












Enemics naturals en els

Nom

Cítrics

1

Plaga atacada

Marieta negra i roja. Depredador molt eficaç de la 
cotxinilla acanalada. Diposita els ous sobre la presa 
o al seu costat. Els ous són el·líptics, de color roig i 
amb la superfície puntejada.

Icerya purchasi
Cotxinilla acanalada

Rodolia cardinalis 
Rodolia / 
Depredador

Mida: 4 mm

Adult menjant i ous sobre l’ovisac d’una femella 
(J.L. Ripollés i M.T. Martínez-Ferrer)



Nom Plaga atacada

Cítrics

2

Enemics naturals en els

Larves de color taronja, amb potes negres i taques 
negres al dors. Els adults i les larves s’alimenten 
de tots els estadis de la plaga. Pupa sobre una 
espècie de funda apergaminada.

Mida: 4-6 mm

Icerya purchasi 
Cotxinilla acanalada

Rodolia cardinalis 
Rodolia / 
Depredador

Larva menjant una nimfa de cotxinilla acanalada i pupa  
(J.L. Ripollés)
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3

Plaga atacada

La larva, de color blanc rosat, àpoda i arquejada, 
depreda part dels ous de la caparreta. Un sol orifici 
de sortida en la caparreta és un símptoma clar de la 
presència d’aquest depredador.

Mida: 3 mm

Saissetia oleae,
Ceroplastes 
sinensis 
Caparreta negra, 
Caparreta blanca

Scutellista cyanea
Scutellista / 
Depredador

Larva menjant ous i orifici de sortida en una caparreta blanca 
(M.T. Martínez-Ferrer)



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cítrics

4

Mida: 1,5 mm

Adult bru groguenc amb taques negres a les 
potes. Parasita les femelles, de manera que es 
desenvolupen diversos individus a l’interior d’un 
hoste. La caparreta parasitada  presenta diversos 
orificis de sortida. Bona acció en zones del litoral.

Adult i orificis de sortida en una caparreta negra (J.L. Ripollés)

Saissetia oleae 
Caparreta negra 

Metaphycus 
lounsburyi 
Metaphycus / 
Parasitoide



Enemics naturals en els

Nom

Cítrics

5

Plaga atacada

Actiu depredador del cotonet. Adult  negre, de 4 
mm, amb protòrax i part distal dels èlitres de color 
taronja. La femella pon els ous dins les masses co-
tonoses de la posta del cotonet. Larves recobertes 
de filaments cerosos blanquinosos. 

Mida: 4 mm (adult) 6-8 mm (larva)

Planococcus citri
Cotonet

Cryptolaemus 
montrouzieri
Criptolemus / 
Depredador

Adult menjant cotonet i larva (M.T. Martínez-Ferrer i  
J. M. Campos)
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Enemics naturals en els

Cítrics

6

Parasitoides de nimfes i femelles del cotonet que 
es desenvolupen al seu interior. Bona acció ja a 
la primavera. L’hoste parasitat presenta l’aspecte 
d’un petit tonell de color mel.

Mida: 1 mm (mòmia) 

Planococcus citri
Cotonet

Anagyrus,
Leptomastix, 
Leptomastidea
Sense nom comú / 
Parasitoide

Adult parasitant cotonet i mòmia de cotonet parasitat en forma 
de tonell (J.M. Campos)
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7

Plaga atacada

Aonidiella aurantii
Poll roig de 
Califòrnia

Aphytis melinus,
Aphytis 
chrysomphali
Afitis /
Parasitoide

Mida: 2 mm

La femella diposita un o més ous sota l’escut de la 
cotxinilla. Larva de color semblant al de la femella 
d’Aonidiella. Les pupes d’Aphytis melinus tenen el 
tòrax de color fosc.

Larves sobre femella  i pupes sobre segon estadi nimfal 
d’A. aurantii (J. M. Campos)
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Enemics naturals en els

Cítrics

8

Parasitoide molt eficaç de nimfes de mosca 
blanca. Adult groc amb ales amb llargues sedes a 
les vores. L’orifici de sortida és rodó en el cas de 
cales, i en forma de V en el cas de mosca blanca.

Adult de cales (dreta) i de mosca blanca i exúvia amb 
orificis de sortida de cales  i mosca (M.T. Martínez-Ferrer i 
J.L. Ripollés)

Mida: 1 mm

Aleurothrixus 
floccosus
Mosca blanca

Cales noacki
Cales / 
Parasitoide
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9

Plaga atacada

Phyllocnistis citrella
Minador 

Citrostichus 
phyllocnistoides 
Sense non comú / 
Parasitoide

Mida: 2 mm

Adult i pupa (M.T. Martínez-Ferrer).

Adult negre, amb una finestra transparent a 
l’abdomen. Pon un ou sobre la larva del minador. 
La larva es desenvolupa exteriorment sobre l’eruga, 
dins de la mina.
Pupa dins de la mina. Important a la tardor.
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Adult amb els èlitres brillants sense pèls, de color 
roig i 7 punts negres.  S’alimenta preferentment de 
pugons. Els ous, dipositats en grups  prop de la 
presa, són de color groc o taronja.

Adult i posta (J.M. Campos i J. M. Fibla)

Mida: 6-8 mm

Aphididae i altres
Pugons i altres

Coccinella 
septempunctata
Marieta de 7 punts/ 
Depredador
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11

Plaga atacada

La larva té potes ben desenvolupades i és de 
colors foscos amb taques d’altres colors. La pupa 
està recoberta per la muda de l’últim estadi larvari, 
fixada al suport vegetal.

Larva i pupa (J.L. Ripollés)

Mida: 6-8 mm (larva)

Aphididae i altres
Pugons i altres

Coccinella 
septempunctata
Marieta de 7 punts/ 
Depredador



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els
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Mida: 2 mm

Aphididae
Pugons

Scymnus spp. 
Sense nom comú / 
Depredador

Marieta depredadora de pugons. L’adult és de 
color marró i la larva presenta filaments blancs de 
cera al dors.

Larva (M.T. Martínez-Ferrer).
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13

Plaga atacada

L’adult, amb coloracions taronges o grogues i ne-
gres a l’abdomen i amb un vol estàtic, s’assembla 
a les vespes. Pon els ous individualment prop de la 
presa. La larva és àpoda i de vegades, transparent. 

Adult i larva (J.L. Ripollés)

Mida: 9-15 mm (adult)

Aphididae
Pugons

Syrphidae
Sírfid / 
Depredador
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14

Mida: 2-3 mm

Les larves d’aquest dípter són de color taronja i 
formen part del complex d’enemics naturals dels 
pugons. Es poden observar diferents individus a la 
mateixa fulla.

Larves en una colònia de pugons. (M.T. Martínez-Ferrer).

Aphididae
Pugons

Aphidoletes 
aphidimyza
Afidoletes /
Depredador
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15

Plaga atacada

Adult de color verd, amb ales membranoses i molt 
reticulades. Depredador molt voraç. Ous ovals de 
color verdós, situats al final d’un pèl llarg, disposats 
sols o en grup prop de la presa.

Adult i ous (M.T. Martínez-Ferrer)

Mida: 15 mm

Polífag
Pugons, àcars, 
altres

Chrysoperla spp.
Crisopa / 
Depredador
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La larva té potes ben desenvolupades i mandíbu-
les en forma de falç. La pupació, la realitza en un 
capoll blanquinós esfèric.

Larva i pupa (M.T. Martínez-Ferrer i J.L. Ripollés)

Mida: 6-8 mm (larva)

Polífag
Pugons, àcars, 
altres

Chrysoperla spp. 
Crisopa / 
Depredador
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17

Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Lysiphlebus, Tryoxis 
Sense nom comú / 
Parasitoide 

Mida: 1 mm (mòmia) 

Els adults s’alimenten de melassa. Les femelles 
ponen un ou dins de l’hoste. Les larves s’alimenten 
a l’interior del pugó. El pugó adopta una forma i 
una coloració característica que es coneix com a 
mòmia.

