa melassa diluïda en aigua. 

Malauradament, en aquest assaig no es va aconseguir una infecció satisfactòria de nematodes (en 

observar les plantes testimoni inoculades, cap va mostrar infecció), raó per la qual no es va poder 

extreure cap conclusió pels objectius fixats pel que fa al control de Meloidogyne.  

Per altra banda, el sistema de reg va funcionar defectuosament ocasionant una gran variabilitat en el 

desenvolupament de les plantes, cosa que no va permetre extreure cap conclusió pel que fa al 

creixement vegetal. 
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2. Objectius  

 

Determinar l’efecte de MMactivat i de la dilució de melassa sobre la capacitat reproductora de 

Meloidogyne en tomàquet i la producció de biomassa. 
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3. Material i mètodes 

 

3.1. Acondicionaments previs 

 

3.1.1. Ubicació de l’assaig de camp 

L’assaig es va dur a terme des de l’agost a l’octubre de 2015 en un hivernacle localitzat a la finca 

experimental de Can Comas, seu del Parc Agrari del Baix Llobregat, ubicada al municipi del Prat de 

Llobregat (Fig. 1). La finca es troba a les coordenades 31 T 422877.03m E 4577098.33m N, i a una 

alçada de 7 metres sobre el nivell del mar. 

Fig. 1: Ubicació de la finca experimental de Can Comas 

3.1.2. Productes assajats 

En l’assaig efectuat la tardor del 2015, es va decidir no incloure els tractaments de te de compost per 

tal de reduïr el volum de plantes, doncs el maneig es va considerar massa complicat.  

Per tal d’avaluar l’efecte dels MMactivats pel control de Meloidogyne spp., així com l’efecte en el 

creixement de la planta, es va realitzar aplicacions de tres productes:  

 El biopreparat MMactivat (d’ara endavant MM). 

 El mateix biopreparat de MMactivat però posteriorment autoclavat (MMa).  

 Dilució de melassa equivalent a la usada en el biopreparat, 8 ml/L (Mel). 

El biopreparat MM es prepara per infusió en aigua d’un material orgànic (ensitjat sòlid de MM, que 

conté gran quantitat de microorganismes en formes activa i de resistència), disposat dins una bossa de 

cotó en un medi aquós amb l’afegit de melassa (8ml/L) i airejat mitjançant una bomba de peixera, per 

homogeneitzar les condicions del contenidor i afavorir el creixement de microorganismes aerobis.  
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MMa ens servirà per a avaluar el possible efecte promotor de creixement del producte i l’efecte del 

metabòlits no termolàbils que poden tenir efecte sobre el nematode sense la presència dels 

microorganismes que els han generat. Per últim, Mel ens servirà per observar si els possibles 

microorganismes no provinents del preparat (alimentats per aquesta font d’energia) o els carbohidrats 

o altres nutrients continguts en aquesta, tenen un efecte bé supressor de Meloidogyne sp., bé 

promotor del creixement de la planta. 

 

3.1.3. Material utilitzat i montatge 

Es va trasplantar planter de tomàquet varietat Cherry susceptible a Meloidogyne spp. provinent d’un 

planterista local. Les safates no es van tractar amb cap agent de control biològic tipus Trichoderma spp. 

o similars.  

El trasplantament es va realitzar el 25/09/2015. Un total de 80 plantes amb substrat comercial es van 

separar de la safata alveolada i es van introduir en torretes d’1L amb sorra estèril de riera del 

Maresme. La sorra havia estat esterilitzada prèviament mitjançant autoclau dues vegades amb 24 

hores de diferència, durant 1 hora a 121ºC i 1,1 bar. 

Cada torreta es va fertilitzar amb 10 mL de volum de granulat comercial Osmocote® 19-6-12. 

Per al sistema de reg es van instal·lar un emissor de goteig autocompensant de cabal 2L/h per a cada 

torreta (Fig.2). Previ a l’inici de la prova es va realitzar la comprovació de la uniformitat del sistema de 

reg. 

Durant l’assaig les plantes es van regar unitàriament amb una freqüència de dos cops al dia, a les 9h del 

matí i a les 18h de la tarda durant entre 2 i 3 minuts cada reg.  

