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Presentació

En aquests annexos es pot consultar la presència d’artròpodes en cada una 
de les estacions del l’any. S’han distingit tres nivells d’abundància: superior 
a la mitjana de l’estació, inferior a la mitjana de l’estació i absència. Aquelles 
plantes que en una estació determinada no s’han mostrejat, es mostra la 
cel·la en ocre.
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Plantes amb presència d’enemics naturals

4 
 

Plantes amb presència d’enemics naturals 
 

Taula 1. Presència d’enemics naturals en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Acacia sp.                     

  Ailanthus sp.                     

  Arbutus unedo                     

  Castanea sp.                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Erica spp.                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Quercus spp.                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Plantes amb presència d’enemics naturals 
 

Taula 1. Presència d’enemics naturals en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Acacia sp.               

  Ailanthus sp.               

  Arbutus unedo               

  Castanea sp.               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Erica spp.               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               
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Taula 2. Presència d’enemics naturals en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Artemisia vulgaris                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex spp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Centaurea aspera                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Cistus spp.                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Cynoglossum spp.                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     
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Taula 2. Presència d’enemics naturals en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Artemisia vulgaris               

  Asparagus acutifolius               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex spp.               

  Beta vulgaris               

  Bromus diandrus               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Centaurea aspera               

  Chenopodium album               

  Cichorium intybus               

  Cirsium arvense               
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithodora sp.                     

  Lithospermum arvense                     

  Lotus spp.                     

  Malcomia spp.                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Mercurialis sp.                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Parietaria spp.                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

            

            

Taula 2. Continuació



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES- ANNEXOS

8 9
7 

 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Portulaca oleracea                     

  Potentilla spp.                     

  Ranunculus spp.                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silene spp.                     

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbascum spp.                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Plantes amb presència de trombídids 
 

Taula 3. Presència de trombídids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Cupressus sempervirens                     

Taula 2. Continuació
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Plantes amb presència de trombídids 
 

Taula 3. Presència de trombídids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Cupressus sempervirens                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     
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  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

 

 

Taula 4. Presència de trombídids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR 
 

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Asparagus acutifolius                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Cardaria draba                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Foeniculum vulgare                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Hedera helix                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Thymelaea tinctoria               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbascum spp.               

  Verbena officinalis               

  Veronica spp.                

 

Plantes amb presència de trombídids 
 

Taula 3. Presència de trombídids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cupressus sempervirens              

  Pistacia lentiscus              

  Punica granatum              

 

 

Taula 4. Presència de trombídids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

10 
 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Thymelaea tinctoria               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbascum spp.               

  Verbena officinalis               

  Veronica spp.                

 

Plantes amb presència de trombídids 
 

Taula 3. Presència de trombídids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cupressus sempervirens              

  Pistacia lentiscus              

  Punica granatum              

 

 

Taula 4. Presència de trombídids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES- ANNEXOS

10 11

Taula 4. Continuació.
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Hedysarum confertum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Hordeum murinum                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Medicago sativa                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Picris spp.                     

  Rapistrum rugosum                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Sinapis arvensis                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Veronica spp.                      

 

Plantes amb presència d’aranyes 
 

Taula 5. Presència d’aranyes en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  
espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     
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Plantes amb presència d’aranyes
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Plantes amb presència d’aranyes 
 

Taula 5. Presència d’aranyes per mostra capturades mitjançant copejament. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

 

  

13 
 

Taula 5. Presència d’aranyes en arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Sambucus nigra               

  Suaeda vera               
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Taula 6. Presència d’aranyes en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Hedera helix                     
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  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 6. Presència d’aranyes en plantes herbàcies. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides              

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Artemisia herba-alba              

  Aster squamatus              

  Atriplex halimus              

  Atriplex prostrata              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              

  Chenopodium album              

  Cirsium arvense              

  Convolvulus arvensis              
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

 

Plantes amb presència de coleòpters depredadors 

Plantes amb presència de cantàrids 

 

Taula 7. Presència de cantàrids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Pistacia lentiscus                     

  Rhamnus lycioides                     

  Tamarix africana                     

 

Taula 8. Presència de cantàrids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Anacyclus clavatus                     

  Atriplex halimus                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Fumaria officinalis                     

  Hordeum murinum                     

  Papaver rhoeas                     

  Salvia officinalis                     

  Sonchus oleraceus                     

 

 

Taula 6. Continuació
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Plantes amb presència de cantàrids
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Plantes amb presència de coleòpters depredadors 

Plantes amb presència de cantàrids 

 

Taula 7. Nombre de cantàrids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Pistacia lentiscus                     

  Rhamnus lycioides                     

  Tamarix africana                     
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Taula 8. Presència de cantàrids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Anacyclus clavatus                     

  Atriplex halimus                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Fumaria officinalis                     

  Hordeum murinum                     

  Papaver rhoeas                     

  Salvia officinalis                     

  Sonchus oleraceus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Sinapis arvensis              

  Sisymbrium irio              

  Solanum nigrum              

  Sonchus oleraceus              

  Sorghum halepense              

  Suaeda spicata              

  Taraxacum officinale              

  Teucrium polium              

  Thymelaea tinctoria              

  Thymus vulgaris              

  Trifolium repens              

  Verbena officinalis              

  Veronica spp.               

 

 

Plantes amb presència de coleòpters depredadors 

Plantes amb presència de cantàrids 

 

Taula 7. Presència de cantàrids en arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Pistacia lentiscus               
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  Pistacia lentiscus               

  Rhamnus lycioides               

  Tamarix africana               

 

Taula 8. Presència de cantàrids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Anacyclus clavatus               

  Atriplex halimus               

  Capsella bursa-pastoris               

  Eruca vesicaria               

  Erucastrum nasturtiifolium               

  Fumaria officinalis               

  Hordeum murinum               

  Papaver rhoeas               

  Salvia officinalis               

  Sonchus oleraceus               
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Plantes amb presència de caràbids
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Plantes amb presència de caràbids 

 

Taula 9. Presència de caràbids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Laurus nobilis                      

  Rhamnus lycioides                     
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Taula 10. Presència de caràbids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Chenopodium album                     

  Eruca vesicaria                     

  Medicago sativa                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Salsola kali                     

  Taraxacum officinale                     
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Plantes amb presència de caràbids 

 

Taula 9. Presència de caràbids en arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Laurus nobilis                

  Rhamnus lycioides               

 

 

Taula 10. Presència de caràbids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Chenopodium album               

  Eruca vesicaria               

  Medicago sativa               

  Rosmarinus officinalis               

  Salsola kali               

  Taraxacum officinale               

 