Mòmies de pugons parasitats (M.T. Martínez-Ferrer)
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Depredadors molt eficaços d’àcars, controlen molt 
bé P. citri. Translúcids abans de menjar, brillants, 
en forma de pera i molt ràpids. Es troben prefe-
rentment a les fulles interiors de l’arbre.

Adult (M.T. Martínez-Ferrer)

Mida: < 1 mm

Panonychus citri, 
Tetranychus 
urticae
Àcar roig, aranya 
roja

Phytoseiidae
Fitoseid /
Depredador
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19

Plaga atacada

Marieta depredadora d’àcars. L’adult, de color 
negre, diposita els ous aïllats prop de la presa. Tant 
la larva, de color marró, com l’adult depreden acti-
vament els àcars, fins i tot  per dins de la teranyina.

Adult i larva menjant aranya roja (M.T. Martínez-Ferrer)

Mida: 1 mm (adult) 2 mm (larva)

Panonychus citri, 
Tetranychus 
urticae
Àcar roig, aranya 
roja 

Stethorus 
punctillum 
Estetorus / 
Depredador
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20

Les ales de l’adult estan recobertes de cera 
blanquinosa. Larva de color roig i blanc. Pupa a 
les fulles, observant-se dues capes de teixit sedós 
circular, sota de les quals es troba la pupa.

Adult i pupa (M.T. Martínez-Ferrer)

Mida: 5 mm (adult)

Panonychus citri, 
Tetranychus 
urticae
Àcar roig, aranya 
roja

Conwentzia 
psociformis
Conwentzia / 
Depredador







Enemics naturals en els

Cultius extensius

21

Plaga atacadaNom

Polífag
Pugons, trips, 
cicadèl·lids

Labiduria riparia
Tisoreta / 
Depredador

Mida: 20 mm

Adult (B. Lumbierres)

Abdomen acabat en pinces. De coloració més clara 
i de mida més gran que la tisoreta comú, Forficula 
auricularia, que és molt menys abundant en cultius 
extensius. És un insecte de sòl.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius extensius

22

Aparell bucal picador-xuclador. Adult amb escudet 
negre i ales davanteres de color marró i negre, 
amb una part membranosa incolora. Les nimfes 
són de color groc-taronja.  Màxima abundància a 
la primavera i l’estiu. 

Adult depredant un cicadèl·lid i nimfa d’Orius majusculus 
(B. Lumbierres)

Mida: 2 mm (nimfa) 3 mm (adult)

Polífag
Trips, pugons, 
cicadèl·lids, altres 
plagues

Orius spp.
Orius / 
Depredador



Enemics naturals en els

Cultius extensius

23

Plaga atacadaNom

Aparell bucal picador-xuclador. L’adult és de color 
palla uniforme, amb la part membranosa dels 
hemèlitres transparent. La nimfa és del mateix color, 
amb una ratlla vermella longitudinal. Caminen de 
pressa i volen poc. 

Adult i nimfa (B. Lumbierres)

Mida: 10 mm (adult)

Polífag
Trips, pugons, 
cicadèl·lids, altres 
plagues

Nabis provencalis
Nàbid / 
Depredador



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius extensius

24

L’adult té un aspecte fràgil. Les ales són  transpa-
rents i es pleguen verticalment, amb moltes venes 
de color verd, com la resta del cos. La larva pot 
arribar als 12 mm de longitud, és de color variable, 
amb 3 parells de potes, molt mòbil i amb grans 
mandíbules.

Adult sobre panís i larva menjant pugó d’alfals 
(X. Pons i B. Lumbierres)

Mida: 15 mm (adult) 6 - 12 mm (larva)

Polífag
Pugons, altres 
plagues

Chrysoperla spp.
Crisopa / 
Depredador



Enemics naturals en els

Cultius extensius

25

Plaga atacadaNom

Polífags
Pugons, trips 
cicadèl·lids, altres 
plagues

Pseudophonus 
rufipes, Demetrias 
atricapillus
Caràbids / 
Depredadors

Mida: 15 mm (Pr) 8 mm (Da)

Adult de P. rufipes (gran) i de D. atricapillus (lupa) (B. Lumbierres)

Típics escarabats amb coloració fosca i a vegades 
amb reflexos metàl·lics. La majoria són d’activitat 
nocturna i viuen en el sòl, excepte Demetrias atri-
capillus, que és de color daurat i es troba sobre les 
plantes.
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Enemics naturals en els

Cultius extensius

26

Coleòpters amb ales anteriors (èlitres) que només 
tapen alguns segments abdominals. Tachyporus 
sp. (lupa) té els èlitres de color taronja metal·litzat.

Adults sobre alfals (B. Lumbierres)

Mida: 4 mm

Polífag
Pugons, trips, 
cicadèl·lids, altres 
plagues

Staphylinidae
Estafilínid / 
Depredador



Enemics naturals en els

Cultius extensius

27

Plaga atacadaNom

Polífag
Trips, cicadèl·lids, 
pugons

Ragonycha sp.
Cantàrid / 
Depredador

Mida: 12 mm

Adult menjant larves de Pieris sp. en colza (K. Ploomipuu)

Coleòpter amb els èlitres de color ataronjat. 
Freqüents sobre les espigues de cereals a la prima-
vera.
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Cultius extensius

28

C. septempunctata té els èlitres vermells amb 
7 punts negres (els centrals formen una línia 
imaginària còncava) i el pronot negre amb taques 
blanques. H. variegata és més ataronjat i els 
punts centrals formen una línia convexa. Màxima 
abundància a la primavera i estiu. S’alimenten de 
pugons de cereals, panís i alfals.

Adults de C. septempunctata (gran) i de H. variegata (lupa) en  
panís i alfals (X. Pons i B. Lumbierres)

Mida: 6 - 8 mm (Cs) 5 mm (Hv)

Aphididae
Pugons

Coccinella 
septempunctata,
Hippodamia 
variegata
Marietes / 
Depredadors



Enemics naturals en els

Cultius extensius

29

Plaga atacadaNom

Aphididae
Pugons

Coccinella 
septempunctata,
Scymnus spp.
Marietes / 
Depredadors

Mida: 6 - 8 mm (Cs) 2 mm (Sc)

Larves de coccinèl·lids en panís i pupa (M. Eizaguirre i 
B. Lumbierres)  

Pupa fixada al substrat. Larva de color lilós amb 
taques taronja (C. septempunctata) o recoberta 
amb filaments de cera blanca (Scymnus sp.). Molt 
voraces, tipus d’alimentació igual que l’adult. 
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Cultius extensius

30

Èlitres de color groc amb 14 taques negres de 
forma rectangular. Pronot del mateix color que 
els èlitres amb punts negres. Ous de color groc o 
taronja, amb forma de fus i agrupats en postes a 
prop de les colònies de pugons.

Adult i posta (B. Lumbierres)

Mida: 5 mm

Aphididae
Pugons

Propylea quatuorde-
cimpunctata
Marieta / 
Depredador



Enemics naturals en els

Cultius extensius

31

Plaga atacadaNom

Mida: 1 mm (adult) 2 mm (larva)

De mida molt petita, negre i recobert de petits pèls. 
Es troba al revers de la fulla quan hi ha una certa 
població d’aranya.

Adult i larva menjant àcars (B. Lumbierres)

Tetranychus spp.
Aranya roja del 
panís

Stethorus punctillum
Stethorus /  
Depredador
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Enemics naturals en els

Cultius extensius
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Els adults són semblants a les vespes, però només 
tenen un parell d’ales. S’alimenten de nèctar i 
pol·len. La larva és àpoda, de color variable i tub 
digestiu visible a través del tegument. La larva és 
la forma depredadora.

