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CONTROL DE PLAGUES
EN LA INDUSTRIR
ALIMENTARIA
CARES PEIDRO CARBONELL
Bioleg. Director tecnic de Fumix, SL

A
CTUALMENT, i cada cop mes, el con-

trol de plagues ha deixat d'esser un

sistema per tal de solucionar proble-

mes puntuals d'infestacions per pas-

sar a esser una part important del pla

d'higiene global i evitar aixi l'aparicio

de veritables plagues.

DESCRIPCIO DE LES PLAGUES
QUE AFECTEN LA INDOSTRIA
ALIMENTARIA

Els problemes de la industria alimentaria
que fan referencia a les plagues impliquen
el que hom coneix com les «tres des».

(DESINFECCIO - DESINSECTACIO - DESRATITZACIO

• Desinfeccio

Esta relacionat amb el Pla de neteja i es
un concepte basic en les industries de I'ali-
mentacio. De tota manera no es l'objecte
d'aquest article, que es centra en les plagues
mes espectaculars i conegudes.

• Desinsectacio

El seu objectiu es el control de plagues
d'insectes. Aquests, a mes de ser vectors de
malalties per a les persones, poden fer mal-
be els productes en proces d'elaboracio: ce-
reals, carp, pernil, vegetals, etc.

Basicament considerarem tres grups d'in-

sectes:

a) Barrinadors. En especial a les zones d'em-
magatzematge. Barrinen les materies pri-
meres com per exemple cereals, Ilegums,
cafe, arros, pero tambe alguns productes
elaborats. (P. e. Trogoderma).

b) Rastrers. Es poden trobar a qualsevol Iloc
de les instal-lacions, des de les zones de
magatzem i produccio dins a les oficines i
basicament son portadors de malalties i
transmissors d'espores de fongs que crei-
xeran sobre els aliments. (P. e. escarabats).

c) Voladors (i les seves larves). Es poden tro-
bar en tota la instal•lacio. (P. e. mosques,
arnes, etc.).

Aixo no vol dir que en moments puntuals
i per causes concretes, es puguin tambe do-
nar plagues d'altres artropodes com aran-
yes, puces, etc.

* Desratitzacio

Basicament es tracten plagues de ratolins
i rates. Poden trobar-se en tota la instal•lacio
i cal esmentar com a zona frequentment
oblidada tota la xarxa subterrania de des-
guas de les instal-lacions.
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METODES DE CONTROL

Actualment i des del 1988 en que la OMS
recomana aplicar el control integral de pla-
gues, aquest es el millor metode per al con-
trol de plagues de la industria alimentaria.
El concepte es refereix basicament a fer ser-
vir d'una manera harmonica totes les tecni-
ques de Iluita contra les plagues amb la mi-
nima incidencia en el medi ambient i, per
tant, en la salut de les persones.

AixO vol dir analitzar a fons quin es el
problema i aplicar totes les mesures idonies
d'entre un ventall:

• Mesures passives

Incidir fins on sigui possible en els factors
de creixement i proliferaciO dell individus
que poden formar plaga. (T °C, humitat, dis-
ponibilitat d'aliments, etc.).

• Mesures actives

- Mecaniques: barreres, teles mosquiteres,
trampes.

- Fisiques: ultrasons, fred, etc.
- BiolOgiques: bacils, nematodes.
- Quimiques tradicionals: plaguicides.
- Quimiques fisiologiques: inhibidors de la

quitina, feromones, inhibidors del creixe-
ment.

De tota manera, un cop establertes totes
les mesures possibles, actives i passives, en la
majoria dels casos s'ha de recorrer als pla-
guicides. En el mercat es troben reunits en
els seguents grups:

- Insecticides organoclorats (la majoria
prohibits per la Ilei).

- Insecticides organofosforats.
- Insecticides carbanats.
- Insecticides piretrines i piretroides.

- Rodenticides anticoagulants.

- Acaricides.
- Helicides.
- Fumigants.

Les mesures actives s'han de concretar en
tipus de tractaments, que poden ser:

- Tractaments perimetrics.
- Tractaments dirigits.
- Tractaments generals.
- Tractaments subterranis.
- Tractaments de pous i aigues residuals.

- Esquers.
- Fumigacions.

Aquests tractaments es poden aplicar

amb diferents tecniques: polvoritzaciO a
pressiO, termonebulitzaciO, nebulitzaciO en
fred, pols, ULV (ultrabaix volum), esquers i
tambe les fumigacions amb gasos (nomes
permeses a empreses molt especialitzades).

Per ultim, per aplicar el control integral

de plagues, s'ha de realitzar:

- Pla d'execuciO.
- Sistemes de control del pla.

i vincular - ho a les normes HACCP que
apliqui I'empresa en questiO.