Plantes amb presència de coccinèl·lids 
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Plantes amb presència de caràbids 

 

Taula 9. Presència de caràbids en arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Laurus nobilis                

  Rhamnus lycioides               

 

 

Taula 10. Presència de caràbids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Chenopodium album               

  Eruca vesicaria               

  Medicago sativa               

  Rosmarinus officinalis               

  Salsola kali               

  Taraxacum officinale               

 

Plantes amb presència de coccinèl·lids 

 



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES - ANNEXOS

18

Plantes amb presència de coccinèl·lids

19 
 

 

Plantes amb presència de coccinèl·lids 

 

Taula 11. Presència de coccinèl·lids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     
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Taula 11. Presència de coccinèl·lids en arbres i arbustos. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

 

Taula 12. Presència de coccinèl·lids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Anacyclus clavatus                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium malacoides                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Hedera helix                     

  Helichrysum stoechas                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Papaver rhoeas                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Silybum marianum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymus vulgaris                     

 

Plantes amb presència d’estafilínids 
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Taula 12. Presència de coccinèl·lids en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Anacyclus clavatus               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Cirsium arvense               

  Convolvulus arvensis               

  Diplotaxis erucoides               

  Dorycnium pentaphyllum               

  Erodium malacoides               

  Erucastrum nasturtiifolium               

  Hedera helix               

  Helichrysum stoechas               

  Hordeum murinum               

  Kochia scoparia               

  Lactuca serriola               

  Malva sylvestris               

  Medicago sativa               

  Papaver rhoeas               

  Rosmarinus officinalis               

  Rumex spp.               

  Silybum marianum               
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Plantes amb presència d’estafilínids 

 

Taula 13. Presència d’estafilínids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Eriobotrya japonica                     

  Malus domestica                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Suaeda vera                     
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Taula 13. Presència d’estafilínids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Eriobotrya japonica                     

  Malus domestica                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Suaeda vera                     

 

Taula 14. Presència d’estafilínids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Anacyclus clavatus                     

  Beta vulgaris                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Hedera helix                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Plantago coronopus                     

  Rapistrum rugosum                     

  Sisymbrium irio                     

 

Plantes amb presència de tisoretes 
Taula 15. Presència de tisoretes en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR 
 

  Malus domestica                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Tilia platyphyllos                     

 

Taula 16. Presència de tisoretes en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR 
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  Sonchus oleraceus               

  Sorghum halepense               

  Taraxacum officinale               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

 

Plantes amb presència d’estafilínids 

 

Taula 13. Presència d’estafilínids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Eriobotrya japonica               

  Malus domestica               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Suaeda vera               

 

Taula 14. Presència d’estafilínids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Anacyclus clavatus               22 
 

  Sonchus oleraceus               

  Sorghum halepense               

  Taraxacum officinale               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

 

Plantes amb presència d’estafilínids 

 

Taula 13. Presència d’estafilínids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Eriobotrya japonica               

  Malus domestica               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Suaeda vera               

 

Taula 14. Presència d’estafilínids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Anacyclus clavatus               
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Plantes amb presència de tisoretes
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Plantes amb presència de tisoretes 
Taula 15. Presència de tisoretes per mostra capturades mitjançant copejament. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació 
de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Malus domestica                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Tilia platyphyllos                     
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Taula 16. Presència de tisoretes per mostra capturades mitjançant aspiració. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Carduus spp.                     

  Foeniculum vulgare                     

  Malva sylvestris                     

  Moricandia arvensis                     

  Rapistrum rugosum                     

  Silybum marianum                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Sonchus oleraceus                     
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  Daucus carota var. silvestris               

  Erucastrum nasturtiifolium               

  Hedera helix               

  Malva sylvestris               

  Medicago sativa               

  Plantago coronopus               

  Rapistrum rugosum               

  Sisymbrium irio               

 

Plantes amb presència de tisoretes 
 

Taula 15. Presència de tisoretes en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Malus domestica               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Robinia pseudoacacia               

  Tilia platyphyllos               
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Taula 16. Presència de tisoretes en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Carduus spp.               

  Foeniculum vulgare               

  Malva sylvestris               

  Moricandia arvensis               

  Rapistrum rugosum               

  Silybum marianum               

  Rosmarinus officinalis               

  Sonchus oleraceus               

 

Plantes amb presència de dípters depredadors i 

parasitoides 
 

Plantes amb presència de sírfids 

 

Taula 17. Presència de grans pol·len en el cos dels sírfids. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.   

 
Família o gènere 

  HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU 

  Acacia               

  Ailanthus               
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Plantes amb presència de dípters depredadors i 
parasitoides

Plantes amb presència de sírfids
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Plantes amb presència de dípters depredadors i parasitoides 
 

Plantes amb presència de sírfids 

 

Taula 17. Presència de grans pol·len en el cos dels sírfids. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.   

 
Família o gènere 

  HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Acacia                     

  Ailanthus                     

  Amaranthus                     

  Anacyclus                     

  Artemisia                     

  Asparagus                     

  Beta                     

  Blackstonia                     

  Calendula                     

  Cardaria                     

  Carduus                     

  Castanea                     

  Centaurea                     

  Chenopodium                     

  Cirsium                     

  Cistus                     

  Convolvulus                     

  Coris                     

  Crepis                     

  Cupressaceae                     

  Cynoglossum                     

  Cyperaceae                     

  Daucus                     

  Diplotaxis                     

  Dittrichia                     

  Dorycnium                     

  Erica                     

  Erodium                     

  Eruca                     

  Erucastrum                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Carduus spp.               

  Foeniculum vulgare               

  Malva sylvestris               

  Moricandia arvensis               

  Rapistrum rugosum               

  Silybum marianum               

  Rosmarinus officinalis               

  Sonchus oleraceus               

 

Plantes amb presència de dípters depredadors i 

parasitoides 
 

Plantes amb presència de sírfids 

 

Taula 17. Presència de grans pol·len en el cos dels sírfids. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.   