Adult sobre alfals i larva depredant pugons del panís 
(B. Lumbierres i X. Pons)

Mida: 12 mm (adult) 8 mm (larva)

Aphididae
Pugons

Episyrphus balteatus
Sírfid / 
Depredador



Enemics naturals en els

Cultius extensius

33

Plaga atacadaNom

L’adult és un mosquit molt petit, difícil d’observar. 
La larva, que és l’estat depredador, és àpoda, de 
coloració groc-ataronjat. Es troba en colònies de 
pugó.

Larva menjant pugons (X. Pons)

Mida: 2-3 mm

Aphididae
Pugons

Aphidoletes 
aphidimyza
Afidoletes o 
cecidòmid / 
Depredador



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius extensius

34

Tenen quatre parells de potes. Són molt abundants 
en tots els cultius extensius. La majoria fan teranyi-
nes per capturar les preses. 

Aranyes en teranyina i sobre tija de panís (J. Avilla i X. Pons)

Mida: variable

Polífag
Cicadèl·lids, 
pugons, altres 
plagues

Araneae
Aranyes / 
Depredador



Enemics naturals en els

Cultius extensius
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Plaga atacadaNom

Polífag
Pugons, cicadèl·lids 
i altres plagues

Allothrombium sp.
Trombídid / 
Depredador i 
paràsit

Mida: 0,5 mm (larva) 3 mm (adult)
 

Larva parasitant un heteròpter (Lygus sp.) de l’alfals i adult 
atacant un pugó (B. Lumbierres) 

Les larves, de color vermell, són ectoparàsites. 
Els adults i les nimfes són depredadors, de color 
vermell envellutat i més grossos.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius extensius

36

Ostrinia nubilalis,
Sesamia 
nonagrioides
Barrinadors del 
panís

Lydella thompsoni
Lydella / 
Parasitoide

Mida: 5 mm (adult) 

Resta de larva parasitada, pupari i adult (M. Eizaguirre) 

No es distingeix si la larva està parasitada. Quan 
surt la mosca adulta, s’observa la larva morta i la 
presència del pupari buit. 



Enemics naturals en els

Cultius extensius
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Plaga atacadaNom

Aphididae
Pugons

Aphidiidae,
Aphelinidae
Parasitoide 
de pugó /
Parasitoide

Mida: 1 mm (mòmia) 2 mm (adult)

Pugons de panís parasitats, mòmies obertes i parasitoide adult 
(B. Lumbierres)

El pugó parasitat és més globós i d’aspecte acar-
tronat (anomenat mòmia). Les mòmies poden ser 
de color marronós o negres. L’adult del parasitoide 
surt per un forat rodó que fa a l’abdomen de la 
mòmia. 
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Cultius extensius
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Parasitoide de larves de cuca verda. Dins els 
capolls que fa la cuca verda per pupar es troba un 
pupari en forma d’ou de color marró amb una fran-
ja transversal blanquinosa que correspon al parasi-
toide. La franja del pupari de B. curculionis és més 
ampla. El pupari de B. anurus fa petits salts.

Capoll de cuca verda, puparis i adult del parasitoide 
(B. Lumbierres)

Mida: 4 mm (adult)

Hypera postica
Cuca verda de 
l’alfals

Bathyplectes 
curculionis, 
Bathyplectes 
anurus
Bathyplectes / 
Parasitoide



Enemics naturals en els

Cultius extensius

39

Plaga atacadaNom

Lepidoptera
Larves de 
lepidòpters

Cotesia 
(= Apanteles) sp.
Cotesia / 
Parasitoide

Larva d’Autographa sp. parasitada (M. Eizaguirre)

L’adult pon els ous dins la larva i aquests es desen-
volupen per poliembrionia. Les larves del parasitoi-
de surten fora de l’hoste per pupar.
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Enemics naturals en els

Cultius extensius

40

Els insectes morts tenen un aspecte pàl·lid que 
és degut a la capa d’espores que els recobreix. 
Abundant en condicions d’humitat alta.

Pugó mort per fongs (B. Lumbierres) 

Aphididae, altres 
plagues
Pugons,  altres 
plagues

Entomophthorales
Fongs 
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Polífag
Mosca blanca, 
trips, altres plagues 

Macrolophus 
pygmaeus 
(també es pot trobar 
anomenat com M. 
caliginosus) 
Mírid / Depredador
Mida: 4-5 mm (adult) 2-4 mm (nimfa)

Cos allargat, fràgil, de potes llargues. Verdosos. 
Aparell bucal xuclador, també es nodreix de la 
planta. Molt abundant a tomaqueres. També en 
altres conreus. Adults i nimfes hivernen a diverses 
plantes.

Adult i  nimfa (E. Bordas i A. Masó) 

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Plaga atacadaNom
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Enemics naturals en els

Cultius d’horta

42

Polífag
Mosca blanca, 
trips, altres pla-
gues 

Nesidiocoris tenuis, 
Dicyphus tamaninii
Mírids / 
Depredadors

Mida: 4-5 mm (tots)

Adult de Nesidiocoris i de Dicyphus (lupa) (E. Bordas i 
A. Masó)

Cos allargat, fràgil, de potes llargues. Bruns i ver-
dosos. Aparell bucal xuclador, poden causar danys 
quan són abundants i no hi ha plaga. Conreus i 
hivernació igual que Macrolophus.
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Diverses espècies colonitzen abundantment els 
conreus. Els adults tenen el cap i el tòrax foscos i 
ales de color marró més clar amb cuni. Les nimfes 
són d’una tonalitat més clara i no tenen ales.

Adult  i nimfa (lupa) menjant trips (J.Riudavets) 

Mida: 2 mm (nimfa) 3 mm (adult)

Polífag
Trips, àcars, mosca 
blanca, altres 
plagues

Orius spp.
Orius / 
Depredador

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Plaga atacadaNom
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Enemics naturals en els

Cultius d’horta
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Trialeurodes 
vaporariorum,
Bemisia tabaci
Mosques blanques

Encarsia 
pergandiella, 
Encarsia tricolor 
Encarsia / 
Parasitoide

Mida: < 1 mm

Adults d’Encarsia pergandiella i d’Encarsia tricolor (lupa) 
(J. Riudavets i A. Mussoll)

Petits himenòpters. Les larves parasitades canvien 
de color al final del desenvolupament del parasi-
toide (gris, marró clar) segons l’Encarsia i la mosca 
blanca. L’adult emergeix per un forat rodó.
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Bemisia tabaci
Mosca blanca

Eretmocerus 
mundus
Eretmocerus / 
Parasitoide

Mida: < 1 mm

Adult del parasitoide i pupes parasitades (J. Riudavets)

Petits himenòpters de color groc amb antenes tant 
llargues com el cos. Les larves parasitades són 
de color groc. Els adults emergeixen de les larves 
parasitades per un forat rodó.

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Nom Plaga atacada



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
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Aphididae
Pugons

Aphidoletes 
aphidimyza
Afidoletes / 
Depredador

Mida: 2-3 mm

Larva menjant pugó (J. Riudavets)

Les larves, de color taronja brillant, capturen  entre 
5 i 80 pugons durant el seu desenvolupament. 
Abunden als hivernacles i a l’aire lliure. L’adult 
(2,5 mm) té les antenes i les potes llargues.
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Aphididae
Pugons

Aphidiidae
Sense nom comú /
Parasitoide

Mida: 1 mm (mòmia) 2 mm (adult) 

Diferents tipus de mòmies i adult del parasitoide (J. Riudavets)

Diverses espècies d’himenòpters. El pugó parasitat 
es transforma en una mòmia globular marró o 
negra. Fàcilment visible en les colònies de pugons. 
Les mòmies buides resten en la planta.