COM S'ELABORA UN PLA
DE CONTROL DE PLAGUES

Previament s'han d'establir algunes pre-
mises:
1. Cada pla es especific i unic per a cada em-

presa.
2. El responsable del pla DDD es I'empresa

aplicadora , que a mes es I'unica autoritza-

da per a aplicar plaguicides.
3. Un pla DDD sempre ha d'anar acompan-

yat de les normes de precauciO , millora i
manteniment per tal d'utilitzar la minima
quantitat posible de plaguicides.

4. El control integetal de plagues no es tan
sols I'aplicaciO de productes plaguicides,
sing un conjunt de mesures higieniques
per evitar el desenvolupament i la prolife-
raciO de la plaga.

5. El control de plagues en la industria ali-
mentaria s ' ha d'extendre , en alguns casos,
a les materies primeres i no tan sols a les
instal-lacions.

6. El pla DDD ha de vincular-se a les normes
HACCP o I'altre tipus que estiguin imple-
mentades a 1'empresa.

7. Abans de posar en practica un pla DDD

s'ha d ' explicar fins als seus ultims details a

1'equip responsable.

8. En el pia han de constar els metodes de
control i reajust.

Metodologia

Quan es vol implementer un pla DDD al
sector alimentari, el primer que cal fer es
analitzar la industria de que es tracta: aixO
vol dir, coneixer els processor de producci0 i
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emmagatzematge, quines normes to esta-
blertes i quins son els punts de risc a I'hora

de fer el tractament. Tambe vol dir coneixer

la infraestructura de les instal-lacions.
Un cop conegut sobre el terreny el que

ens han explicat els responsables de les
instal-lacions, caldra fer un estudi de les

plagues que hi ha hagut, que hi ha o que
hi pot haver en aquella industria. Per
exemple: no hi ha hagut plagues de rates,

TIPUS D'INDUSTRIA
NORMES HACCP
NORMES ISO

ETC.

EXISTENTS POSSIBLES
HISTORIQUES

DEFINICIO DELS PUNTS CRITICS DDD.
NO TENEN PER QUE SER ELS MATEIXOS QUE PER A PRODUCCIO.

COORDINACIO: NETEJA-DESINFECCIO- MANTENIMENT-DDD

Per confeccionar el pla de control de pla-
gues, ens ajudarem d'un arbre de decisions
que ens permetra elegir la tecnica i els pro-
ductes mes adequats a la problematica estu-
diada.

En cas que sigui una plaga puntual que
ens pernet eliminar-la, la decisio es senzilla:
podem pensar en Araecerus fasciculatus, que
es un barrinador dels grans de cafe, o Ephes-
tia elutella, del cacau, i que amb una fumiga-
cio amb la tecnica adequada amb fosfamina
o bromur de metil s'elimina completament.

Pero el mes usual es que sigui una plaga

recurrent amb la qual cosa no s'acaba gaire-

be mai d'eliminar-la, pero si que es pot man-

pero les instal-lacions presenten forats per

on podria produir-se una infestacio per-
clue la fabrica esta situada prop d'una rie-
ra, etc. aixo vol dir que caldra tapar-los

per evitar que algun dia hi pugui haver

una plaga.
A partir d'aqui s'elabora el pla de control

de plagues que com ja hem dit es especific

nomes d'aquella instal-lacio.
En esquema:

Confeccio del pla DDD especificant tots els punts
j

RISCS TOXICS
RISCS ORGANOLEPTICS

PRODUCTE IDEAL
Buscar relacio perjudicis / beneficis

tenir sota control. Aixo vol dir, per una Ban-
da, saber que les plagues son progressives,
es a dir, que a partir d'uns pocs individus que
no s'han pogut eliminar, pero que no donen
cap problema en el seu nombre actual, es re-
produira una poblacio que finalment sera
problematica. Per controlar el grau d'infes-
tacio, existeixen tecniques que permeten
calcular el nombre aproximat s'individus
d'una poblacio a partir de les captures fetes
per mostratar a traves de trampes amb
atraients tipus de feromones col-locades
cada determinats metres quadrats. Fent
aquests controls periodics es pot decidir
quan actuar. Aquesta decisio d'actuacio ha
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d'anar Iligada tambe al risc que representa
la plaga per a la higiene del producte i la sa-

Analisi de la plaga
(identificacio, biologia, etc.)

Possibilitat 'eliminacio SI ELIMINACIO

lut de les persones i el risc que representa el
plaguicida.

LNO

y

CIP

Calcul estadistic del nivell acceptable de la plaga.
Riscs per a la salut.

Riscs per a I'higiene del producte.

Control del grau d'infestacio

Eleccio del/s plaguicida/es

Control periodic

Aplicacio

Un cop analitzats tots aquests parame-
tres, el tecnic responsable del control de pla-
gues decideix el Ilindar a partir del qual ha
d'actuar: quan fer I'aplicacio de plaguicides,
cada quan ha de controlar el grau d'infesta-
cio i finalment, i el que es mes important,
decidir els plaguicides que utilitzara, les do-
sis i el tipus de tractament i tecnica d'aplica-
cio idonia.