 
Família o gènere 

  HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU 

  Acacia               

  Ailanthus               

  Amaranthus               

  Anacyclus               

  Artemisia               

  Asparagus               
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Família o gènere 

  HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Eucalyptus                     

  Euphorbia                     

  Genista                     

  Helianthemum                     

  Heliotropium                     

  Lamium                     

  Limonium                     

  Lithodora                     

  Lotus                     

  Malcomia                     

  Malva                     

  Medicago                     

  Mercurialis                     

  Moricandia                     

  Olea                     

  Papaver                     

  Parietaria                     

  Picris                     

  Pinus                     

  Pistacia                     

  Plantago                     

  Platanus                     

  Poaceae                     

  Polygonum                     

  Potentilla                     

  Prunus                     

  Quercus                     

  Ranunculus                     

  Rapistrum                     

  Rhamnus                     

  Rosmarinus                     

  Rubiaceae                     

  Rubus                     

  Rumex                     

  Sedum                     

  Silene                     

  Sinapis                     

  Sonchus                     

Taula 17. Continuació
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Família o gènere 

  HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Taraxacum                     

  Teucrium                     

  Thymus                     

  Torilis                     

  Trifolium                     

  Verbascum                     

  Veronica                     

  Vicia                     

  Vitis                     

 

  

Taula 17. Continuació

Plantes amb presència de camaèmids
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Plantes amb presència de camaèmids 

 

Taula 18. Presència de camaèmids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Laurus nobilis                      

  Tamarix africana                     
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Taula 19. Presència de camaèmids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Anacyclus clavatus                     

  Atriplex sp.                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Euphorbia serrata                     

  Hordeum murinum                     

  Lactuca serriola                     

  Portulaca oleracea                     

  Salvia officinalis                     

  Sisymbrium irio                     

  Sorghum halepense                     

  Thymus vulgaris                     
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Plantes amb presència de camaèmids 

 

Taula 18. Presència de camaèmids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Laurus nobilis                

  Tamarix africana               
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Taula 19. Presència de camaèmids en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Anacyclus clavatus               

  Atriplex sp.               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Diplotaxis erucoides               

  Dorycnium pentaphyllum               

  Euphorbia serrata               

  Hordeum murinum               

  Lactuca serriola               

  Portulaca oleracea               

  Salvia officinalis               

  Sisymbrium irio               

  Sorghum halepense               

  Thymus vulgaris               

 

Plantes amb presència d’empídids 

 

Taula 20. Presència d’empídids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 
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Plantes amb presència d’empídids
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Plantes amb presència d’empídids 

 

Taula 20. Presència d’empídids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Rhamnus lycioides                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia vulgaris                     

  Cardaria draba                     

  Cornus sanguinia                     

  Crepis sancta                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Euphorbia serrata                     

  Hordeum murinum                     

  Medicago sativa                     

  Papaver rhoeas                     

  Portulaca oleracea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salvia officinalis                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Taraxacum officinale                     

 

Plantes amb presència de taquínids 

 

Taula 22. Presència de taquínids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Rhamnus lycioides                     

  Tamarix africana                     

 

 

Taula 23. Presència de taquínids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR 
 

  Beta vulgaris                     

  Euphorbia serrata                     

  Lactuca serriola                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Salsola kali                     

  Sinapis arvensis                     
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Taula 19. Presència de camaèmids en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Anacyclus clavatus               

  Atriplex sp.               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Diplotaxis erucoides               

  Dorycnium pentaphyllum               

  Euphorbia serrata               

  Hordeum murinum               

  Lactuca serriola               

  Portulaca oleracea               

  Salvia officinalis               

  Sisymbrium irio               

  Sorghum halepense               

  Thymus vulgaris               

 

Plantes amb presència d’empídids 

 

Taula 20. Presència d’empídids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Rhamnus lycioides               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

 

Taula 21. Presència d’empídids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia vulgaris               

  Cardaria draba               

  Centaurea aspera               

  Cornus sanguinia               

  Crepis sancta               

  Diplotaxis erucoides               

  Euphorbia serrata               

  Hordeum murinum               

  Medicago sativa               

  Papaver rhoeas               

  Portulaca oleracea               

  Rosmarinus officinalis               
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Plantes amb presència de taquínids
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Plantes amb presència de taquínids 

 

Taula 22. Presència de taquínids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Rhamnus lycioides                     

  Tamarix africana                     
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Taula 23. Presència de taquínids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Beta vulgaris                     

  Euphorbia serrata                     

  Lactuca serriola                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Salsola kali                     

  Sinapis arvensis                     

  Thymelaea tinctoria                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Rumex spp.               

  Salvia officinalis               

  Sinapis arvensis               

  Sisymbrium irio               

  Taraxacum officinale               

 

Plantes amb presència de taquínids 

 

Taula 22. Presència de taquínids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Rhamnus lycioides               

  Tamarix africana               

 

 

Taula 23. Presència de taquínids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Beta vulgaris               

  Euphorbia serrata               
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Rumex spp.               

  Salvia officinalis               

  Sinapis arvensis               

  Sisymbrium irio               

  Taraxacum officinale               

 

Plantes amb presència de taquínids 

 

Taula 22. Presència de taquínids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Rhamnus lycioides               

  Tamarix africana               

 

 

Taula 23. Presència de taquínids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Beta vulgaris               

  Euphorbia serrata               
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Plantes amb presència d’heteròpters depredadors

Plantes amb presència d’antocòrids
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Plantes amb presència d’heteròpters depredadors 

Plantes amb presència d’antocòrids 

 

Taula 24. Presència d’antocòrids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus sempervirens                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Rhamnus lycioides                     

  Salix babylonica                     

  Viburnum tinus                     
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  Lactuca serriola               

  Rosmarinus officinalis               

  Salsola kali               

  Sinapis arvensis               

  Thymelaea tinctoria               

 

Plantes amb presència d’heteròpters depredadors 

Plantes amb presència d’antocòrids 

 

Taula 24. Presència d’antocòrids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus sempervirens               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Rhamnus lycioides               

  Salix babylonica               

  Viburnum tinus               
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Taula 25. Presència d’antocòrids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Beta vulgaris                     

  Cardaria draba                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Hedera helix                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Moricandia arvensis                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Senecio vulgaris                      

  Sisymbrium irio                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     
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Taula 25. Presència d’antocòrids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Beta vulgaris               

  Cardaria draba               

  Chenopodium album               

  Cirsium arvense               

  Diplotaxis erucoides               

  Dittrichia viscosa               

  Dorycnium pentaphyllum               

  Hedera helix               

  Heliotropium europaeum               

  Hordeum murinum               

  Kochia scoparia               

  Malva sylvestris               

  Medicago sativa               

  Moricandia arvensis               

  Papaver rhoeas               
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Phragmites australis               

  Picris spp.               

  Rumex spp.               