Per a determinar el moment òptim de l’extracció de les plantes per al seu posterior anàlisi de laboratori 

es va instal·lar una sonda 5TE connectada a un datalogger EM10 ambdós de la marca Decagon®. 

D’aquesta manera es van obtenir les lectures horàries de temperatura dins una torreta que van 

permetre calcular els graus dia acumulats durant tota la durada de l’assaig i així determinar el moment 

de la fi de la primera generació de nemàtodes.  
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Fig. 2: Detall del montatge de l’assaig abans de montar els goters 

 

Per esmorteïr un possible pic de temperatura que fos letal pels nematodes, les torretes i les mangueres 

de reg es van cobrir amb tela blanca de cotó (Fig.3). 

 
Fig. 3: Assaig complet amb la tela de cotó col·locada 
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3.1.4. Disseny experimental 
 

Es van disposar les 80 plantes en 8 files de 10 torretes per a cada tractament amb un total de 8 

tractaments:  

- T1 MM: S’aplica el biopeparat activat. 

- T2 MMn: s’inocula amb una població coneguda de J2 de Meloidogyne spp. i s’aplica el biopreparat 
activat. 

- T3 MMa: S’aplica el biopeparat esterilitzat. 

- T4 MMan: s’inocula amb J2 de Meloidogyne spp. i s’aplica el biopreparat esterilitzat. 

- T5 Mel: S’aplica dilució de melassa. 

- T6 Meln: s’inocula amb J2 de Meloidogyne spp. i s’aplica la dilució de melassa. 

- T7 T: no es fa cap tractament. 

- T8 Tn: S’inocula amb J2 de Meloidogyne spp. 

 

Els tractaments es van separar en dos blocs de cinc plantes cadascun (primer bloc: 1-5, segon bloc: 6-

10), els quals es van distribuir de manera aleatòria entre les diferents línies de reg (Fig. 4). 

 

         MM Tn Mel 10 Meln T Mma MMn Mman 

MM Tn Mel 9 Meln T Mma MMn Mman 

MM Tn Mel 8 Meln T Mma MMn Mman 

MM Tn Mel 7 Meln T Mma MMn Mman 

MM Tn Mel 6 Meln T Mma MMn Mman 

Meln MMn Mma 5 T Mman Mel MM Tn 

Meln MMn Mma 4 T Mman Mel MM Tn 

Meln MMn Mma 3 T Mman Mel MM Tn 

Meln MMn Mma 2 T Mman Mel MM Tn 

Meln MMn Mma 1 T Mman Mel MM Tn 

___^___ ___^___ ___^___ 
Nº 

planta 
___^___ ___^___ ___^___ ___^___ ___^___ 

 

Fig. 4: Distribució dels tractaments 
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3.2. Desenvolupament de l’assaig 

3.2.1. Preparació dels tractaments 

Per a la preparació de l’ensitjat sòlid de MM es van emprar tres ingredients: terra de sotabosc, melassa 

de canya de sucre i segó fi de blat (Fig. 5). El terra de sotabosc prové de pinassa d’una finca privada a la 

llera del Foix, comarca del Garraf 31 T 387870.15 E 4565687.53 N. La melassa de canya de sucre i segó 

de blat fi provenen d’una empresa de fabricació de pinso per a bestiar. Els materials es van barrejar en 

una proporció de 25kg de terra de sotabosc, 50 kg de segó i 18L de melassa segons la tècnica emprada 

pels agricultors llatinoamericans (Restrepo, 2007; Simón, 2013).  

La barreja es va disposar en un bidó hermètic de 120L de capacitat, comprimint capes de barreja cada 

15 cm. El bidó es va segellar i es va deixar fermentar durant 40 dies en una nau agrícola protegida. 

Fig. 5 Mostra de l’ensitjat sòlid fet a partir de microorganismes de muntanya (MM) 

Per a cada activació per a l’aplicació en les tomaqueres del biopreparat de MMactivat, es van posar 

200gr de la barreja fermentada dins un sac tancat de tela de cotó, i aquest dins un bidó de 20L. A 

continuació es van afegir 10L d’aigua potable i 80cc de melassa de canya de sucre (Fig. 6).  

