
Qui més qui menys ha sentit a parlar dels nematodes, pero encara són molt desconeguts 
per a pagesos professionals i aficionats. Un grup de la Universitat Politecnica de 
Barcelona fa anys que els esta estudiant i posant en practica possibles solucions. En 
aquest article ens hi endinsem mínimament per coneixer com afecten els cultius i quins 
remeis han demostrat eficiencia. 
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01. Agalles en arrels 
causades per nematodes. 

Els nematodes són animals invertebrats d'ori
gen aquatic i ambforma de cuco El nom els ve 

. del grec i fa referencia a la seva morfologia, ates 
que són llargs i prims "com un fil " . Es troben 
en qualsevol ecosistema de la biosfera, ja sigui 
aquatic o terrestre. Els seus habits alimentaris 
són diversos , i tenen un paper important en el 
cicle de la materia, així com en la regulació de 
poblacions d'organismes deIs quals s'alimenten, 
ja siguin microorganismes, animals o plante~. De 
fet, només una petita proporció dels nematodes 
presents als soIs (30%) s'alimenten de plantes, . 
i d'aquests, només unes poques especies poden 
causar dany economic. la complexitat de cada 
sol quant a representació i abundancia de grups 
funcionals determinara la magnitud dels danys 
que puguin causar. 

Els nematodes fitoparasits són de pe tites di
mensions, d'entre 0,3 i 1 (maxim 4) mil·límetres 
de llargaria i 0,015-0 ,030 mil·límetres d'amplada, 
cosa que fa necessari l'ús de la lupa o el micros~ 
copi per veure'ls. Són parasits obligats de plantes 
i estan distribuits tant en soIs naturals com en 
soIs conreats d'arreu del món. En general, es con
sidera que en qualsevollloc on una planta pugui 
completar el seu cicle vital hi pot haver un nema
tode capa<:; de parasitar-ne les fulles, les tiges, les 
flors, elsfruits, les arrels, els rizomes, els bulbs o 
els tubercles. Els símptomes que causen són ines
pecífics. A la part aeria són semblants als causats 
per desordres fisiologics associats a la nu trició i 

a la disponibilitat d'aigua, així com als deguts a 
altres patogens vegetals (nanisme, necrosis, po
drits). A la part subterrania tampoc presenten 
major especificitat i són semblants als causats 
per altres patogens vegetals (necrosis, prolifera
cions, agalles). Només la presencia de signes de 
la malaltia en el material vegetal (masses d'ous 
de Meloidogyne sp. en agalles, quists de Globodera 
sp. o d'Heterodera sp. en arrels) pot ajudar al di
agnostic. Tot plegat fa necessari analitzar mostres 
de qualsevol part de la planta o bé analitzar el sol 
per determinar l'agent causal. 

1. ESTRATÉGIES DE RESISTÉNCIA 1 PROLIFERACIÓ 

Els nematodes aconsegueixen sobreviure durant 
períodes sense planta hoste o amb condicions 
ambientals desfavorables mitjan<:;ant diferents 
formes de resistencia. la temperatura i la humi
tat són els principals factors ambientals que limi
ten el desenvolupament de les poblacions. D'una 
banda perque els nematodes no tenen capacitat 
de regulació interna de la temperatura i és la 
temperatura ambiental la que condiciona la seva 
velocitat de desenvolupament. Així, per exemple, 
les temperatures mínima -o base- (Tb), optima i 
maxima de desenvolupament de Meloidogyne sp. 
són 11,5, 28-30 i 35°C, respectivament. Arnés, 

El cicle biologic deis nematodes fitoparasits 

El cicle biolbgic deis nematodes fitoparasits 
passa per sis estadis de desenvolupament: ou, 
quatre estadis juvenils i adult. El creixement de 
les poblacions de nematodes és potencial i cada 
femella pot pondre un nombre variable d'ous (les 
de Pratylenchus sp. fins a 50 i les de Meloidogyne 
sp. fins a 1000). El nombre de generacions que 
cada nematode completa en un cultiu depen 
de la combinació cultiu-nematode i de les 
condicions ambientals durant la interacció. Així, 
Globodera sp. només completa una generació 
durant el cultiu de patata, independentment 
de quan es cultiva, mentre que Me/oidogyne sp. 
pot com.pletar des d'una generació en enciam 
a tres generacions en tomaquet o cogombre 
cultivats en primavera o estiu, o no arribar a 
completar-ne cap si j'enciam es cultiva a partir de 
la tardor (a partir de mitjans-finals d'octubre). 
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02. Afectació per 
nematodes en to maque ra. 