  Salsola kali               

  Salsola vermiculata               

  Senecio vulgaris                

  Sisymbrium irio               

  Sonchus oleraceus               

  Sorghum halepense               

  Taraxacum officinale               

 

 

Plantes amb presència de mírids 

 

Taula 26. Presència de mírids en arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Ligustrum japonicum               

  Malus domestica               

  Rhamnus lycioides               

  Tamarix africana               
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Plantes amb presència de mírids 

 

Taula 26. Presència de mírids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Ligustrum japonicum                     

  Malus domestica                     

  Rhamnus lycioides                     

  Tamarix africana                     

 

  

35 
 

Taula 27. Presència de mírids en plantes herbàcies. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Atriplex prostrata               

  Beta vulgaris               

  Cirsium arvense               

  Dittrichia viscosa               

  Dorycnium pentaphyllum               

  Euphorbia serrata               

  Heliotropium europaeum               

  Medicago sativa               

  Moricandia arvensis               

  Ononis spinosa               

  Plantago coronopus               

  Portulaca oleracea               

  Rapistrum rugosum               

  Salsola vermiculata               

  Salvia officinalis               

  Trifolium pratense               
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Taula 27. Presència de mírids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Atriplex prostrata                     

  Beta vulgaris                     

  Cirsium arvense                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Euphorbia serrata                     

  Heliotropium europaeum                     

  Medicago sativa                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Plantago coronopus                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

 

 

Plantes amb presència de nàbids 
Taula 28. Presència de nàbids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Erodium cicutarium                     

  Kochia scoparia                     

  Medicago sativa                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Picris spp.                     

  Salsola kali                     

 

Plantes amb presència d’himenòpters parasitoides 
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Plantes amb presència de nàbids
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Plantes amb presència de nàbids 
Taula 28. Presència de nàbids en plantes herbàcies. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cirsium arvense               

  Convolvulus arvensis               

  Erodium cicutarium               

  Kochia scoparia               

  Medicago sativa               

  Moricandia arvensis               

  Ononis spinosa               

  Picris spp.               

  Salsola kali               

 

Plantes amb presència d’himenòpters parasitoides 
 

Taula 29. Presència d’himenòpters parasitoides en arbres i arbustos. Per 

a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               
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Plantes amb presència de nàbids 

 

Taula 28. Presència de nàbids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Erodium cicutarium                     

  Kochia scoparia                     

  Medicago sativa                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Picris spp.                     

  Salsola kali                     
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Plantes amb presència de nàbids 
Taula 28. Presència de nàbids en plantes herbàcies. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cirsium arvense               

  Convolvulus arvensis               

  Erodium cicutarium               

  Kochia scoparia               

  Medicago sativa               

  Moricandia arvensis               

  Ononis spinosa               

  Picris spp.               

  Salsola kali               

 

Plantes amb presència d’himenòpters parasitoides 
 

Taula 29. Presència d’himenòpters parasitoides en arbres i arbustos. Per 

a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

Plantes amb presència d’himenòpters parasitoides
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Plantes amb presència d’himenòpters parasitoides 
 

Taula 29. Presència d’himenòpters parasitoides en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 30. Presència d’himenòpters parasitoides en plantes herbàcies. Per 

a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 
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Taula 30. Presència d’himenòpters parasitoides en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      
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Plantes amb presència de crisopes 
Taula 31. Presència de crisopes arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus sempervirens               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 32. Presència de crisopes en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

Plantes amb presència de crisopes
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Plantes amb presència de crisopes 
Taula 31. Presència de crisopes per mostra capturades mitjançant copejament. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació 
de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus sempervirens                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Plantes amb presència de crisopes 
Taula 31. Presència de crisopes arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus sempervirens               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 32. Presència de crisopes en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 
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Taula 32. Presència de crisopes per mostra capturades mitjançant aspiració. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Amaranthus blitoides                     

  Anacyclus clavatus                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex prostrata                     

  Beta vulgaris                     

  Convolvulus arvensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Foeniculum vulgare                     

  Hedera helix                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Medicago sativa                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Salsola kali                     

  Salvia officinalis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Verbena officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Suaeda spicata               

  Verbena officinalis               

 

 

Plantes amb presència de trips depredadors 
 

Taula 33. Presència de trips depredadors en arbres i arbustos. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Suaeda vera               

  Tamarix africana               

 

Taula 34. Presència de trips depredadors en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 
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Plantes amb presència de trips depredadors 
 

Taula 33. Presència de trips depredadors en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Suaeda spicata               

  Verbena officinalis               

 

 

Plantes amb presència de trips depredadors 
 

Taula 33. Presència de trips depredadors en arbres i arbustos. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Suaeda vera               

  Tamarix africana               

 

Taula 34. Presència de trips depredadors en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 
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Taula 34. Presència de trips depredadors en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Artemisia vulgaris                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Beta vulgaris                     

  Calendula arvensis                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dorycnium pentaphyllum                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Diplotaxis erucoides                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Moricandia arvensis                     

  Papaver rhoeas                     

  Picris spp.                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Sorghum halepense              

  Taraxacum officinale              

  Thymus vulgaris              

  Trifolium repens              

  Verbena officinalis              

 

 

Plantes amb presència de preses i hostes 

alternatius 
 

Taula 35. Presència de preses i hostes alternatius en arbres i arbustos. Per 

a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               
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Plantes amb presència de preses i hostes alternatius 
 

Taula 35. Presència de preses i hostes alternatius en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Suaeda vera               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

 

Taula 36. Presència de preses i hostes alternatius en plantes herbàcies. 
Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               
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Taula 36. Presència de preses i hostes alternatius en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Artemisia vulgaris                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Col·lèmbols 
Taula 37. Presència de col·lèmbols en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Euonymus japonicus                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Sambucus nigra                     

 

Taula 38. Presència de col·lèmbols en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia vulgaris                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Silybum marianum               

  Sinapis arvensis               

  Sisymbrium irio               

  Solanum nigrum               

  Sonchus oleraceus               

  Sorghum halepense               

  Suaeda spicata               

  Taraxacum officinale               

  Teucrium polium               

  Thymelaea tinctoria               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbena officinalis               

  Veronica spp.                

 

Col·lèmbols 
Taula 37. Presència de col·lèmbols en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Euonymus japonicus               
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Col·lèmbols 
Taula 37. Presència de col·lèmbols en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Arbutus unedo                     

  Euonymus japonicus                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Sambucus nigra                     
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  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Sambucus nigra               

 

Taula 38. Presència de col·lèmbols en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Artemisia vulgaris              

  Aster squamatus              

  Atriplex halimus              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              

  Chenopodium album              

  Cirsium arvense              
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Taula 38. Presència de col·lèmbols en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia vulgaris                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Coronilla minimtaua                      
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salvia officinalis                     

            

            

Taula 38. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Sanguisorba minor                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

  

Taula 38. Continuació
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Pugons 
Taula 39. Presència de pugons en arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cupressus sempervirens               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Suaeda vera               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

 

Taula 40. Presència de pugons en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 
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Pugons 
Taula 39. Presència de pugons en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Cupressus sempervirens                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     
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Taula 40. Presència de pugons en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides             

  Amaranthus retroflexus             

  Anacyclus clavatus             

  Artemisia herba-alba             

  Artemisia vulgaris             

  Asparagus acutifolius             

  Atriplex halimus             

  Atriplex prostrata             

  Beta vulgaris             

  Bromus diandrus             

  Calendula arvensis             

  Capsella bursa-pastoris             

  Cardaria draba             

  Carduus spp.             

