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PROGRAMA TEORIC (Dr. José A. Barrientos i Dra. Carmen Bach) 

Tema 1. Introducció. Concepte de plaga. 

Regulacid de I'efecte plaga" 

Tema 2. Control químic: tipus de substancies i metodes d'acció. 
Tema 3. Plaguicides organoclorats. 
Tema 4. Plaguicides fosforats, carbamats i piretroids. 
Tema 5. Resistencia, toxicitat i valor residual. 
Tema 6.  Control biologic amb agents patogens i depredadors. 
Tema 7. Control bioldgic amb agents parasitaris. 
Tema 8. Control físic i genetic (esterilització). 
Tema 9. lnsecticides bioracionals (feromones, IGRs,..). 
Tema 10. Control integrat. 

Efecte plaga" al rnedi agrícola 

Tema 11. Les Ilagostes. 
Tema 12. Plagues de la vinya i dels cereals. 
Tema 13. Plagues dels cítrics, dels arbres fruiters i de I'olivera. 
Tema 14. Plagues de les plantes hortícoles i d'hivernacle. 

Efecte plaga" a les rnasses forestals 

Tema 15. lnsectes defoliadors. 
Tema 16. lnsectes xilofags. 
Tema 17. lnsectes xucladors de saba. 
Tema 18. lnsectes gallícoles. lnsectes dels borrons, arrels i fruits. 

Efecte 'plagan al rnedi hurna. Salut pública 

Tema 19. Insectes dels productes emmagatzemats. Cuca-molles, formigues i arnes. 
Tema 20. Mosquits, xinxes, puces i polls. 
Tema 21. Termits i corcs. 
Tema 22. Aus i micromamífers. 

PROGRAMA DE CLASES PRACTIQUES 

Practiques de laboratori (Dr. José A. Barrientos, Dra. Carmen Bach i Dr. Jacinto Ventura) 

Reconeixement d'algunes especies animals que provoquen plagues agrícoles i forestals. 
Reconeixement d'algunes especies animals utils per combatre les plagues. 
Determinació de la CL-50 i de la persistencia d'un plaguicida químic sobre cuca-molles. 
Patogens d'inseetes en la lluita contra les plagues. 
Programa Curaqao. 
Estimació de la densitat de població en un monocultiu de I'escarabat de la farina. 
Reconeixement de les castes de termits i dels seus danys. 
Reconeixement d'algunes especies de plagues urbanes amb implicacions en sanitat ambiental. 
Determinació de parametres biologics de rosegadors i la seva interpretació en el control de plagues 

en el medi agrícola. 

Practiques de camp (Dra. Carmen Bach i Dr. Jacinto Ventura) 

loa. ~ r t r o ~ o d e s  domestics en el medi urba. l. Protocol d'actuació. 
11. Programa de control de plagues de vertebrats en el medi urba. 



12. lnvestigacions en Entomologia Aplicada. Els programes de I'IRTA. 
10b. Artropodes domestics en el medi urba. 11. Interpretació dels resultats. 

OBJECTIUS 

L'objectiu de I'assignatura és apropar a I'alumne alguna de las possibilitats d'aplicació del 
coneixement del món animal. L'esmentat coneixement es circunscriu en aquesta materia, prioritariament, 
al context de les plagues d'insectes (agrícoles, forestals o urbanes), enteses com agents que poden 
alterar I'equilibri a I'economia humana o de la salut pública. La visió ha d' esser necessariament general, 
donada I'amplitud i la varietat de les situacions existents; totes reclamen sens dubte un desenvolupament 
posterior (v.g., tercer cicle). El programa es centra, primerament, en els fonaments generics i metodes 
més moderns del control de plagues; en segon lloc s'ofereix una visió sintetica, pero basada en exemples 
concrets, de I'efecte plaga en el medi agrícola, en les masses forestals i en el medi huma. 

Les classes practiques de laboratori i de camp tenen un caracter complernentari i la seva finalitat 
és reforqar la formació metodologica, així com proporcionar un coneixement vivencia1 i directe d'alguns 
dels agentes causants de plagues o d'ús comú en la lluita contra elles. Es reforcen també alguns aspectes 
doctrinals necessaris per abordar posteriorment altres qüestions de biologia de les especies d'interes 
aplicat. Les sessions previstes tenen el proposit d'enfrontar I'alumne a determinades rutines (protocols) en 
situacions concretes. 

A les dates fixades per la Coordinació de Titulació, es realitzara un exercici escrit que tindra 
quatre qüestions: 
- la primera consistira en un test sobre les practiques, de vint enunciats, del model "verdader/fals"; cada 
enunciat tindra un valor de 0,2 punts (quatre punts en total); cada resposta erronia rebaixara 0,2 punts; els 
enunciats en blanc no puntuaran; 
- en les altres tres qüestions s'haura de desenvolupar un tema d'extensió mitjana; a cada una se li donara 
un valor de dos punts. 
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