2. Temperatura que s'acumula 
per sobre de la temperatura 

base, sumada dio rera dio. 
Es pot ca lcular a partir de la 

temperatura mitjana de cada 
dio. 

3. Punt a partir del qual el sól 
jo no pot absorbir més aigua. 

4. Podeu consultar I'artic/e "La 
biofumigació ", d'lsidre Canela, 
publicat a l'Agrocultu ra núm. 

22 (2 005), 
a http://goo.gl/kxbdqr 

de manera similar al que passa amb els insectes, 
cada especie de nematode necessita acumular una 
quantitat de temperatura constant per sobre de 
la Tb per completar el seu cicle biologic. Així, 
Meloidogyne sp. necessita acumular 500°C/dia2 

(Tb = 11 ,5°C) per completar el cicle vital. 
D'altra banda, el contingut hídric 6ptim del 561 

per a l'activitat deis nematodes es troba entre la 
capacitat de camp3 i la saó (aproximadament 2/3 
de la capacitat de camp) ; és a dir, l'optim per al 
cultiu. 

Pel que fa a la textura del sol, un alt contingut 
en argila i llim fi dificulta el moviment del nema
tode, que consumeix les seves reserves intentant 
cercar una planta hoste. No obstant aixo , un sol 
ben estructural, encara que presenti una domi
náncia d'elements fins , pot contrarestar l'efecte 
abans esmentat. 

La dispersió deis nematodes pot ser activa o 
passiva. La dispersió activa la fan pels seus propis 
mitjans, cosa que comporta el consum de les re
serves. La distáncia máxima que poden arribar a 
recórrer és al voltant d'un metre a l'any La disper
sió passiva no comporta cap despesa energetica 
per al nematode, és eficient en les llargues distán
cies i és la que té una major importáncia des ,del 
punt de vista epidemiologic. S'ocasiona a través 
del material vegetal, l'aigua de reg, la maquinária 
agrícola o el sol, els substrats i el compost infes
tats. 

La distribució deis nematodes en les parcel
les sol ser en forma d'agregats. Només al cap 
del temps i a conseqüencia de la seva dispersió, 
principalment per les práctiques agronomiques, 
es passa a una distribució aleatoria i finalment 
homogenia. La máxima densitat de nematodes en 
el perfil del sol es troba on hi ha el máxim volum 
d'arrels, majoritáriament entre els 5 i els 30 centí
metres de fondária, encara que se'n poden trobar, 
amb major o menor densitat, en tot el perfil on hi 
ha creixement d'arrels. 

2. METODES DE CONTROL 

La producció del comeu es relaciona amb les 
densitats de nematodes fitoparásits en presembra 

o pretrasplantament del comeu (població inici
al). Existeixen alguns models de predicció que 
orienten en la presa de decisions, valorant si les 
perdues de producció possibles justifiquen el cost 
d'implementar mesures de control. 

La gestió deis nematodes fitoparásits es pot fer 
mitjanc;:ant diversos metodes: 
- evitant l'entrada i l'establiment d'especies exoti
ques en un área on no hi són (metode legislatiu); 
- reduint la densitat de població per sota de la que 
produeix dany economic (metodes agronomics , 
metodes físics i control químic), i/o 
- reduint la taxa de multiplicació de la població. 

És important tenir clar que no hi ha cap me
tode de gestió capac;: d'assolir nivells de control 
propers al 90% de forma consistent i perllongada 
en el temps . Per tant, la gestió cal fer-la mitjan
c;:ant estrategies que combinin diferents metodes 
de forma compatible. 

2.l. METODES DE GESTIÓ PER REDUIR LA 
DENSITAT DE POBLACIÓ INICIAL (PI) 
2.1.1. Metodes agronómics 

A) Descans i treball del sol. Sense planta hoste, 
el nematode viu de les seves reserves i la seva 
supervivencia disminueix en relació amb la tem
peratura acumulada al sol. És important eliminar 
les arrels dels comeus,ja siguin herbacis o llenyo
sos, perque alguns poden rebrotar i per tant incre
mentar o mantenirles densitats de nematodes. 