  Centaurea aspera             

  Chenopodium album             

  Cirsium arvense             

  Convolvulus arvensis             

  Conyza bonariensis             
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Taula 40. Presència de pugons en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Artemisia vulgaris                     

  Asparagus acutifolius                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Senecio vulgaris                      

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

            

            

Taula 40. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Veronica spp.                      

 

Cercòpids 
 

Taula 41. Presència de cercòpids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Pistacia lentiscus                     

  Tamarix africana                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Sorghum halepense             

  Suaeda spicata             

  Taraxacum officinale             

  Thymus vulgaris             

  Trifolium pratense             

  Trifolium repens             

  Veronica spp.              

 

Cercòpids 
 

Taula 41. Presència de cercòpids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Pistacia lentiscus               

  Tamarix africana               

 

  

58 
 

Cercòpids 
 

Taula 41. Presència de cercòpids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Pistacia lentiscus                     

  Tamarix africana                     

 

  

Cercòpids
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Taula 42. Presència de cercòpids en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides              

  Anacyclus clavatus              

  Atriplex prostrata              

  Beta vulgaris              

  Calendula arvensis              

  Daucus carota var. silvestris              

  Diplotaxis erucoides              

  Dittrichia viscosa              

  Dorycnium pentaphyllum              

  Eruca vesicaria              

  Erucastrum nasturtiifolium              

  Foeniculum vulgare              

  Genista scorpius              

  Globularia alypum              

  Helianthemum hirtum              

  Helichrysum stoechas              

  Hordeum murinum              

  Kochia scoparia              

  Malva sylvestris              

  Papaver rhoeas              
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Taula 42. Presència de cercòpids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Anacyclus clavatus                     

  Atriplex prostrata                     

  Beta vulgaris                     

  Calendula arvensis                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Foeniculum vulgare                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Malva sylvestris                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Reseda lutea                     

  Salsola kali                     

  Salvia officinalis                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Thymus vulgaris                     
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Cicadèl·lids 
Taula 43. Presència de cicadèl·lids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

 

Taula 44. Presència de cicadèl·lids en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 
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Cicadèl·lids 
Taula 43. Presència de cicadèl·lids en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

 

  

Cicadèl·lids
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Cicadèl·lids 
Taula 43. Presència de cicadèl·lids en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

 

Taula 44. Presència de cicadèl·lids en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 
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Taula 44. Presència de cicadèl·lids en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Artemisia vulgaris                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex prostrata                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

            

            

            



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES - ANNEXOS

52

48 
 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

 

 

Psil·les 
 

Taula 44. Continuació
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Psil·les 
 

Taula 45. Presència de psil·les en arbres i arbustos. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               
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Psil·les 
 

Taula 45. Presència de psil·les en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

 

  

Psil·les
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Suaeda vera               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 46. Presència de psil·les en plantes herbàcies. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus retroflexus             

  Artemisia vulgaris             

  Aster squamatus             

  Atriplex halimus             

  Atriplex prostrata             

  Beta vulgaris             

  Bromus diandrus             

  Capsella bursa-pastoris             

  Convolvulus arvensis             

  Cornus sanguinia             

  Daucus carota var. silvestris             

  Diplotaxis erucoides             

  Dittrichia viscosa             

  Dorycnium pentaphyllum             
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Taula 46. Presència de psil·les en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus retroflexus                     

  Artemisia vulgaris                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Convolvulus arvensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helichrysum stoechas                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Ononis tridentata                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Portulaca oleracea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Salsola kali                     

  Salvia officinalis                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Solanum nigrum                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Sedum sediforme                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Thymus vulgaris                     

  Verbena officinalis                     

 

  

Taula 46. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Suaeda spicata             

  Thymus vulgaris             

  Verbena officinalis             

 

 

Psocòpters 
 

Taula 47. Presència de psocòpters en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               
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Psocòpters 
 

Taula 47. Presència de psocòpters en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Viburnum tinus                     

 

  

Psocòpters
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Viburnum tinus               

 

Taula 48. Presència de psocòpters en plantes herbàcies. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Beta vulgaris             

  Chenopodium album             

  Convolvulus arvensis             

  Diplotaxis erucoides             

  Dittrichia viscosa             

  Eruca vesicaria             

  Galium aparine             

  Malva sylvestris             

  Medicago sativa             

  Ononis tridentata             

  Salsola kali             

  Salvia officinalis             
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Taula 48. Presència de psocòpters en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Beta vulgaris                     

  Chenopodium album                     

  Convolvulus arvensis                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Eruca vesicaria                     

  Galium aparine                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Ononis tridentata                     

  Salsola kali                     

  Salvia officinalis                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Veronica spp.                      
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Trips fitòfags 
 

Taula 49. Presència trips fitòfags en arbres i arbustos. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Suaeda vera               
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Trips fitòfags 
 

Taula 49. Presència trips fitòfags en arbres i arbustos. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

 

  

Trips fitòfags
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  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 50. Presència trips fitòfags en plantes herbàcies. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la 

mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Asparagus acutifolius               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               

  Beta vulgaris               

  Bromus diandrus               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Centaurea aspera               

  Chenopodium album               

  Cichorium intybus               
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Taula 50. Presència trips fitòfags en plantes herbàcies. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Globularia alypum                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

            

            

Taula 50. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

 

  

Taula 50. Continuació
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Tipus de plaga a controlar 

Enemics naturals d’àcars 
 

Taula 51. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals d’àcars. Per 

a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

Tipus de plaga a controlar

Enemics naturals d'àcars

72 
 

Tipus de plaga a controlar 

Enemics naturals d’àcars 
 

Taula 51. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals d’àcars. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Taula 52. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals d’àcars. 
Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides              

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Artemisia herba-alba              

  Artemisia vulgaris              

  Asparagus acutifolius              

  Aster squamatus              

  Atriplex halimus              

  Atriplex prostrata              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              

  Carduus spp.              