 
Fig. 6: Preparació de l’activació 

Es va instal·lar una bomba d’aireació d’aquari de capacitat per a 120L de volum. Es va deixar fermentar 

durant 72 hores a les fosques i tapat amb lona al laboratori 20 de l’ESAB. La bomba es va programar 

per funcionar ininterrompudament, ja que es va constatar que el contingut d’oxigen dissolt de la 

preparació no superava els 6 ppm durant la fermentació, concentració d’oxigen considerada adequada 

(Fig. 7). Un cop transcorreguts els tres dies es va obtenir un biopreparat líquid fet a partir de MM 
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activat, apte per a ser aplicat a cada torreta de tomaqueres en les hores següents per tal de no perdre 

l’activitat dels microorganismes. 

 
Fig. 7: Medició del contingut d’oxigen dissolt amb sonda portàtil 

Aquesta preparació es va fer quatre vegades (per tal de realitzar una aplicació abans de la inoculació de 

Meloidogyne spp. i tres aplicacions posteriors). El mateix dia de cada aplicació, una fracció del MM es 

va autoclavar 30minuts a 121ºC i 1,1bar per obtenir MMa, i es va preparar la dilució de melassa a raó 

de 8 ml/L.  

 

3.2.2. Inoculació de Meloidogyne, aplicació de tractaments i finalització de l’assaig 

Els tres productes van ser aplicats a la torreta de cada planta a raó de 8,4 ml/planta; a les plantes de 

testimoni es va aplicar una quantitat equivalent d’aigua mineral. Aquesta dosi es correspon a un volum 

de MM de 200L fet a partir de 4kg de MMsòlid per hectàrea, segons les referències dels productors 

llatinoamericans (Restrepo, 2007; Simón, 2013), i considerant la proporció equivalent de 24.000 

plantes/hectàrea de tomàquet. Pel que fa a la dilució de melassa, es van aplicar 8,4 ml/planta.  

SETM1: la primera aplicació dels MM, MMa i Mel va ser el 25/08/2015 al mateix moment del 

transplantament.  

SETM2: El 31/08/15 es van inocular formes juvenils (J2) de Meloidogyne spp. a raó de 1 J2/cm3 per 

planta, suspeses en 5 ml d’aigua, en dos forats de 3cm de profunditat a 1cm del coll de la planta.  

En les setmanes posteriors, es van realitzar un total de 3 aplicacions més dels tres tractaments (07/09, 

14/09 i 21/09) a raó d’una aplicació per setmana.  
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L’assaig va tenir una durada de 51 dies des del 25/08/15 fins a el 15/10/15. Les plantes es van extreure 

de cada torreta i es van marcar individualment per al seu posterior anàlisi. Es van separar les parts 

aèries , dipositades en sobres, pel posterior pesatge. Les parts radiculars van ser rentades i pesades en 

fresc, i en les plantes corresponents a la inoculació amb nematodes, es van reservar per extreure’n els 

ous (Fig. 8). 

 

 
Fig. 8: Arrels netes preparades pel pesatge  
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3.2.3. Incidents esdevinguts durant el desenvolupament de l’assaig 

Els segon dia posterior a la inoculació amb Meloidogyne spp. es van enregistrar temperatures de 40 ºC 

durant 5 hores; aquest temps d’exposició podria resultar en un reducció de la població de nematodes 

en fins un 65% (Mc Sorley, 2008). 

La Setmana 2 després del transplantament es van observar símptomes de Tuta absoluta a les plantes, 

per la qual es va fer un tractament en esprai amb l’insecticida Spinor (0,25 ml/l).  

Posteriorment, la setmana 3 es van observar símptomes d’un brot de virus TSWV (Fig. 9); a causa 

d’aquesta malaltia es van perdre en total 21 plantes de diferents tractaments; el tractament que va 

quedar amb menor representació va ser el MMan del qual van quedar 5 plantes. Les plantes restants, 

de les quals es van poder obtenir dades, estan indicades a la Taula 1. 