B) Conreu trampa i data de plantació. El comeu 
trampa és un metode efectiu per combatre nema
todes endoparásits sedentaris , ja que no poden 
abandonar la planta un cop l;han infectada. El 
metode consisteix en conrear un hoste durant el 
temps suficient perque el nematode l'infecti sense 
arribar a reproduir-se, bé sigui perque les plantes 
s'arrenquen en haver finalitzat el conreu o perque 
s'incorporen com a adob en verd. AIguns exem
pies de cultiu trampa són Solanum sisymbriifolium 
per al control de Globodera sp. i Meloidogyne hapla, 
i l'enciam, el rave i la ruca per al control de diver
ses especies de Meloidogyne, entre d'altres. 

C) BioJumigació4 . Consisteix a incorporar ma
teria orgánica que en descompondre's produirá 
gasos toxics per als microorganismes que viuen 
al sol (a raó de 50-100 tones per hectárea). Cal 
puntualitzar que la biofumigació amb crucíferes 
ha de considerar l'estatus de la planta com a hoste 
del nematode objecte de control i, per tant, triar 
aquelles que o bé no en són hoste o en són hostes 
pobres o resistents, per tal d'evitar que la densitat 
de població es mantingui o fins i tot s'incrementi 

Quines són les principals afectacions de ne
matodes en cultius a I'area medi'terrania? 

- Carabassó, encíam, tomaquet i síndria: 

afectacíó per Meloidogyne sp. de fins al 30%. 


- Cogombre: afectació per 

Meloidogyne sp. de fins al 88%. 


- Patata: afectació per Globodera 

rostochiensis de fins al 30%. 


- Mandarina: afectació per Tylenchulus 

semipenetrans de fins al 96%. 


http://goo.gl/kxbdqr


.';' 

Cultivars i patrons comercials 

resistents a nematodes 


Actuafment es disposa de cultivars i patrons 
comercials resistents, en alguns cultius, envers un 
o diversos deis principals nematodes fitoparasits: 
o Civada, ordi i blat envers Heterodera avenae. 
o Vinya envers Meloidogyne sp. i Xiphinema indexo 
o Cítrics envers Ty/enchu/us semipenetrans. 
o Patata envers G/obodera pal/ida 

i G/obodera rostochiensis. 

o Tomaquet i pebrot envers les principals 

especies de Meloidogyne que els afecten. 


(Tb = 10°C). El tractament termic del materi
al vegetal permet restar viabilitat a les formes 
del patogen presents en ell, fins a eradicar-les. 
El mNode és efectiu quan la combinació entre 
la temperatura i el temps d'exposició necessaris 
per afectar la viabilitat del patogen és tolerada pel 
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03- Símptomes de mala ltia 

en arrels causada per 
nematodes. 

5. Podeu consultar /'article "La 
solarització com a alternativa 

a la desinjecció química", de 
Mar Campanero, publicat a 

l'Agrocultura núm )6 (20 03), 
a http://goo.gl/W4btIH 

6. La trobareu tambe . 
rejerenciada per Dittrichia 

viscosa (n ota de I'edito rial). 

1 Aquests extractes no es tan 
registrats com a nematicida 

i per tant el seu ús es pot 
considerar alega/. E/s autors 

van jer maceració d') quilo de 
plan ta seca en 10 litres d'aigua 
jreda durant 24 hores i aplicat 

a18% (nota de /'editorial). 

durant el desenvolupament de l'especie triada per 
biofumigar. LÚS combinat de fems junt amb res
tes vegetals o subproductes agroindustrials també 
ha mostrat eficacia ñematicida. Són nombrosos 
els vegetals que contenen compostos nematici
des. Alguns d'aquests vegetals s'incorporen com 
a esmena organica , com per exemple el nim i el 
ricí. 

Hi ha cases comercials que es dediquen a pro
veir plantes destinades al cultiu trampa o la bio
fumigació. 

2 .1.2. Metodes físics 
A) Calor: desinJes tació per vapor, solarització o 

trac tament térmic del material vegetal. La desinfes
tació per vapor consisteix en esterilitzar el s6l o 
el substrat tractant-lo a 70°C durant un mínim 
de 30 minuts. És una practica costosa i no se
lectiva. Leficacia de la solarització5 (escalfament 
per efecte de la radia ció solar d'un s61 saturat 
d'humitat i segellat amb un plastic durant un 
període d'entre 4 i 6 setmanes de maxima inso
lació) pot ser estimada si es coneix la capacitat 
de supervivencia dels nematodes en funció deis 
graus-dia acumulats. Per exemple, la mobilitat de 
Meloidogyne incognita es va reduir més d'un 90% 
desprésd'haver-se acumulat al s61 500 graus-dia 

SABÓ POTAsSIC LíQUID 

material vegetal. En són exemples l'eradicació 
de Pratylenchus vulnus mitjan<,;ant el tractament 
d'arrels de plan<,;ons d'olivera a 50°C durant 2 
minuts, el de plan<,;ons de vinya a 48-53°C du
rant 10-20 minuts per eradicar Meloidogyne sp. i 
el de bulbs i llavors a 46°C durant 60 minuts per 
controlar Ditylenchus dipsaci. 

