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ADEPAP DEBAT SOBRE NOVES TÈCNIQUES MOLECULARS PER AL 
CONTROL DE PANEROLES 

 

Aprofitant la seva assemblea anual i la celebració del dia de l’associació, ADEPAP, 
l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya, va oferir als seus socis 
una xerrada especialitzada sobre les noves tècniques de control de paneroles. 

La jornada va començar amb una presentació de la Dra. Maria Dolors Piulachs, 

científica de recerca del CSIC, sobre els seus estudis d'aplicació de la genètica en el 

control de plagues, concretament la panerola Blattella germanica. L’ús d’insecticides 

clàssics provoca cada cop més problemes, ja sigui per la resistència dels insectes a 

aquests, com les regulacions que s’han anat imposant per rebaixar-ne la toxicitat cap a 

d’altres organismes. La ponència “Utilització de tècniques moleculars per al control de 

paneroles” va ser, doncs, un dels plats forts de la trobada anual d’ADEPAP, en què 

divendres passat van celebrar l’assemblea anual de l’associació.  

Maria-Dolors Piulachs, investigadora de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona, 

va explicar que l’ús d’insecticides clàssics, compostos orgànics de síntesi, estan 

generant ja diversos problemes. D’una banda, l’adquisició de resistència per part de 

l’insecte, però també d’inespecificitat a l’hora d’atacar el sistema nerviós i la rebaixa 

dels llindars de toxicitat dels insecticides per a d’altres organismes, cosa que, 

juntament amb la supressió de depredadors, fa ressorgir algunes plagues. 

Segons l’experta, l’aplicació de les eines moleculars obre “un nou ventall de 

possibilitats per al control d’insectes plaga”.  Una de les possibilitats és la implantació 

de la tècnica RNAi, que es pot introduir en la panerola bé amb xeringa o bé a través 

d’ingestió i que provoca la inhibició de la metamorfosi i que l’insecte no es pugui 

desenvolupar amb normalitat.  

Una altra estratègia presentada va ser el sistema d’edició CRISPRCas9, “una tecnologia 

única que permet editar parts del genoma, per eliminació, adició o alteració de 

seccions de la seqüència del ADN”. Aquesta tècnica, aplicada a femelles adultes, 

provoca en 24 hores una dissecació ovària que els impedeix reproduir-se. Tot i així, 

“encara no es pot utilitzar a Europa ja que la  legislació es massa restrictiva”. 

Les mesures preventives per evitar les plagues de paneroles són principalment la 

neteja i el manteniment de tot el sistema de canonades i d’arquetes del clavegueram, 

responsabilitat de l’administració pública. En l’àmbit domèstic, es recomana eliminar o 

mantenir tancats qualsevol font d’aigua o aliment que estigui a l’abast de les 

paneroles. També propiciar una bona ventilació, netejar els llocs on facin niu i corregir 

les deficiències estructurals i esquerdes dels habitatges.  

Quim Sendra, president d’ADEPAP desaconsella fermament l’ús d’insecticides 

domèstics, “ja que poden traslladar la plaga a altres llocs”. Per això, “si algun particular 
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descobreix una plaga d’algun insecte, els recomanem recórrer a empreses 

especialitzades de control de plagues, sempre al dia dels avenços en aquest àmbit”. 

Reconeixements en el dia de l’associació 

Coincidint amb la celebració anual que fa l’associació, ADEPAP va lliurar diversos 

reconeixements. D’una banda, es va reconèixer la tasca de Felipe Isnard qui va ser 

coordinador tècnic d’ADEPAP. De l’altra, la trajectòria associativa a Carles Peidró, a 

títol pòstum, i finalment, a la trajectòria per les seves aportacions al sector del control 

de plagues a Ted Byrne. 

Assemblea 

A l’assemblea general ordinària d’ADEPAP s’hi van retre comptes tant de les accions 

dutes a terme per la junta en l’any 2019 com de tancament pressupostari. Així mateix, 

s’hi va presentar el Pla d’actuacions previstes i el pressupost per al 2020. 

Finalment, Josep Parnau, director tècnic de Killgerm, va oferir una ponència sobre la 

resistència, és a dir, “la pèrdua significativa d’eficàcia, en condicions pràctiques, allà on 

s’ha aplicat un biocida”. Segons Parnau, les resistències no depenen de l’aplicació 

correcta del biocida, sinó de la capacitat adaptativa de l’insecte. Aquesta aparició de 

resistències als biocides, juntament amb les creixents restriccions de la UE pel que fa al 

seu ús, fan de les investigacions en genètica una esperança de futur. 

Sobre ADEPAP 

ADEPAP és l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya i té com a 

objectius principals professionalitzar, formar i fer conèixer el sector a la societat en 

general, tenint sempre presents les regulacions i normatives, que han evolucionat de 

manera substancial.  

ADEPAP és l’associació a Catalunya que agrupa el 80% de les empreses que es 

dediquen al control de plagues al territori català, i és la representant del sector amb 

l’Administració pública i la societat civil a Catalunya. Els seus inicis es remunten a l’any 

1977, essent l’associació més antiga de l’estat espanyol. 

L’associació és membre de la National Pest Management Association (NPMA), 

l’organització més important del sector en l'àmbit mundial, i de la Patronal de la Petita 

i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). També va ser membre fundador de la 

Confederation of European Pest Control Associations (CEPA). 

 

Barcelona, 28 de gener de 2020 

 

Nota: Per a més informació, declaracions o entrevistes, podeu contactar amb Míriam 

Riera +34 695 179 803  miriam.riera@efectivacomunicacio.com 

 