  Centaurea aspera              

  Chenopodium album              

  Cichorium intybus              

  Cirsium arvense              

  Convolvulus arvensis              
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Taula 52. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals d’àcars. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Artemisia vulgaris                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de cotxinilles 
Taula 53. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de cotxinilles. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     
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Enemics naturals de cotxinilles
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Sanguisorba minor              

  Santolina chamaecyparissus              

  Sedum sediforme              

  Senecio vulgaris               

  Silybum marianum              

  Sinapis arvensis              

  Sisymbrium irio              

  Solanum nigrum              

  Sonchus oleraceus              

  Sorghum halepense              

  Suaeda spicata              

  Taraxacum officinale              

  Teucrium polium              

  Thymelaea tinctoria              

  Thymus vulgaris              

  Trifolium pratense              

  Trifolium repens              

  Verbena officinalis              

  Veronica spp.               

 

Enemics naturals de cotxinilles 
Taula 53. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de 
cotxinilles. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 
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Enemics naturals de cotxinilles 
Taula 53. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de cotxinilles. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Viburnum tinus               

 

Taula 54. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de 
cotxinilles. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides              

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Artemisia herba-alba              

  Aster squamatus              

  Atriplex halimus              

  Atriplex prostrata              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              

  Carduus spp.              

  Centaurea aspera              

  Chenopodium album              

  Cichorium intybus              
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Taula 54. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de cotxinilles. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de pugons 
 

Taula 55. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de pugons. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     
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Enemics naturals de pugons
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Taula 55. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de pugons. 
Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               
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Enemics naturals de pugons 
 

Taula 55. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de pugons. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

 

  



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES - ANNEXOS

70

91 
 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Suaeda vera               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 56. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de pugons. 
Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides              

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Artemisia herba-alba              

  Asparagus acutifolius              

  Aster squamatus              

  Atriplex halimus              

  Atriplex prostrata              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              

  Carduus spp.              
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Taula 56. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de pugons. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Centaurea aspera                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Polygonum aviculare                     

  Portulaca oleracea                     

  Potentilla reptans                     

  Ranunculus spp.                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rhamnus spp.                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rubus spp.                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de cicadèl·lids 
 

Taula 57. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de cicadèl·lids. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Verbena officinalis              

  Veronica spp.               

 

Enemics naturals de cicadèl·lids 
 

Taula 57. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de 
cicadèl·lids. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               
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Enemics naturals de cicadèl·lids 
 

Taula 57. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de cicadèl·lids. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Taula 58. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de cicadèl·lids. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     
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Taula 58. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de 
cicadèl·lids. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides              

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Artemisia herba-alba              

  Asparagus acutifolius              

  Aster squamatus              

  Atriplex halimus              

  Atriplex prostrata              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              

  Centaurea aspera              

  Chenopodium album              

  Cirsium arvense              

  Convolvulus arvensis              

  Conyza bonariensis              

  Cornus sanguinia              

  Coronilla minima               
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Genista scorpius                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

            

            

Taula 58. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de psil·les 
Taula 59. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de psil·les. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

Taula 58. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Sisymbrium irio              

  Solanum nigrum              

  Sonchus oleraceus              

  Sorghum halepense              

  Suaeda spicata              

  Taraxacum officinale              

  Teucrium polium              

  Thymelaea tinctoria              

  Thymus vulgaris              

  Trifolium pratense              

  Trifolium repens              

  Verbena officinalis              

  Veronica spp.               

 

Enemics naturals de psil·les 
Taula 59. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de psil·les. 
Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               
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Enemics naturals de psil·les 
Taula 59. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de psil·les. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Taula 60. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de psil·les. 
Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               

  Beta vulgaris               

  Bromus diandrus               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Centaurea aspera               

  Chenopodium album               

  Cichorium intybus               

  Cirsium arvense               

  Convolvulus arvensis               

  Conyza bonariensis               

  Cornus sanguinia               
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Taula 60. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de psil·les. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de mosca blanca 
Taula 61. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de mosca blanca. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

Taula 60. Continuació
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Enemics naturals de la mosca blanca
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Sedum sediforme               

  Senecio vulgaris                

  Silybum marianum               

  Sinapis arvensis               

  Sisymbrium irio               

  Solanum nigrum               

  Sonchus oleraceus               

  Sorghum halepense               

  Suaeda spicata               

  Taraxacum officinale               

  Teucrium polium               

  Thymelaea tinctoria               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbena officinalis               

  Veronica spp.                

 

Enemics naturals de mosca blanca 
Taula 61. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de mosca 
blanca. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 
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Enemics naturals de mosca blanca 
Taula 61. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de mosca blanca. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació 
de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Taula 62. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de mosca 
blanca. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               

  Beta vulgaris               

  Bromus diandrus               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Centaurea aspera               

  Chenopodium album               

  Cichorium intybus               

  Cirsium arvense               

  Convolvulus arvensis               

  Conyza bonariensis               

  Cornus sanguinia               
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Taula 62. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de mosca blanca. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

            

            

Taula 62. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de trips 
 

Taula 63. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de trips. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix babylonica                     

Taula 62. Continuació
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Enemics naturals dels trips
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Senecio vulgaris                

  Silybum marianum               

  Sinapis arvensis               

  Sisymbrium irio               

  Solanum nigrum               

  Sonchus oleraceus               

  Sorghum halepense               

  Suaeda spicata               

  Taraxacum officinale               

  Thymelaea tinctoria               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbena officinalis               

  Veronica spp.                

 

Enemics naturals de trips 
 

Taula 63. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de trips. Per 

a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  

superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació, 

 absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta 
estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               
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Enemics naturals de trips 
 

Taula 63. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de trips. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Taula 64. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de trips. 
Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància: 

 superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Artemisia vulgaris               

  Asparagus acutifolius               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Beta vulgaris               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Chenopodium album               

  Cirsium arvense               

  Convolvulus arvensis               

  Conyza bonariensis               

  Cornus sanguinia               

  Coronilla minima                

  Crepis sancta               
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Taula 64. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de trips. Per a cada estació de l’any es distingeixen 

tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  

absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Artemisia vulgaris                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Beta vulgaris                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Genista scorpius                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

            

            

Taula 64. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

 

Enemics naturals de dípters mosques de la fruita 
 

Taula 65. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de dípters mosques de la fruita. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana 

de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

 

Taula 66. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de dípters mosques de la fruita. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana 

de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

Taula 64. Continuació

Enemics naturals de dípters mosques de la fruita
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbena officinalis               

 

Enemics naturals de dípters mosques de la fruita 
 

Taula 65. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de dípters 
mosques de la fruita. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  

inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie 
vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               
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Enemics naturals de dípters mosques de la fruita 
 

Taula 65. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de dípters mosques de la fruita. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació, 

 inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 66. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de dípters 
mosques de la fruita. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  

inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie 
vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               
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Taula 66. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de dípters mosques de la fruita. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana 

de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

            

            

Taula 66. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de dípters minadors i rosegadors de fulles 
Taula 67. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de dípters minadors i rosegadors de fulles. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

Taula 66. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbena officinalis               

  Veronica spp.                