 
Fig. 9: Planta afectada pel virus 

 

Nº tractament Preparat Nº plantes  

1 MM 9 

2 MMn 8 

3 Mma 7 

4 Mman 5 

5 Mel 8 

6 Meln 8 

7 Te 7 

8 Ten 7 

  Total 59 
 

Taula 1: Plantes restants després de l’atac de virus 
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Com s’explicarà a l’apartat 4 (Resultats), hi ha evidències de que es va produir un error en l’aplicació 

dels tractaments. Pel paràmetre “ous/planta”, el segon bloc del T8 (testimoni amb nematodes) mostra 

uns valors marcadament inferiors als de l’altre bloc del T8 i molt similars als del T6 (melassa amb 

nematodes); aquest bloc estava situat al costat del segon bloc del T5 (melassa), per tant, és presumible 

que almenys una de les aplicacions del segon bloc del T5 s’apliqués en realitat al segon bloc del T8. 
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3.3. Presa de dades 

L’assaig es va donar per finalitzat quan el nematode havia completat la primera generació. Segons Giné 

et al., (2014) el model fenològic en sòl arenós de M. javanica assoleix la primera generació 

(desenvolupament + embriogènesi) a partir dels 500º Dia acumulats . 

Concretament, es van acumular 577,7º Dia en 49 dies. Aquest càlcul es va obtenir gràcies a la sonda de 

temperatura enterrada dins una torreta de l’assaig. Els paràmetres per a la determinació dels graus dia 

acumulats van ser: Tª basal de 11,4ºC i un llindar màxim de desenvolupament de 30ºC, segons una 

integral tèrmica tipus sinus simple i tall intermig.  

 

3.3.1. Avaluació de l’efecte sobre creixement de la planta 

Per a avaluar l’efecte sobre el creixement de la planta es van tallar les plantes a l’alçada del coll de 

l’arrel. La part aèria es va assecar durant 72 hores a 85ºC i es va determinar el pes sec aeri (PSA). Les 

arrels es van pesar en fresc, un cop rentades i assecades per determinar el pes fresc radicular (PFR). 

 

3.3.2. Efecte dels tractaments sobre Meloidogyne spp. 

En algunes plantes de cada tractament es va fer una observació preliminar del número de masses d’ou 

mitjançant tinció amb eriogloucina (Fig. 10).  

 
Fig. 10: Masses d’ous observades en una planta del testimoni amb nematodes 

 

El recompte d’ous per planta va ser el paràmetre escollit per evaluar l’efecte dels tractaments sobre 

Meloidogyne.  
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Les arrels de les plantes inoculades amb Meloidogyne spp. (tractaments 2, 4, 6 i 8) es van rentar per 

eliminar les restes de sòl, es van eixugar suaument amb paper, per evitar treure masses d’ous, es van 

pesar i es van tallar en fragments d’uns 2 cm. Els ous es van extreure de les arrels per maceració de les 

mateixes en una solució de lleixiu comercial (32 g clor actiu L-1) al 10% durant 10 minuts (Hussey i 

Barker, 1973). Posteriorment, la suspensió es va fer passar per un tamís de 100 i 200 mesh per retenir 

les restes vegetals i per un tamís de 500 mesh per retenir-hi els ous.  

La quantitat d’impureses provinents de les arrels triturades va fer inviable recomptar de manera fiable 

al microscopi els ous de cada mostra. Degut a això, totes les mostres es van sotmetre al mètode de 

centrifugació-flotació amb sulfat de magnesi que va permetre eliminar gran part de la matèria orgànica 

i dur a terme el recompte. 

Els ous es van comptar al microscopi òptic en una cambra de recompte tipus Hawskley (Fig. 11), i es van 

referenciar com a ous per ml de solució extreta i ous per planta. 

 
Fig. 11: Cambra de recompte Hawskley 

 
 
 

3.3.3. Tractament de les dades 

Les dades (PSA; PSR; ous per planta) van ser analitzades amb el paquet estadístic SAS 9.2. Les dades 

d‘ous per planta van ser transformades a log10 (x+1). Quan l’anàlisi era significatiu (P ≤ 0,05) es va 

utilitzar la prova de Tukey per a separar les mitjanes. 
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4. Resultats  

4.1. Avaluació de l’efecte sobre creixement de la planta  

Mitjançant anàlisi de la variància, no es van observar diferències significatives entre el testimoni ni els 

diferents tractaments del pes sec de la part aèria de les plantes i del pes fresc de les arrels. 

4.2. Efecte dels biopreparats sobre Meloidogyne spp.  

 

4.2.1. Resultats segons el disseny inicial 

Les dades obtingudes del paràmetre ous (sense normalizar) es mostren a la taula 1, en el mateix ordre 

de distribució que presentaven a l’assaig. En el cas de les plantes que es van haver d’eliminar no 

apareix valor del paràmetre.  