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Nom Plaga atacada



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
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Aphididae
Pugons

Syrphidae
Sírfid / 
Depredador

Mida: 9-15 mm (adult)

Adult i pupes (M. Louis i O. Alomar)

Els adults són semblants a les vespes. Tenen vol 
estacionari, dues ales i ulls ben visibles. Necessi-
ten pol·len i nèctar. Les larves són depredadores, 
tenen tons verdosos i pupen a la planta o al sòl.
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Aphididae
Pugons

Coccinellidae
Marietes / 
Depredador

Mida: 5-10 mm

Adult i larva menjant un pugó (J. Riudavets) 

Els adults són de colors vius i tenen forma globular, 
les larves són de color fosc. Són depredadors molt 
voraços de pugons, tant els adults com les larves.

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Plaga atacadaNom



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
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Aphididae
Pugons

Chrysoperla spp.
Crisopa /
Depredador

Mida: 15 mm  (adult) 6-8 mm (larva)

Adult i larva (A. Mussoll)

Els adults mengen substàncies dolces i poden ser 
vistos fàcilment durant el dia. Les larves són molt 
voraces i tenen les mandíbules fortes molt visibles 
en forma de pinça.
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Liriomyza sp.
Minadora

Diglyphus isaea
Diglyphus / 
Parasitoide

Mida: 1,5 mm (larva) 

Adult i larves del parasitoide damunt una minadora (E. Bordas)

L’adult és de color verd metàl·lic i té les antenes 
molt curtes. Dins la mina, la larva i la pupa canvien 
de color: del taronja al verd (larva) i del verd al negre 
(pupa). L’adult té acció depredadora.

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Plaga atacadaNom



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
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Tetranychus spp.
Aranya roja 

Neoseiulus 
californicus,
Phytoseiulus 
persimilis
Fitoseids /
Depredador
Mida: < 1 mm

N. californicus (lupa) i P. persimilis menjant aranya roja (foto 
gran) (R. Torà i E. Bordas) 

Tenen forma de pera i els seus moviments són  
ràpids. El cos és transparent (N. californicus) o 
taronja (P. persimilis). Depredadors molt eficaços i 
abundants. Phytoseiulus persimilis necessita ele-
vada humitat ambiental per reproduir-se.
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Noctuidae
Cuca del tomàquet, 
erugues 
defoliadores

Trichogramma 
evanescens
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: < 1 mm

Adult sobre ous de lepidòpter (J. Avilla)

Petits himenòpters de colors clars i ulls vermells. 
Parasiten ous de moltes espècies de lepidòpters. 
Les larves del parasitoide es desenvolupen dins de 
l’ou, que es torna de color negre.

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Nom Plaga atacada



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
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Noctuidae
Cuca del 
tomàquet, erugues 
defoliadores

Hyposoter didymator
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 8-12 mm

Adult i capoll del parasitoide (J. Riudavets)

Himenòpters negres amb abdomen i potes clares. 
L’adult pon l’ou dins una eruga. La larva pupa a 
l’exterior de l’eruga formant un capoll blanc de 
ratlles negres.
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Polífag
Mosca blanca

Coenosia attenuata
Mosca tigre / 
depredador

Mida: 3-4 mm

Adult (J. Roig)

L’adult espera en la superfície de les fulles a que 
aparegui la presa i la caça al vol. Les seves larves 
són depredadores d’insectes de sòl. 

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
Nom Plaga atacada



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius d’horta
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Tuta absoluta i 
altres lepidòpters
Tuta i altres 
erugues

Stenomesius sp
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 1,5 - 2  mm

Adult (A. Mussoll)

Parasitoide de color bru groguenc. L’antena és 
filamentosa amb una maça antenal fosca. La seva 
larva es troba al costat de la larva de l’hoste dins la 
galeria.



57

Tuta absoluta
Tuta

Necremnus artynes
Sense nom comú /
Parasitoide

Mida: 1,5 - 2 mm

Mascle (lupa) i femella (A. Mussoll)

Parasitoide negre brillant amb reflexos metàl·lics. 
El mascle té antenes ramificades i la femella les té 
curtes. La larva es troba dins la galeria junt a la larva 
de l’hoste.

Plaga atacadaNom

Enemics naturals en els

Cultius d’horta



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Cultius d’horta

58

Aleyrodidae
Mosques blanques

Clitostethus arcuatus
Marieta / 
Depredador

Mida: 4-6 mm 

Adult (A. Mussoll) 

Els adults tenen color marró amb un dibuix en 
forma de semicercle més clar a l’esquena. Tenen 
forma globular. Les larves són de color blanc. Són 
depredadors molt voraços d’ous i larves.
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Polífag
Pugons, àcars, trips

Anthocoris spp.,
Orius spp.
Antocòrid / 
Depredador

Mida: 4 mm (Anth.) 2 mm (Orius)

Aparell bucal picador-xuclador. Adult amb escudet 
negre i hemèlitres de color marró amb cuni.

Nimfes  d’Anthocoris i d’Orius (lupa) (B. Lumbierres)

Plaga atacadaNom

Enemics naturals en els

Espais verds urbans



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans
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Polífag
Pugons, altres 
plagues

Chrysoperla spp.
Crisopa / 
Depredador

Mida: 15 mm (adult) 6 - 8 mm (larva)

Adult i larva (X. Pons i B. Lumbierres)

Adult de color verd i ales transparents amb una 
venació molt marcada, amb aspecte de tul; 
s’alimenten de pol·len i nèctar i ponen els ous so-
bre fins peduncles. Larves d’aspecte ferotge amb 
mandíbules molt desenvolupades. 



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Polífag
Trips, cicadèl·lids, 
pugons, altres 
plagues

Ragonycha sp.
Cantàrid / 
Depredador

Mida: 10-12 mm

Adults aparellant-se (B. Lumbierres)

Coleòpter amb els èlitres de color ataronjat. 



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans

62

Aphididae
Pugons

Adalia decempunctata
Marieta / 
Depredador

Mida: 5 mm

Adults de diferents coloracions (B. Lumbierres)

Coccinèl·lid que presenta una coloració i un nom-
bre de taques visibles força variables, però amb 
les potes sempre de color groc. Pronot de color 
semblant als èlitres amb punts negres.



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Hippodamia 
variegata,
Coccinella 
septempunctata
Marieta / 
Depredador
Mida: 6 - 8 mm (Cs) 5 mm (Hv)

Adults de C. septempunctata i H. variegata (lupa) menjant 
pugó (B. Lumbierres)

Coccinèl·lids de color vermell o taronja amb taques 
negres. C. septempunctata té 7 punts i els centrals 
formen una línia imaginària còncava i la forma és 
més arrodonida que H. variegata. 



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans
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Aphididae
Pugons

Oenopia conglobata,
Propylea quatuorde-
cimpunctata
Marieta / 
Depredador

Mida: 5 mm

Adults d’O. conglobata i de P. quatordecimpunctata (lupa)
(B. Lumbierres)

Oenopia: amb èlitres de color rosat; les taques del 
darrera s’uneixen formant una V. Propylea: amb 
èlitres de color groc i 14 taques negres de forma 
rectangular que poden fusionar-se adquirint una 
coloració pràcticament negra.



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Adalia bipunctata
Marieta / 
Depredador

Mida: 5 mm

Adults menjant pugó (B. Lumbierres)

La forma més comuna de l’adult té els èlitres ver-
mells amb 2 punts negres, però hi ha molta variació 
i pot ser completament negre. 



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans

66

Aphididae
Pugons

Scymnus spp.
Marieta / 
Depredador

Mida: 2 mm

Adult i larva depredant pugons de l’alzina (B. Lumbierres)

Coccinèl·lid petit de color negre o marró fosc, 
generalment amb dues taques rogenques, tot i 
que poden no ser-hi. Pronot negre o marró. Larva 
recoberta de filaments de cera blanca.