 

Enemics naturals de dípters minadors i rosegadors de 

fulles 
Taula 67. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de dípters 
minadors i rosegadors de fulles. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               
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Enemics naturals de dípters minadors i rosegadors de fulles 
Taula 67. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de dípters minadors i rosegadors de fulles. 

Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 68. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de dípters 
minadors i rosegadors de fulles. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               
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Taula 68. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de dípters minadors i rosegadors de fulles. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     
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Taula 68. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

 

  



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES - ANNEXOS

96

Enemics naturals d’himenòpters

126 
 

Enemics naturals d’himenòpters 
 

Taula 69. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals 
d’himenòpters. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               
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Enemics naturals d’himenòpters 
 

Taula 69. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals d’himenòpters. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Taula 70. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals 
d’himenòpters. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells 

d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior 

a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               

  Beta vulgaris               

  Bromus diandrus               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Centaurea aspera               

  Chenopodium album               

  Cichorium intybus               

  Cirsium arvense               

  Convolvulus arvensis               

  Conyza bonariensis               

  Cornus sanguinia               
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Taula 70. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals d’himenòpters. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana de 

l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

            

            

Taula 70. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de lepidòpters corcs de fruits 
 

Taula 71. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de lepidòpters corcs de fruits. Per a cada estació de 

l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la mitjana 

de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

Taula 70. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Sedum sediforme               

  Senecio vulgaris                

  Silybum marianum               

  Sinapis arvensis               

  Sisymbrium irio               

  Solanum nigrum               

  Sonchus oleraceus               

  Sorghum halepense               

  Suaeda spicata               

  Taraxacum officinale               

  Teucrium polium               

  Thymelaea tinctoria               

  Thymus vulgaris               

  Trifolium pratense               

  Trifolium repens               

  Verbena officinalis               

  Veronica spp.                

 

Enemics naturals de lepidòpters corcs de fruits 
 

Taula 71. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de 
lepidòpters corcs de fruits. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  

inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie 
vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 
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Enemics naturals de lepidòpters corcs de fruits 
 

Taula 71. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de lepidòpters corcs de fruits. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació, 

 inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

 

  



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES- ANNEXOS

100 101

133 
 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Viburnum tinus               

 

Taula 72. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de 
lepidòpters corcs de fruits. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres 

nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  

inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie 
vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               

  Beta vulgaris               

  Bromus diandrus               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Centaurea aspera               

  Chenopodium album               

  Cichorium intybus               
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Taula 72. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de lepidòpters corcs de fruits. Per a cada 

estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació, 

 inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Centaurea aspera                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

            

            

Taula 72. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium pratense                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

  

Taula 72. Continuació
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Enemics naturals de lepidòpters minadors i rosegadors 

de fulles 
 

Taula 73. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de 
lepidòpters minadors i rosegadors de fulles. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Olea europaea                

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               
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Enemics naturals de lepidòpters minadors i rosegadors de fulles 
 

Taula 73. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de lepidòpters minadors i rosegadors de 

fulles. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana 

de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Olea europaea                      

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Suaeda vera                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Suaeda vera               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 74. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de 
lepidòpters minadors i rosegadors de fulles. Per a cada estació de l’any 

es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Asparagus acutifolius               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               

  Beta vulgaris               
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Taula 74. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de lepidòpters minadors i rosegadors de fulles. Per a 

cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  

inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Asparagus acutifolius                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

            

            

Taula 74. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

  

Taula 74. Continuació
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Enemics naturals de lepidòpters barrinadors de tiges 
 

Taula 75. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de 
lepidòpters barrinadors de tiges. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               
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Enemics naturals de lepidòpters barrinadors de tiges 
 

Taula 75. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de lepidòpters barrinadors de tiges. Per a 

cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació, 

 inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 76. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de 
lepidòpters barrinadors de tiges. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides               

  Amaranthus retroflexus               

  Anacyclus clavatus               

  Artemisia herba-alba               

  Aster squamatus               

  Atriplex halimus               

  Atriplex prostrata               

  Atriplex sp.               

  Beta vulgaris               

  Bromus diandrus               

  Calendula arvensis               

  Capsella bursa-pastoris               

  Cardaria draba               

  Carduus spp.               

  Centaurea aspera               
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Taula 76. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de lepidòpters barrinadors de tiges. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium cicutarium                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Galium aparine                     

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

            

            

Taula 76. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Senecio vulgaris                      

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Taraxacum officinale                     

  Teucrium polium                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      

 

Enemics naturals de coleòpters minadors i rosegadors de fulles 
 

Taula 77. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de coleòpters minadors i rosegadors de fulles. Per a 

cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  

inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de 
l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cupressus arizonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

Taula 76. Continuació
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Enemics naturals de coleòpters minadors i rosegadors 

de fulles 
 

Taula 77. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de 
coleòpters minadors i rosegadors de fulles. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cupressus arizonica               

  Euonymus japonicus               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

123 
 

Enemics naturals de coleòpters minadors i rosegadors de fulles 
 

Taula 77. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de coleòpters minadors i rosegadors de 

fulles. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana 

de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cupressus arizonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     
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Taula 78. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de 
coleòpters minadors i rosegadors de fulles. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Atriplex prostrata              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              

  Chenopodium album              

  Cirsium arvense              

  Convolvulus arvensis              

  Cornus sanguinia              

  Coronilla minima               

  Crepis sancta              

  Daucus carota var. silvestris              

  Diplotaxis erucoides              

  Dittrichia viscosa              

  Dorycnium pentaphyllum              

  Erodium cicutarium              
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Taula 78. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de coleòpters minadors i rosegadors de 

fulles. Per a cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana 

de l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no 
mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Amaranthus retroflexus                    

  Anacyclus clavatus                    

  Atriplex prostrata                    

  Atriplex sp.                    

  Beta vulgaris                    

  Bromus diandrus                    

  Calendula arvensis                    

  Capsella bursa-pastoris                    

  Cardaria draba                    

  Chenopodium album                    

  Cirsium arvense                    

  Convolvulus arvensis                    

  Cornus sanguinia                    

  Coronilla minima                     

  Crepis sancta                    

  Daucus carota var. silvestris                    

  Diplotaxis erucoides                    

  Dittrichia viscosa                    

  Dorycnium pentaphyllum                    

  Erodium cicutarium                    

  Erodium malacoides                    

  Eruca vesicaria                    

  Erucastrum nasturtiifolium                    

  Euphorbia serrata                    

  Foeniculum vulgare                    

  Fumaria officinalis                    

  Galium aparine                    

  Genista scorpius                    

  Hedera helix                    

  Hedysarum confertum                    

  Helianthemum apennium                    

  Heliotropium europaeum                    
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR  

  Hordeum murinum                    

  Kochia scoparia                    

  Malva sylvestris                    

  Medicago sativa                    

  Moricandia arvensis                    

  Ononis spinosa                    

  Ononis tridentata                    

  Papaver rhoeas                    

  Phragmites australis                    

  Picris spp.                    