Nº 
planta Producte Nº ous / planta 

 

Nº 
planta Producte Nº ous / planta 

1 MMn 2774 
 

1 Meln 320 

2 MMn 960 
 

2 Meln 192 

3 MMn 374 
 

3 Meln 1250 

4 MMn 2592 
 

4 Meln 224 

5 MMn 72 
 

5 Meln . 

6 MMn 105 
 

6 Meln 392 

7 MMn 451 
 

7 Meln 136 

8 MMn . 
 

8 Meln 120 

9 MMn . 
 

9 Meln . 

10 MMn 750 
 

10 Meln . 

1 Mman . 
 

1 Tn 3362 

2 Mman 1160 
 

2 Tn . 

3 Mman . 
 

3 Tn 3276 

4 Mman 1161 
 

4 Tn 7105 

5 Mman . 
 

5 Tn . 

6 Mman . 
 

6 Tn 87 

7 Mman 930 
 

7 Tn 35 

8 Mman 451 
 

8 Tn 240 

9 Mman . 
 

9 Tn . 

10 Mman 2100 
 

10 Tn 901 
 

Taula 1: Nombre d’ous per planta 
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El primer anàlisi de la variància de les dades normalitzades d’ous (lous) no va mostrar diferències 

significatives en el paràmetre ous/planta entre cap tractament (Taula 2), ni tan sols considerant els 

blocs com a variable.  

 

Procediment GLM 
  

Variable dependent: lous  

Font DF Suma de quadrats Quadrat de la mitjana F-Valor Pr > F 

Model 3 0.83041057 0.27680352 0.74 0.5421 

Error 21 7.89422562 0.37591551     

Total corregit 24 8.72463619       

 

R-quadrat Coef Var Arrel MSE lous Mitjana 

0.095180 22.68562 0.613119 2.702679 

 

Font DF Tipus I SS Quadrat de la mitjana F-Valor Pr > F 

TRAC 3 0.83041057 0.27680352 0.74 0.5421 

 

Font DF Tipus III SS Quadrat de la mitjana F-Valor Pr > F 

TRAC 3 0.83041057 0.27680352 0.74 0.5421 

 

Taula 2: Anàlisi de la variància per la dada lous sense considerar l’error d’aplicació 
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4.2.2. Resultats considerant un error en l’assaig 

Tal com s’exposava en l’apartat 3.2.3., hi ha raons per sospitar un error en l’aplicació dels tractaments 

que ha repercutit en les dades obtingudes i el seu anàlisi estadístic: 

Pel paràmetre “ous/planta” (dades sense normalitzar), totes les plantes del T6 (melassa amb 

nematodes) mostren uns valors d’entre 100 i 1200; mentre que el bloc 1-5 del T8 (testimoni amb 

nematodes) mostra valors de 3000 a 7000, el bloc de les plantes 6-10 mostra uns valors d’entre 

30 i 900. Aquest bloc del testimoni (que mostra uns valors tant inferiors als de l’altre bloc i alhora 

similars als del T6) estava situat al costat d’un bloc del T5 (melassa sense nematodes), per tant, 

és presumible que almenys una de les aplicacions de melassa del segon bloc del T5 s’apliqués en 

realitat al bloc del T8 ocasionant d’aquesta manera el mateix efecte que l’observat en el 

tractament T6. 

D’aquesta manera, les dades sense normalitzar d’ous són les que es mostren a la taula 3. 

Nº 
planta Producte Nº ous / planta 

 

Nº 
planta Producte Nº ous / planta 

1 MMn 2774 
 

1 Meln 320 

2 MMn 960 
 

2 Meln 192 

3 MMn 374 
 

3 Meln 1250 

4 MMn 2592 
 

4 Meln 224 

5 MMn 72 
 

5 Meln . 

6 MMn 105 
 

6 Meln 392 

7 MMn 451 
 

7 Meln 136 

8 MMn . 
 

8 Meln 120 

9 MMn . 
 

9 Meln . 

10 MMn 750 
 

10 Meln . 

1 Mman . 
 

1 Tn 3362 

2 Mman 1160 
 

2 Tn . 

3 Mman . 
 

3 Tn 3276 

4 Mman 1161 
 

4 Tn 7105 

5 Mman . 
 

5 Tn . 

6 Mman . 
 

6 Meln 87 

7 Mman 930 
 

7 Meln 35 

8 Mman 451 
 

8 Meln 240 

9 Mman . 
 

9 Meln . 

10 Mman 2100 
 

10 Meln 901 
 

Taula 3: Nombre d’ous per planta considerant un error d’aplicació 

  



36 
 

Si s’accepta que les plantes del segon bloc del T8 en realitat han rebut el tractament del T5 i per tant 

s’han de considerar que pertanyen a efectes pràctics al T6, l’anàlisi de variància sí que mostra 

diferències significatives (Taula 4).  