B) Control químico Alguns extractes vegetals 
tenen efecte nematicida, com els de Tagetes erec
ta (tagetes o clavell de moro), Chrysanthemum 
coronarium (en algunes zones en diem margali
des) o Inula viscosa6 (olivarda), entre d'altres. Són 
nombrosos els treballs publicats on es determi
na l'efecte que presenten en condicions in vitro, 
per6 pocs els que el determinen en condicions de 
campo 

El nostre grup ha treballat amb extracte aquós 
d'ortiga, cua de cavall i camamilla en condicions 
de semicamp, i d'ortiga i cua de cavall en condi
cions de campo En ambdues aproximacions els 
extractes d'ortiga i de cua de cavall han donat 
resultats consistents, de forma que aplicats una 
setmana abans del pretrasplantament del cultiu, 
just després de trasplantar i 15 dies després del 
trasplantament van reduir la reproducció del ne
matode en una mesura semblant a la del nema
ticida estandard de referencia, i més que al tres 
extractes comercialsT 
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Sols supressius de Meloidogyne sp. destinats 
a producdó agraria ecologica 

A Catalunya han estat caracteritzats dos 

sois destinats a la producció hortícola 

comercial en hivernade en regim de 

producció ecologica que són supressius de 

la malaltia causada per Meloidogyne sp. 

En aquests sois, a banda de practiques 

agronomiques que incideixen sobre el nematode, 

I'ús de la resistencia en rotació, I'aplicació 

d'esmenes organiques i la biofumigació 

amb crucíferés, s'hi detecta fins a un 80% 

deis ous del nematode parasitats per fongs 

en els cultius susceptibles a I'estiu. 

Tot plegat fa que durant I'estudi, que va durar 

tres anys, no calgués fer cap intervenció 

especial adre~ada a combatre nematodes, 

ja que la gestió deis nematodes esta 

indosa en la gestió habitual dela finca. 


2.2. Metodes per reduir la taxa de multiplicació 
de la població 

A) Inclusió de varietats i patrons resistents i tole
rants en la rotació. Les varietats i patrons resis
tents' limiten la capacitat infectiva iJo reproduc
tora deis nematodes fitoparasits sense afectar a la 
producció significativament quan es cultiven en 
sóls infestats. És un metode efectiu, económica
ment rendible i de baix impacte ambiental tant en 
conreus llenyosos com herbacis. Cal planificar la 
seqüencia óptima de rotació de cultiu~ per evitar 
seleccionar poblacions virulentes de nematodes 
capaces de superar els mecanismes de defensa. 
També cal tenir en compte la composició de la 
nematofauna fitoparasita del sól , ja que es pot 
afavorir una altra especie un cop controlada l'es
pecie que causava problemes. És per aixo que la 
resistencia ha d'estar inclosa en una estrategia que 
combini diverses tecniques de gestió. r.:eficacia 
de la rotació ha quedat palesa en diversos tre
balls, especialment per combatre nematodes que 
afecten cucurbiücies . Per exemple, un cultiu de 
cogombre al Maresme va produir un 60% més en 
parcel·les previament cultivades amb tomaquet 
resistent que amb susceptible. Resultats simllars 
han estat descrits al Estats Units en meló cultivat 
després de tomaquet resistent, i en cogombre i 
carabassó precedits de pebrot resistent (vegeu el 
requadre). 
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B) Control biológic. Es fa mitjan<;ant organismes 
com fongs, bacteris i depredadors que es troben 
en sóls agrícoles de forma natural i que regulen 
les densitats de nematodes, encara que en la ma
joria de casos no suficientment com per no gene
rar perdues significatives de producció. Quan la 
regulació és suficient es parla de 5015 supressius 
de la malaltia, en els quals, tot i ser-hi present, el 
patogen no assoleix els nivells de dany que asso
liria en absencia deis agents de control biológico 
Fins el moment són pocs els exemples de sois su
pressius de nematodes en el món, dos deis quals, 
afortunadament, es troben a Catalunya. 'f: 

Per saber-ne més: 
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de control integrado de nematodos 
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