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Aphididae, 
Coccoidea
Pugons, cotxinilles

Chilocorus 
bipustulatus
Marieta / 
Depredador

Mida: 4 mm (tots) 

Adult, larva i pupa (B. Lumbierres)

Adults negres amb petites taques vermelles. Pronot 
negre. Larves amb pèls endurits i punxeguts.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans
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Icerya purchasi, 
Palaeococcus fus-
cipennis
Cotxinilla 
acanalada, 
margaròdid dels 
pins

Rodolia cardinalis
Rodolia / 
Depredador

Mida: 4 mm (adult) 4 - 6 mm (larva)

Adult i larva depredant cotxinilles (M. Eizaguirre i J. Avilla)

Adults de color grana amb taques negres. Pronot 
negre. Larves de color semblant, amb punts 
negres.



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Pseudococcidae
Cotonet

Cryptolaemus 
montrouzieri
Cryptolaemus / 
Depredador

Mida: 4 mm (adult) 6 - 8 mm (larva)

Adult i larva sobre magraner (J. Avilla)

Adult de color marró fosc amb el pronot i el final de 
l’abdomen més clar. Larves recobertes de filaments 
cerosos blancs.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans
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Tetranychidae
Àcars

Stethorus punctillum
Stethorus / 
Depredador

Mida: 1 mm (adult) 2 mm (larva)

Adult i larva menjant un àcar (J. Avilla)

Coccinèl·lid de mida molt petita. Amb el cos 
arrodonit, negre i recobert de pèls molt curts. 
S’alimenta bàsicament d’àcars.



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Sphaerophoria 
scripta
Sírfid / 
Depredador

Mida: 12 mm (adult) 8 mm (larva)

Adult i larva (B. Lumbierres)

Mosques amb abdomen amb bandes grogues i 
negres, similars a una vespa, però amb només un 
parell d’ales. Els adults s’alimenten de pol·len o 
nèctar. Larves àpodes de diferents colors són la 
forma depredadora.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans
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Aphididae
Pugons

Aphidoletes 
aphidimyza
Cecidòmids / 
Depredador

Mida: 2-3 mm

Larves depredant pugons de l’auró (B. Lumbierres)

Les larves són les depredadores, de color taronja o 
groc. Es troben al mig de colònies de pugó. 



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Polífag
Pugons, trips, 
cicadèl.lids

Araneae
Aranya / 
Depredador

Mida: variable

Aranya en una fulla d’alzina (B. Lumbierres)

Amb quatre parells de potes. Formen teranyines on 
capturen les preses. 



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Espais verds urbans
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Polífag
Pugons, 
cicadèl.lids

Allothrombium sp.
Trombídids / 
Depredador i paràsit

Mida: 1-2 mm

Nimfa depredant un cicadèl·lid (B. Lumbierres)

Les nimfes, de color vermell, són depredadores. 
Els adults són depredadors, de color vermell enve-
llutat i més grans que les larves. 



Enemics naturals en els

Nom

Espais verds urbans
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Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Aphidiidae 
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 21 mm (mòmia) 2 mm (adult)

Pugó del baladre parasitat (mòmia) i adult del parasitoide 
(B. Lumbierres)            

Quan el parasitoide adult ha emergit es pot veure 
un petit forat en l’insecte parasitat. El pugó parasitat 
(mòmia) adquireix un aspecte globós i encartonat. 



Fruiters de fruita seca

76







Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca
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Nom Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Adalia 
decempunctata,
Adalia bipunctata
Marieta / 
Depredador

Mida: 5 mm

Larva i adult depredadors. La coloració de les ales 
dels adults d’A. decempunctata és molt variable. 
A. bipunctata actua fins que les temperatures són 
altes. Les poblacions d’A. decempunctata són 
elevades al maig i al juny-juliol.

Adults d’Adalia decempunctata i A. bipunctata (J. Avilla i 
X. Pons, B. Lumbierres)



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Fruiters de fruita seca
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Aphididae
Pugons

Coccinella 
septempunctata
Marieta / 
Depredador

Mida: 6-8 mm (larva i adult) 

Adult i larva en avellaner (G. Barrios i A. Aymamí)

Larva i adult depredadors. Té una generació anual. 
Incrementa les seves poblacions a l’abril i així evita 
el creixement exponencial de les poblacions de 
pugó.



Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca
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Nom Plaga atacada

Chrysoperla spp.
Crisopa / 
Depredador

Aphididae 
Pugons

Mida: 15 mm

Adult sobre fulla i posta al floc d’avellana (A. Aymamí i G. Barrios)

Els adults mengen substàncies dolces. La posta 
és molt característica, ja que cada ou és post a 
l’extrem d’un fi pedicel fixat a la planta.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Fruiters de fruita seca
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Aphididae 
Pugons

Chrysoperla carnea
Crisopa / 
Depredador

Mida: 6 - 8 mm

Larva sobre fulla (J. Avilla)

Les larves tenen fortes mandíbules en forma 
de pinça i són uns depredadors molt eficaços. 
Hiverna en estat adult fora del cultiu i té poblacions 
importants de primers de maig a finals de juliol.



Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca
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Nom Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Syrphidae
Sírfid / 
Depredador

Mida: 9 -15 mm

Adults sobre flors (J. Avilla) 

Larva depredadora. L’adult s’alimenta de pol·len, 
per la qual cosa la proximitat de flors afavoreix la 
seva instal·lació.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Fruiters de fruita seca
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Phytoptus 
avellanae,
Tetranychidae
Badoc
Aranya

Phytoseiidae
Fitoseid / 
Depredador

Mida: < 1 mm

Adult i ou de fitoseid  dins un badoc (G. Barrios)

Àcars depredadors. Cos de pera. Es caracterit-
zen per moure’s molt ràpidament. Tenen 5 o 6 
generacions i controlen perfectament els àcars 
tetraníquids. N’hi ha durant tot l’any.



Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca
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Nom Plaga atacada

Zeuzera pyrina,
Archips spp.
Barrinador de la 
fusta, cigarrer

Parus major, Parus 
caeruleus           
Mallarenga 
carbonera i blava /
Depredador

Mida: 11 -14 mm

Adults de mallerenga blava i mallerenga carbonera (lupa)

La seva acció com a depredadors del barrinador és 
molt important. Es mengen els adults i les erugues. 
També actuen com a depredadors dels ous, les 
erugues i els adults del cigarrer.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Fruiters de fruita seca
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Trichogramma 
cacoeciae
Trichogramma / 
Parasitoide

Archips spp. 
Cigarrer

Mida: < 1 mm

Ooplaca d’ous del cigarrer amb forats de sortida de l’adult de 
Trichogramma (rodons) i de la larva del cigarrer (hemisfèrics) i 
adult del parasitoide (G. Barrios)

Himenòpter parasitoide que controla perfec-
tament aquesta plaga, ja que parasita en dues 
generacions successives les postes d’ous que 
fa el cigarrer. Els forats de sortida de cigarrer són 
hemisfèrics i els del parasitoide són circulars. 



Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca
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Nom Plaga atacada

Archips spp.
Cigarrer

Allothrombium sp.
Allothrombium  / 
Depredador

Mida: 3 mm (adult) 

Adult sobre avellaner i sobre ooplaca (A. Garreta, G. Barrios)

S’alimenta succionant els ous de cigarrer.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Fruiters de fruita seca
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Adult i nimfes depredadors de pugons, larves 
parasites. Moltes vegades un pugó porta enganxa-
des dues larves.