Procediment GLM 
  

Variable dependent: lous  

Font DF Suma de quadrats Quadrat de la mitjana F-Valor Pr > F 

Model 3 4.94968858 1.64989619 9.55 0.0003 

Error 23 3.97362144 0.17276615     

Total corregit 26 8.92331001       

 

R-quadrat Coef Var Arrel MSE lous Mitjana 

0.554692 15.37353 0.415651 2.703683 

 

Font DF Tipus I SS Quadrat de la mitjana F-Valor Pr > F 

TRAC 3 4.94968858 1.64989619 9.55 0.0003 

 

Font DF Tipus III SS Quadrat de la mitjana F-Valor Pr > F 

TRAC 3 4.94968858 1.64989619 9.55 0.0003 

 

Taula 4: Anàlisi de la variància per la dada lous considerant l’error d’aplicació 
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Posteriorment es va realitzar una prova de Tukey (Taula 5) per reconèixer agrupacions d’aquestes 

diferències (les dades són normalitzades). 

Prova del rang estudentitzat de Tukey (HSD) per lous 
 

Mitjanes amb la mateixa lletra no són  
Significativament diferents. 

Tukey Agrupament Mitjana N TRAC 

  A 3.6313 3 T 

  A       

B A 3.0153 5 Mma 

B         

B C 2.7292 8 MM 

  C       

  C 2.2905 11 Mel 

 

Taula 5: Prova de Tukey per la dada lous 

 

S’observa que els tractaments MM i Mel es diferencien significativament del Testimoni, cosa que no 

passa amb el Mma. Els tractaments Mma i MM no es diferencien entre sí, i MM i Mel no es diferencien 

entre sí.  
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Atenent a les mitjanes sense normalitzar de ous/planta, s’observa que el tractament Mel ha mostrat 

uns valors un 95% inferiors als del testimoni; el biopreparat MM, un 78% inferiors; i el biopreparat 

Mma, un 75%, tot i que aquest no es pot considerar estadísticament significatiu (Gràfica 1 i Taula 6). 

 

 

Gràfica 1: Mitjanes de les dades d’ous/planta sense normalitzar 

 

 

 
Mitjana Error Std 

MM 1009,75 380,33 

Mel 263,36 70,95 

Mma 1160,4 268,25 

T 4581 1262,24 

 

Taula 6: Dades de les mitjanes de les dades d’ous/planta sense normalitzar 
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5. Discussió 

Considerant els errors comesos abans esmentats, hi ha raons per afirmar que tots els biopreparats 

assajats tenien un cert efecte reductor de la capacitat de reproducció de Meloidogyne.  

 

Encara que no s’han observat diferències a nivell estadístic entre els dos biopreparats a base de MM, sí 

que s’ha constatat que el preparat activat ha ocasionat diferències respecte el testimoni mentre que 

l’autoclavat no s’hi ha diferenciat. Per tant, es pot argumentar que l’efecte de tals preparats no és 

degut només als metabòlits termorresistents, sinó que els microorganismes vius també han jugat un 

paper.  

 

Per altra banda, el preparat de melassa ha estat el que ha mostrat l’efecte més clar en la reducció de la 

reproducció de Meloidogyne. No es pot afirmar amb plena seguretat que sigui el contingut de melassa 

dels biopreparats de MM el que causi el mateix efecte, doncs aquesta ha estat metabolitzada (en part o 

totalment) pels microorganismes durant la fermentació. Tampoc el mecanisme pel qual la melassa és 

efectiva amb els nematodes està clar, com s’ha discutit a la introducció d’aquest treball. L’efecte 

estimulant de microorganismes antagonistes sembla improbable, doncs el substrat de cultiu era estèril, 

encara que el substrat que contenia el planter de tomaquera no ho era. Encara que l’efecte osmòtic o 

intoxicant de la melassa sobre els nematodes està descartat per alguns estudis com afirmen Vawdrey i 

Stirling (1997), caldria fer més proves en aquest sentit.  