  Plantago coronopus                    

  Plantago lanceolata                    

  Portulaca oleracea                    

  Rapistrum rugosum                    

  Reseda lutea                    

  Rosmarinus officinalis                    

  Rumex spp.                    

  Salsola kali                    

  Salvia officinalis                    

  Sanguisorba minor                    

  Santolina chamaecyparissus                    

  Senecio vulgaris                     

  Sinapis arvensis                    

  Sisymbrium irio                    

  Sonchus oleraceus                    

  Sorghum halepense                    

  Taraxacum officinale                    

  Teucrium polium                    

  Thymus vulgaris                    

  Trifolium repens                    

 

  

Taula 78. Continuació
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Enemics naturals de coleòpters barrinadors de tiges 
 

Taula 79. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de 
coleòpters barrinadors de tiges. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Arbutus unedo               

  Cercis siliquastrum               

  Cupressus arizonica               

  Cupressus sempervirens               

  Eriobotrya japonica               

  Euonymus japonicus               

  Ficus carica               

  Laurus nobilis                

  Ligustrum japonicum               

  Magnolia grandiflora               

  Malus domestica               

  Nerium oleander               

  Pistacia lentiscus               

  Punica granatum               

  Retama sphaerocarpa               

  Rhamnus lycioides               

  Robinia pseudoacacia               

  Salix alba               
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Enemics naturals de coleòpters barrinadors de tiges 
Taula 79. Arbres i arbustos amb presència d’enemics naturals de coleòpters barrinadors de tiges. Per a 

cada estació de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació, 

 inferior a la mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en 
aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Arbutus unedo                     

  Cercis siliquastrum                     

  Cupressus arizonica                     

  Cupressus sempervirens                     

  Eriobotrya japonica                     

  Euonymus japonicus                     

  Ficus carica                     

  Laurus nobilis                      

  Ligustrum japonicum                     

  Magnolia grandiflora                     

  Malus domestica                     

  Nerium oleander                     

  Pistacia lentiscus                     

  Punica granatum                     

  Retama sphaerocarpa                     

  Rhamnus lycioides                     

  Robinia pseudoacacia                     

  Salix alba                     

  Salix babylonica                     

  Sambucus nigra                     

  Tamarix africana                     

  Tilia platyphyllos                     

  Viburnum tinus                     

 

  



ENEMICS NATURALS DE LES PLAGUES - ANNEXOS

116

153 
 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Salix babylonica               

  Sambucus nigra               

  Tamarix africana               

  Tilia platyphyllos               

  Viburnum tinus               

 

Taula 80. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de 
coleòpters barrinadors de tiges. Per a cada estació de l’any es 

distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de 

l’estació,  inferior a la mitjana de l’estació,  absència. 

 espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU

  Amaranthus blitoides              

  Amaranthus retroflexus              

  Anacyclus clavatus              

  Artemisia herba-alba              

  Aster squamatus              

  Atriplex halimus              

  Atriplex prostrata              

  Atriplex sp.              

  Beta vulgaris              

  Bromus diandrus              

  Calendula arvensis              

  Capsella bursa-pastoris              

  Cardaria draba              
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Taula 80. Plantes herbàcies amb presència d’enemics naturals de coleòpters barrinadors de tiges. Per a cada estació 

de l’any es distingeixen tres nivells d’abundància:  superior a la mitjana de l’estació,  inferior a la 

mitjana de l’estació,  absència.  espècie vegetal no mostrejada en aquesta estació de l’any. 

  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Amaranthus blitoides                     

  Amaranthus retroflexus                     

  Anacyclus clavatus                     

  Artemisia herba-alba                     

  Aster squamatus                     

  Atriplex halimus                     

  Atriplex prostrata                     

  Atriplex sp.                     

  Beta vulgaris                     

  Bromus diandrus                     

  Calendula arvensis                     

  Capsella bursa-pastoris                     

  Cardaria draba                     

  Carduus spp.                     

  Chenopodium album                     

  Cichorium intybus                     

  Cirsium arvense                     

  Convolvulus arvensis                     

  Conyza bonariensis                     

  Cornus sanguinia                     

  Coronilla minima                      

  Crepis sancta                     

  Daucus carota var. silvestris                     

  Diplotaxis erucoides                     

  Dittrichia viscosa                     

  Dorycnium pentaphyllum                     

  Erodium malacoides                     

  Eruca vesicaria                     

  Erucastrum nasturtiifolium                     

  Euphorbia serrata                     

  Foeniculum vulgare                     

  Fumaria officinalis                     

  Galium aparine                     
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Genista scorpius                     

  Globularia alypum                     

  Hedera helix                     

  Hedysarum confertum                     

  Helianthemum apennium                     

  Helianthemum hirtum                     

  Helichrysum stoechas                     

  Heliotropium europaeum                     

  Hordeum murinum                     

  Kochia scoparia                     

  Lactuca serriola                     

  Lamium amplexicaule                     

  Lithospermum arvense                     

  Malva sylvestris                     

  Medicago sativa                     

  Melilotus albus                     

  Moricandia arvensis                     

  Ononis spinosa                     

  Ononis tridentata                     

  Papaver rhoeas                     

  Phragmites australis                     

  Picris spp.                     

  Plantago coronopus                     

  Plantago lanceolata                     

  Portulaca oleracea                     

  Rapistrum rugosum                     

  Reseda lutea                     

  Rosmarinus officinalis                     

  Rumex spp.                     

  Salsola kali                     

  Salsola vermiculata                     

  Salvia officinalis                     

  Sanguisorba minor                     

  Santolina chamaecyparissus                     

  Sedum sediforme                     

  Senecio vulgaris                      

            

            

Taula 80. Continuació
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  Espècie vegetal     HIVERN   PRIMAVERA   ESTIU   TARDOR   

  Silybum marianum                     

  Sinapis arvensis                     

  Sisymbrium irio                     

  Solanum nigrum                     

  Sonchus oleraceus                     

  Sorghum halepense                     

  Suaeda spicata                     

  Taraxacum officinale                     

  Thymelaea tinctoria                     

  Thymus vulgaris                     

  Trifolium repens                     

  Verbena officinalis                     

  Veronica spp.                      
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