Larva sobre pugó (M. Escofet)

Mida: < 1 mm (larva)

Aphididae
Pugons

Allothrombium sp.
Allothrombium/
Depredador



Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca
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Nom Plaga atacada

Curculio nucum
Diabló

Steinernema sp.
Steinernema / 
Entomopatogen

Mida: 1 mm

Adult i larva de diabló parasitats (F. Garcia del Pino)

Nematodes entomopatògens. Són cucs cilíndrics 
que parasiten tant la larva com l’adult del diabló. 
Transporten un bacteri que provoca la mort de 
l’insecte. 



Nom Plaga atacada

Fruiters de fruita seca
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Enemics naturals en els

Curculio nucum
Diabló

Beauveria bassiana
Beauveria / 
Entomopatogen

Adult de diabló parasitat per Beauveria bassiana (F. Garcia del 
Pino)

Fong entomopatogen molt polífag que pot parasitar 
els diferents estadis evolutius del diabló. Les hifes 
del fong penetren i es desenvolupen dins del seu 
cos fins arribar a momificar-lo. En condicions 
climàtiques favorables, el fong surt a través del seu 
tegument per reproduir-se. 
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Nom Plaga atacada

Curculio nucum
Diabló

Metarhizium 
anisopliae
Metarhizium / 
Entomopatogen

Larva de diabló parasitada per Metarhizium anisopliae 
(F. Garcia del Pino)

Fong entomopatogen molt polífag que pot parasi-
tar les larves del diabló envaint el seu cos.

Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca



Fruiters de fruita seca
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Eulecanium coryli
Caparreta

Hymenoptera
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 1-2 mm

Nimfa de caparreta parasitada per una pupa d’himenòpter i 
closca amb forats de sortida també d’himenòpters (G. Barrios)

Existeixen himenòpters que parasiten les larves 
(L2). També n’hi ha que parasiten la fase adulta 
amb diferents individus per femella.

Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els
Fruiters de fruita seca







Enemics naturals en els

Fruiters de llavor
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Nom Plaga atacada

Panonychus ulmi
Aranya roja dels 
fruiters

Amblyseius 
andersoni
Fitoseid /
Depredador

Mida: < 1 mm

Adults transparent i taronja (R. Torà i J. Costa) 

Forma de pera i moviments ràpids. Cos transparent 
o taronja quan ha menjat. Depredador molt eficaç 
que s’observa des del mes de maig i controla la 
plaga en densitats baixes.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els

Fruiters de llavor
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Polífag
Pugons, àcars

Chrysoperla spp.
Crisopa /
Depredador

Mida: 15 mm (adult) 6-8 mm (larva)

Adult i larva menjant una nimfa de psil·la (R. Torà)

Els adults mengen substàncies dolces i poden 
ser vistos fàcilment durant el dia. Les larves tenen 
fortes mandíbules en forma de pinça, molt visibles. 
Passen l’hivern com a adults.



Enemics naturals en els

Fruiters de llavor
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Nom Plaga atacada

Eriosoma 
lanigerum
Pugó llanut

Aphelinus mali
Afelinus /
Parasitoide

Mida: < 1 mm

Pugons parasitats i adult i mòmia amb forat de sortida (R. Torà 
i J. Avilla) 

Les mòmies es reconeixen pel seu color gris molt 
fosc, foradades quan l’adult ha sortit. Hiverna en els 
hostes i té diverses generacions. Abundant i eficaç. 
Molt susceptible als insecticides.



Nom Plaga atacada

Enemics naturals en els
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Aphis spp., 
Dysaphis spp.
Pugons

Aphidiidae
Sense nom comú /
Parasitoide

Mida: 1 mm (mòmia) 2 mm (adult)

Pugó parasitat (mòmia) i adult del parasitoide emergint (J. Avilla)

Són diverses espècies, però totes fan que el pugó 
es transformi en una mòmia globular marró o ne-
gra, fàcilment visible en les colònies de pugons. 
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Nom Plaga atacada

Aphis spp., 
Dysaphis spp.
Altres pugons
Pugons

Syrphidae
Sírfid / 
Depredador

Mida: 9 - 15 mm (adult)

Adult  i larva en una colònia de pugons (R. Torà i J. Avilla)

Adults de colors vius (negre, blanc, groc, taronja) 
que mengen a les flors, on són fàcilment visibles 
durant el dia. Larves depredadores molt voraces. 
Adults molt sensibles als insecticides.
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Aphis spp., 
Dysaphis spp.
Altres pugons
Pugons

Coccinella 
septempunctata
Marieta de 7 punts / 
Depredador

Mida: 6 - 8 mm

Adult i larva menjant un pugó (J. Avilla)

Els adults i les larves són depredadors molt vo-
raços de pugons. Es troben també als marges i a 
la coberta vegetal. Hi ha més espècies de marie-
tes, de colors vius i forma globular.
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Nom Plaga atacada

Aphis spp.,
Dysaphis spp.
Altres pugons
Pugons

Aphidoletes 
aphidimyza
Afidoletes /
Depredador

Mida: 2 - 3 mm

Larva menjant una nimfa de pugó (R. Torà)

L’adult és un petit mosquit molt difícil de veure. 
Les larves són de color taronja i mengen pugons 
després de paralitzar-los. Són força freqüents en 
les colònies de pugons.
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Cacopsylla pyri
Psil·la de la perera

Anthocoris nemoralis
Antocoris /
Depredador

Mida: 4 mm

Adult menjant una nimfa de psil·la i nimfa (J. Avilla)

Aparell bucal en forma de bec, ocels, zones mates 
i brillants, cuni, nimfes de color marró vermellós. 
Hiverna l’adult. Diverses generacions, màxima 
abundància a l’estiu, després del màxim de psil·la.
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Nom Plaga atacada

Polífag
Àcars, trips, psil·la

Orius spp.
Orius /
Depredador

Mida: 3 mm (adult) 2 mm (nimfa)

Adult menjant una nimfa de psil·la i nimfa (J. Avilla i R. Torà)

Diverses espècies de xinxes amb aparell bucal 
en forma de bec, ocels, hemèlitres amb cuni. Ous 
posats en el nervi de la fulla, nimfes de color groc, 
Hiverna l’adult. Diverses generacions.
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Pilophorus perplexus
Sense nom comú /
Depredador

Cacopsylla pyri
Psil·la, pugons

Mida: 5 mm (adult)

Adult i nimfa jove (J. Avilla)

Xinxa amb aparell bucal en forma de bec, sense 
ocels, hemièlitres amb cuni. Semblant a una for-
miga. Hiverna l’ou a l’escorça, eclosió primerenca. 
Una generació. Molt sensible als insecticides.
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Nom Plaga atacada

Polífag
Psil·la, pugons

Forficula spp.
Tisoreta /
Depredador

Mida: 20 mm

Adult mascle en una fulla de perera  (M. Eizaguirre)

Depredador d’activitat nocturna, resguardat durant 
el dia. Hiverna l’adult, inici primerenc d’activitat. 
Una generació amb diverses postes.
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Cacopsylla pyri
Psil·la de la perera

Trechnites psyllae
Sense nom comú /
Parasitoide

Mida: 1-2 mm

Adult i mòmia de psil·la amb forat de sortida del parasitoide 
(J. Avilla)

Adult amb un triangle verd metàl·lic. Mòmies 
resguardades, difícils de detectar a simple vista. 
Hiverna en la mòmia de psil·la, emergència prime-
renca. Actua sobre la primera generació de psil·la. 
Diverses generacions.
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Nom Plaga atacada

Diaspidiotus 
perniciosus
Poll de San José
(PSJ)

Encarsia perniciosi
Encarsia /
Parasitoide

Mida: < 1 mm

Adult i closca de PSJ amb forat de sortida del parasitoide 
(J. Avilla) 

Hiverna com a larva en les nimfes de PSJ, 
emergència primerenca. Diverses generacions. 
Capturats en trampes de feromones de PSJ. Les 
closques de PSJ amb orifici de sortida d’encarsia 
són fàcils d’observar.
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Phyllonorycter spp.,
Leucoptera 
malifoliella 
Minadores de fulles