 

Per altra banda, s’ha observat que el desenvolupament vegetal no ha estat afectat per cap dels 

tractaments, però tenint en compte que el temps de l’assaig ha estat molt curt (menys de dos mesos), 

no comparable a una temporada productiva real, no es pot afirmar que la productivitat d’aquestes 

plantes no s’hagués vist beneficiada en el transcurs de la seva vida útil. 

 

Per acabar, cal esmentar que el biopreparat de MM és una pràctica més de les que pretenen retornar 

la fertilitat biològica al sòl, com són l’aplicació d’esmenes orgàniques, els adobs verds, la rotació de 

cultius, el mínim laboreig... L’objectiu de les quals és permetre que el sòl mantingui unes condicions de 

fertilitat adequades de manera natural gràcies a les accions de la xarxa tròfica de microorganismes del 

sòl. Aquestes condicions són les oposades a les del nostre assaig: sòl esterilitzat que pràcticament 

només contenia fracció sorra, sense matèria orgànica i adobat amb fertilitzants minerals. Per tant, 

queda la incògnita de si l’efecte dels biopreparats en unes condicions més idònies hagués estat 

diferent. 
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6. Conclusions 

No s’han observat efectes en el creixement vegetal de cap dels tractaments. 

El biopreparat de MMactivat ha mostrat un cert efecte en la reproducció de Meloidogyne spp. El 

biopreparat de MMautoclavat no ha mostrat efecte a nivell estadístic tot i que els seus valors eren 

pròxims als del MMactivat i per tant un assaig posterior més complet podria revertir aquesta conclusió. 

 L’efecte més remarcable ha estat el de la melassa. Tot i que la bibliografia consultada no ofereix una 

explicació satisfactòria, sembla que és aquest component el que ha causat l’efecte esmentat.  

  



41 
 

7. Bibliografia 
 

Abo-Elyousr, K. A. et al. (2010). Evaluation of plant extracts and pseudomonas spp. for control of root-

knot nematode, Meloidogyne Incognita on tomato. Nematropica. Pp. 289-299. 

Altieri, M. (1999). Agroecología: Bases científicas para una agricultura sostenible. Nordancomunidad. 

Pp. 338. 

Altieri, M.A.; Nichols, C. (2003). Soil Agroecosystems: Impacts of Management on Soil Health and Crop 

Diseases. Soil and Tillage Research. Vol. 72, Cap. 2, agost 2003, pp. 203–211. 

Arancon, N. Q., Edwards, C. A., Lee, S. (2002) Management of plant parasitic nematode populations by 

use of vermicomposts. Proceedings Brighton Crop Protection Conference - Pests and Diseases 2, 705-

710 

Arancon, N. Q., Yardim, E., Edwards, C. A., Lee, S. (2003). The trophic diversity of nematode 

communities in soils treated with vermicomposts. Pedobiologia 47, 736-740 

Bashan, Y. (1998). Inoculants of plant growth-promoting bacteria for use in agriculture. Biotechnology 

Advances. nº 16. Pp.729–770. 

Borlaug, N. (2000). Ending World Hunger. The Promise of Biotechnology and the Threat of Antiscience 

Zealotry. Plant Physiology October 2000 vol. 124 nº 2, pp. 487-490. 

Cóndor-Golec, A.; González Pérez, P. (2007). Effective Microorganisms: Myth or reality? A review. 

Revista Perú Biol. nº14. Pp. 315-319. 

Flor Peregrín, M. E. (2013). Uso de agentes de control y protección biológica frente a nemátodos del 

género Meloidogyne en cultivos protegidos bajo plástico. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 

Giné et al., (2014). Thermal requirements and population dynamics of root-knot nematodes on 

cucumber and yield losses under protected cultivation. Plant Pathology. doi: 10.1111/ pp. 12217. 