Ajudats per aquest arbre de decisions es
confecciona tot el pla especificant tots els
punts fins l'ultim detail per poder-lo discutir
amb el responsable de I'empresa per tal d'a-
nalitzar els riscs que comporta el tractament
i coordinar tasques.

La coordinacio ha de ser estreta amb els
responsables de neteja, desinfeccio i mante-
niment:

El servei de manteniment ha d'executar
les mesures passives indicades en el pla i el
de neteja ha de retirar cadavers i desinfectar
determinades zones.

S'ha d'especificar, avaluar i minimitzar els
riscs que poden representar els tractaments
tant per a la salut (aillar zones d'emmagat-
zematge d'aliments, respectar els terminis

de seguretat, etc.) com els organoleptics (sa-
ber el grau d'afinitat entre el plaguicida i les
materies alimentaries que hi pugui haver).

L'analisi de tots aquests components por-
tara a I'eleccio dels productes i tecniques
ideals per a I'objectiu per al qual es contrac-
ta I'empresa de control de plagues.

COM ESCOLLIR UNA EMPRESA
APLICADORA

A. Estructura del sector i registre
d'empreses

El sector de control de plagues es molt
heterogeni perque esta format per empre-
ses especialitzades en ambits diversos:
domestic, restauracio, plagues urbanes, trac-
taments de la fusta..., i moltes treballen en
tots aquests ambits sense estar especialitza-
des en cap.
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En els darrers anys, s'ha assolit un major

grau de professionalitzacio en algunes em-

preses, que s'han agrupat en associacions

professionals que, a mes d'oferir assessora-

ment i formacio dels seus membres, inten-

ten aplicar un codi deontologic.
Les empreses legalment autoritzades per

realitzar tractaments de control de plagues

han d'estar registrades al DARP i en un futur

immediat a Sanitat, que assumira les com-

petencies dels sectors industrial i domestic.

El DARP controlara nomes aquelles em-

preses dedicades a fitosanitaris.

Aquestes empreses tenen un numero de

registre que han de mostrar sense cap

vacil-lacio quan el client els el demani. A

mes, i per una ordre ministerial, s'obliga els

aplicadors de plaguicides a estar en posses-

sio del carnet d'aplicador despres de superar

un curs de capacitacio que a Catalunya va

comencar a impartir-se I'any passat i del

qual s'han realitzat nombroses convocato-

ries.

La possessio d'un numero de registre ga-

ranteix que I'empresa ha passat una inspec-

cio per poder emmagatzemar i utilitzar pla-

guicides i, proximament, els aplicadors po-

dran demostrar Ilurs coneixements amb la

presentacio de Ilur carnet. Ambdues condi-

cions ajuden a pensar que es donara un bon

servei.

B. Normatives i registre
de productes

Es obligatori que I'empresa aplicadora

Iliuri sempre un certificat del tractament re-

alitzat en el qual ha de constar, com a mi-

nim, les zones tractades, els productes apli-

cats amb el seu corresponent numero de re-

gistre, el tipus de tractament, la tecnica uti-

litzada, les dosis i, sobretot, el marge tempo-

ral de seguretat.
El numero de registre dell plaguicides ha

canviat en els darrers anys i, actualement,

molts d'ells s'estan reclassificant. Aquest nu-

mero consta de nou xifres. Les dues primeres

corresponen a I'amy en clue el producte va

ser autoritzat. Les dues seguents es referei-

xen al tipus de producte. A continuacio hi ha

cinc xifres de numeracio i al final poden

apareixer algunes Iletres: una R significa que

el producte esta reclassificat; HA significa

que esta autoritzat per a la higiene ali-

mentaria. Si no apareix cap lletra vol dir que

el producte es adequat per a sanitat am-

biental.

Per exemple:

- 94-10-00803 RHA (any 94-raticida num.

control-reclassificat-apte en i. alimenta-

ria).
- 94-30-00032 HA (any 94-insecticida-num.

control-apte en i. alimentaria).

- 94-10-00881 (any 94-raticida-n6m. con-

trol-apte nomes per a sanitat ambiental).

Els plaguicides registrats els anys 95-96 i

alguns del 94 no porten la Iletra R perque ja

van ser classificats segons les normatives ac-

tuals.

C. Auditories

Finalment, i ates que el responsable de la

industria d'alimentacio no to perque ser un

expert en el tema del control de plagues,

pot encarregar auditories en les quals es fa-

ran informes entenedors sobre el pla pre-

sentat o implenentat, les correccions oportu-

nes a fer en cas necessari, la idone'itat dell

productes utilitzats i mesures passives adop-

tades i, fins i tot, comprovar in situ I'execu-

cio del pla.
Com a conclusio, cal constatar la im-

portancia de comprovar com tot el sector de

control de plagues finalment ha assolit un

grau de normatilitzacio, professionalitzacio i

organitzacio que perneten garantir un ser-

vei en condicions d'eficacia i seguretat nota-

bles.
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