Hymenoptera 
Eulophidae
Sense nom comú /
Parasitoide

Mida: 3 mm (adult)

Adult i mina amb forat de sortida del parasitoide (J. Bellostas i  
J. Avilla)

Diverses espècies amb adults que tenen l’aspecte 
de petites vespes de colors foscos. Les larves es 
poden veure si s’aixequen les mines. Són abun-
dants i poden exercir un bon control dels seus 
hostes.
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Nom Plaga atacada

Pandemis spp.,
Adoxophyes spp.
Rosegadores de 
fulles i fruits

Hymenoptera
Sense nom comú /
Parasitoide 

Mida: 1-2 mm

Larves  i capolls del parasitoide fora de la larva atacada 
(J. Anadón i J. Avilla)

Diverses espècies amb adults que tenen l’aspecte 
de petites vespes. Són abundants i poden exercir 
un bon control dels seus hostes.
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Synanthedon 
myopaeformis
Sèssia

Leskia aurea
Sense nom comú /
Parasitoide

Mida: 12 mm

Adult (R. Torà)

L’adult és una mosca de color groc fàcilment visi-
ble en les fulles de les zones assolellades.
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Nom Plaga atacada

Saissetia oleae
Caparreta

Scutellista cyanea
Sense nom comú / 
Depredador

Mida: 12 mm (adult)

Adult i larva (R. Torà i G. Barrios) 

És un insecte difícil de veure durant  l’estat d’adult: 
és negre amb iridiscències blaves. La larva és 
blanca i ocupa l’interior de la femella de caparreta, i 
menja la seva posta. 
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Saissetia oleae
Caparreta

Scutellista cyanea
Sense nom comú / 
Depredador

Mida: 3 mm

Pupa i forat de sortida (J. Avilla i B. Celada)

El depredador pupa sota la closca de la caparreta 
adulta i quan l’himenòpter adult surt, deixa visible 
un forat. Controla a la finca  les poblacions de 
caparreta. 
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Nom Plaga atacada

Saissetia oleae
Caparreta

Metaphycus spp.
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 2 mm

Hostes amb forat de sortida del parasitoide (B. Celada)

Les larves de la caparreta són parasitades en els 
estadis joves i no continuen la seva evolució fins a 
femelles adultes plenes d’ous, sinó que donen lloc 
a himenòpters que surten per aquests forats i que 
controlen les poblacions de caparreta.
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Saissetia oleae
Caparreta

Chilocorus 
bipustulatus 
Marieta / 
Depredador

Mida: 4 mm (adult) 5 mm (larva) 

Adult, larva i pupa (B. Celada)                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                               
L’adult és una marieta negra amb dues taques 
vermelles al dors. La larva té grans mandíbules. 
La pupa es col·loca a l’envers de les fulles. És un 
depredador molt actiu durant tot l’any a les finques 
amb atacs de caparreta.
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Nom Plaga atacada

Mida: 15  mm (adult) 6-8  mm (larva)

Polífag
Caparreta,
punxó,
cotonet

Chrysoperla spp.
Crisopa /
Depredador

Adult i larva sobre fulla (B. Celada i J. Mateu)

Es tracta d’un dels depredadors més actius i abun-
dants en l’olivera. L’adult és un insecte verdós fàcil 
de veure. Les larves tenen unes mandíbules molt 
desenvolupades i són molt voraces.
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Polífag
Caparreta,
punxó,
cotonet

Chrysoperla carnea
Crisopa /
Depredador

Mida: 12 mm

Ous sobre l’oliva (G. Barrios)

La posta és un filament en l’extremitat del qual es 
troba l’ou, que permet constatar la presència del 
depredador als arbres.
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Nom Plaga atacada

Bactrocera oleae
Mosca de l’oliva

Eulophus longulus 
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 3 mm

Adult i forats de sortida del parasitoide a les olives (B. Celada)

Per sortir el parasitoide fa un forat a les olives dife-
rent del que fa la mosca de l’oliva i pel qual surt un 
himenòpter que buscarà altres larves de mosca per 
parasitar.
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Mida: 0,5 mm

Bactrocera oleae
Mosca de l’oliva

Eulophus longulus
Sense nom comú / 
Parasitoide

Larva del parasitoide sobre larva de la mosca (B. Celada)

L’adult és un petit himenòpter que diposita  els 
ous sobre la larva de mosca. D’aquí eclosiona una 
larva que es menja la larva de mosca. Fa la pupa a 
l’interior de l’oliva.
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Nom Plaga atacada

Aceria oleae
Sarna

Phytoseiidae
Fitoseid / 
Depredador

Mida: < 1  mm

Adult i detall  (J. Mateu)

Depredadors molt eficaços d’àcars. Es troben 
preferentment en la zona de creixement de les 
branques afectades per la plaga.
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Nom Plaga atacada

Myzus persicae
Pugó verd del 
presseguer

Cantharidae
Cantàrid /
Depredador

Mida: 12 mm

Adult (J. Avilla)

Coleòpter allargat de color rogenc, molt mòbil. Els 
adults mengen pugons i pol·len. Les larves viuen al 
sòl i són depredadores. Hi ha diverses espècies.
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Myzus persicae i 
altres Aphididae
Pugons

Propylea quatuorde-
cimpunctata 
Marieta /
Depredador

Mida: 5 mm (adult) 5- 7 mm (larva)

Adult i larva (J. Avilla)

Els adults tenen els èlitres de color groc amb 14 
taques negres de forma rectangular que es poden 
fusionar. Depreden en estat adult i larvari. Són molt 
voraços. Presenten de dues a quatre generacions. 
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Nom Plaga atacada

Aphididae
Pugons

Scymnus spp.
Marieta / 
Depredador

Mida: 2 mm (adult i larva)

Adult menjant un pugó i larva (J. Avilla)

L’adult és negre o marró fosc i pot tenir dues ta-
ques de color taronja. La larva és molt típica i està  
recoberta de filaments de cera blanca.
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Myzus persicae i 
altres Aphididae
Pugó verd del 
presseguer

Syrphidae
Sírfid /
Depredador

Mida: 9-15 mm (adult) 

Adult i larva  (R. Torà i J. Avilla)

Els adults són de colors vius (negre, blanc, groc, 
taronja), i mengen en les flors, on són fàcilment 
visibles durant el dia. Tenen la particularitat de 
quedar-se suspesos en l’aire. Són molt sensibles 
als insecticides. Les larves són depredadores molt 
voraces. 
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Nom Plaga atacada

Polífag
Pugons, àcars

Allotrombium spp.
Àcar vermell / 
Paràsit i 
depredador

Mida:   0,5 mm (larva)  3 mm (adult)

Adult i pugó parasitat per una larva (R. Torà)

Àcar de color vermellós i de moviments lents que 
es pot localitzar a l’hivern al tronc i a les branques 
principals de l’arbre. La larva és paràsit i es troba 
sobre els pugons i altres hostes.
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Aphididae
Pugons

Aphelinidae
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 1 mm (mòmia)

Mòmies de pugons parasitats (J. Avilla)

Els adults són com petites vespes difícils de veure. 
Les larves es desenvolupen dins del pugó i fan que 
es transformi en una mòmia, d’aspecte globular 
marró o negre, que pot estar sobre un pedestal,  i 
és fàcil de veure.
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Nom Plaga atacada

Panonychus ulmi
Aranya roja

Amblyseius 
andersoni  
Fitoseid /
Depredador

Mida: < 1 mm

Fitoseid adult (R. Torà)

Té forma de pera i els seus moviments són ràpids. 
El cos és transparent o de color taronja quan ha 
menjat. Depredador molt eficaç que s’observa 
des del mes de maig i controla la plaga a densitats 
baixes.
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Panonychus ulmi,
Tetranychus 
urticae
Aranya roja, 
Aranya blanca