Gupta, V.; Yeates, G.W. (1997). Soil microfauna as bioindicators of soil health. Biological indicators of 

soil health. CAB Internacional. UK. Pp. 201-233 

Hartmann, A., Bashan, Y. (2009). Ecology and application of Azospirillum and other plant growth-

promoting bacteria (PGPB) - special issue. Eur J Soil Biol. nº 45. Pp.1–2. 

Hussey, R.S., Barker, K. R. (1973). A comparison of methods of collecting inocula of Meloidogyne spp., 

including a new technique. Plant Disease Reporter nº 57, Pp. 1025–8. 

Ingham, E. (2002). The compost tea brewing manual. 5th edition. Soil Foodweb Incorporated. 

Ingram, D.T., Millner, P.D. (2007). Factors affecting Compost Tea as a potential source of E. coli and 

Salmonella on Fresh Produce. Journal of Food Protection, Vol. 70, No. 4 Food Safety 

ISO 4831:2006 (Rev. 2010). Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the 

detection and enumeration of coliforms. Most probable number technique. ISO Standards. 

Javaid, A. (2010). Genetic Engineering, Biofertilisation, Soil Quality and Organic Farming Sustainable 

Agriculture Reviews. Beneficial Microorganisms for Sustainable Agriculture Vol. 4, pp. 347-369. 



42 
 

Karssen, G., Moens, M. (2006). Taxonomy and Principal Genera. Root-Knot Nematodes. Plant 

Nematology Part I, Chapter 3: 60-90. 

Kerry, B. R. (2000). Rhizosphere interactions and the explotation of microbial agents for the control of 

plant-parasitic nematodes. Annual Review of Phytopathology. Cap. 38. pp. 423-441. 

Mayer, J.; Schid, S.; Widmer, F.; Fließbach , A.; Oberholzer , H-R. (2010). How effective are “Effective 

microorganisms” (EM)? Results from a field study in temperate climate. Applied Soil Ecology. nº46. Pp. 

230-239. 

Mello Prado, R., Caione, G., Silva, C. N. (2013) Filter Cake and Vinasse as Fertilizers Contributing to 

Conservation Agriculture. Applied and Environmental Soil Science, vol. 2013, Article ID 581984. 

Meyer, S.; Roberts, P. (2002). Combinations of biocontrol agents for management of plant-parasitic 

nematodes and soilborne plant-pathogenic fungi. Journal of Nematology, nº 34, pp. 1-8. 

Ornat, C., Sorribas, F. J. (2008). Integrated management of root-knot nematodes in mediterranean 

horticultural crops. Integrated management of plant pests and diseases, Vol. 2, pp. 295-319. 

Paulitz, T.; Belanger, R. (2001). Biological control in greenhouse systems. Annual Review of 

Phytopathology. nº 39. Pp. 33-37. 

Picado, J. i Añasco A. (2005). Preparación y uso de abonos orgánicos líquidos y sólidos. CEDECO, Costa 

Rica. 

Restrepo Rivera, J. (2007). El ABC de la agricultura orgánica y harinas de roca. Managua, NI. SIMAS. p. 

262. 

Rodríguez-Kábana R., King, P.S., (1980). Use of mixtures of urea and blackstrap molasses for control of 

root-knot nematodes in soil.  

Simón Zamora, J.I. (2013). Manual de microbiologia y remineralización de suelos en manos campesinas. 

Schenck, S. (2001). Molasses soil amendment for crop improvement and nematode management. 

Vegetable Report, Hawaii Agriculture Research Center, 3. 

Taylor, A.L. i Sasser, J.N (1978). Identification and control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp). 

Department of Plant Pathology, North Carolina State University and U.S Agency International 

Development p. 111. 

Vawdrey L. i Stirling G.R. (1997). Control of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) on tomato with 

molasses and other organic amendments. 

Walia, R. K.; Sharma, S.; Vats, R. (2000). Bacterial antagonists of phytonematodes. In: Biocontrol 

Potential and its Explotation in Sustainable Agriculture: Crop Diseases, Weeds, and Nematodes, vol. 1. 

Ed. Kluwer Academy Plenum. New York, USA. pp. 173-186. 

Walia, R.; Vats, R. (2000). Fungal antagonists of phytonematodes. In: Biocontrol Potential and its 

Explotation in Sustainable Agriculture: Crop Diseases, Weeds, and Nematodes, vol. 1. Ed. Kluwer 

Academy Plenum. New York, USA. pp. 155-172. 