Stethorus punctillum
Toret /
Depredador

Mida: 1 mm (adult) 2 mm (larva)

Adult i larva (R. Torà)

Petit coleòpter de color negre amb el cos recobert 
de pèls molt curts. Els adults i les larves són 
depredadors. Hiverna en estat adult. Pot reduir 
sensiblement les poblacions d’aranya. 
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Nom Plaga atacada

Polífag
Aranya roja, 
pugons

Orius spp.
Orius /
Depredador

Mida: 2 mm (nimfa) 3 mm (adult)

Adult i nimfa (R.Torà)

Diverses espècies de xinxes amb aparell bucal en 
forma de bec, ocels, hemèlitres, amb cuni. Ous 
posats en el nervi de la fulla, nimfes de color groc. 
Hiverna en fase adulta; tenen diverses generacions. 
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Polífag
Pugons, àcars

Chrysoperla spp.
Crisopa /
Depredador

Mida: 15 mm (adult) 6-8 mm (larva)

Adult i larva (R. Torà  J. Avilla)

Els adults mengen substàncies dolces i poden 
ser vistos fàcilment durant el dia. Les larves tenen 
fortes mandíbules en forma de pinça, són molt 
visibles i passen l’hivern com a adults.
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Nom Plaga atacada

Mida: < 1 mm

Pseudaulacaspis 
pentagona
Poll blanc del 
presseguer

Encarsia berlesei
Sense nom comú /
Parasitoide

Adult dipositant ous sobre l’hoste (B. Celada i G. Barrios)

Aquest parasitoide solament pot viure associat al 
poll blanc. Les femelles, que són com petites ves-
pes, busquen les femelles de la plaga i dipositen un 
ou en el seu interior clavant-los l’oviscapte.
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Pseudaulacaspis 
pentagona
Poll blanc del 
presseguer

Encarsia berlesei
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 

Hoste parasitat i forat de sortida (B. Celada i G. Barrios)

Sota els escuts de les femelles del poll blanc 
es pot trobar la femella adulta sana (indivi-
dus de l’esquerra i central) o bé parasitada per 
l’himenòpter (individu de la dreta). Quan l’adult del 
parasitoide ha emergit és visible un forat rodó de 
sortida. 
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Mida: < 1 mm

Pseudaulacaspis 
pentagona
Poll blanc del 
presseguer

Encarsia berlesei
Sense nom comú / 
Parasitoide

Pupa sota la closca de la cotxinilla (B. Celada i G. Barrios)

El cos de la femella de poll blanc parasitada queda 
completament transformat, de forma que es pot 
veure per transparència la pupa del parasitoide.
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Pseudaulacaspis 
pentagona
Poll blanc del 
presseguer

Rhyzobius lophantae
Sense nom comú / 
Depredador

Mida: 3-4 mm

Adult menjant nimfes (B. Celada i G. Barrios)

L’adult és una marieta negra que menja voraçment 
poll blanc. S’introdueix entre els puparis filamento-
sos dels mascles i entre els escuts de les femelles 
i els devora.
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Nom Plaga atacada

Tetranychidae, 
Eriophyidae
Àcars, 
acariosi, erinosi

Typhlodromus pyri
Fitoseid  /
Depredador

Mida: < 1 mm

Adults de Typhlodromus pyri en el revers d’una fulla (J. Reyes)

Té forma de pera i un color blanquinós o transpa-
rent, tot i que pot prendre la coloració de l’aliment 
que ha ingerit. Presenten una gran mobilitat. Hiver-
na com a femella fecundada. La seva observació a 
ull nu és molt difícil.
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Lobesia botrana
Cuc del raïm

Dybrachis affinis
Sense nom comú / 
Parasitoide

Mida: 2 mm

Adult (G. Barrios)

Parasita la crisàlide hivernal del cuc del raïm. La 
seva efectivitat no arriba al 7% de parasitisme.
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Mida: 15 mm (adult) 6 - 8 mm (larva)

Adult i larva (J. Reyes i J. Avilla)

L’adult és verd amb ales transparents, que tenen 
una venació molt marcada. Les larves tenen fortes 
mandíbules en forma de pinça i són molt visibles 
sobre les fulles.
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Nom Plaga atacada

Vinya

Chrysoperla spp.
Crisopa / 
Depredador

Polífag
Àcars i altres 
plagues
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Polífag
Àcars i altres 
plagues

Chrysoperla spp.
Crisopa / 
Depredador

Mida: 12 mm

Posta sobre raïm (G. Barrios)

Els ous es col·loquen en grups i cada ou es localit-
za a l’extrem d’un peduncle prim. Són abundants 
en parcel·les en confusió sexual pel cuc del raïm.
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Polífag
Pugons i altres 
plagues

Coccinella 
septempunctata
Marieta /
Depredador

Mida: 6-8 mm (larva)

Adult i larva  (G. Barrios i J. Reyes) 

Ales majoritàriament de color vermell, amb dibuix 
negre variable. Són depredadors tant les larves 
com els adults. 
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Polífag
S’alimenta de fongs

Psyllobora 
vigintiduopunctata
Marieta / 
Depredador

Mida: 4 mm

Adult sobre raïm (G. Barrios)

Els adults tenen les ales grogues llimona amb 
punts negres.
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Haltica 
ampelophaga
Haltica, blaveta o 
saltiró

Zicrona caerulea
Zicrona / 
Depredador

Mida: 5-7 mm (adult) 

Adult i nimfa depredant larva de blaveta o saltiró (J. Reyes)

Els adults són de color blau fosc metal·litzat. Les 
nimfes tenen la part posterior de l’abdomen verme-
llós. En estat de nimfa i d’adult depreden les larves 
del saltiró.
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Ephestia spp. i  
Plodia spp.
Arnes de la farina   

Venturia canescens
Sense nom comú / 
Parasitoide 

Mida: 5-7 mm

Dos adults del parasitoide amb larves de l’arna Plodia 
interpunctella (J. Riudavets)

Himenòpters relativament grans amb un llarg ovis-
capte.   De cada arna parasitada emergeix un sol 
adult.  Els adults localitzen els hostes a les estructu-
res i a l’interior de la maquinària.
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Sitophilus spp., 
Rhyzopertha 
dominica, 
Acanthoscelides 
obtectus
Corcs i barrinadors 
dels cereals i dels  
llegums

Anisopteromalus 
calandrae, 
Lariophagus 
distinguendus
Sense nom comú / 
Parasitoide
Mida: 1,5 mm

Interior d’un gra d’arròs amb una larva del corc de l’arròs 
(dreta) i una larva de parasitoide (esquerra). Adult de Anisop-
teromalus calandrae (lupa esquerra) i adult de Lariophagus 
distinguendus (lupa dreta) (J. Riudavets)

Petits himenòpters negres. Parasiten les larves 
situades a l’interior de la llavor. 
Les dues espècies es poden trobar simultàniament 
i tenen una biologia semblant. 
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Lepidoptera,
Coleoptera
Lepidòpters i  
coleòpters 

Blattisocius tarsalis
Àcar / 
Depredador

Mida: < 1  mm

Adults de Blattisocius tarsalis i adult sobre ous de Ephestia 
kuehniella (J. Riudavets)

Tenen forma de pera, són molt actius i es mouen 
ràpidament. Només són capaços d’alimentar-se 
d’ous. Necessiten humitats relatives elevades per 
sobreviure.
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Polífag, 
principalment de 
Coleoptera i 
Psocidae
Coleòpters i 
psòcids

Withius piger 
Pseudoescorpí / 
Depredador

Mida: 2-3 mm

Adult (J. Riudavets)

Es caracteritzen per les llargues pinces similars 
a les dels escorpins, però no tenen la cua amb 
l’agulló. Són molt voraços. 














