COMENÇA EL PERÍODE DE COL·LOCACIÓ DE TRAMPES DE FEROMONES PER A
MONITOREIG DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI 2016 A MALLORCA, MENORCA I
EIVISSA.
Les feromones per a monitoratge de processionària es podran usar aquest any 2016, però
només les de les empreses inscrites al registre oficial. Finalment el Ministeri ha inclòs les
feromones al registre de “Mitjans de defensa fitosanitària” (MDF) i es podran utilitzar.
L’any passat, al 2015, el ministeri va denegar la autorització excepcional per aquest ús.
Els particulars i els ajuntaments podran usar-les si ho consideren oportú, comprant-les en
els punts de venda inscrits en el ROPO. Es recomana comprar-les només en els
establiments autoritzats i que les mantinguin dins la gelera fins a la seva venda.
L'emergència de les papallones és a principis d'agost, però es recomana que les trampes
amb la feromona, estiguin col·locades abans del 15 de juliol, per si s'avança la seva
emergència per les condicions meteorològiques.
El control de la processionària, no es realitza només amb les trampes de feromona. És una
eina més de control. I realment serveix per determinar el nivell d'afectació, i per poder
prendre decisions per realitzar tractaments insecticides en els mesos de tardor.
La situació d'aquest any és la mostrada en els mapes d'afectació de la processionària del pi
a Mallorca i Menorca.
Aquest any 2016, es pronostica “virulent”, per la qual cosa es recomana que els particulars
i els ajuntaments, planifiquin i actuïn amb productes fitosanitaris autoritzats durant el mes
d'octubre, per disminuir els riscos que poden ocasionar a persones i animals.
A Eivissa, el mapa del que es disposa és el 2015, ja que es realitza amb captures reals amb
trampes de feromona, per la qual cosa el mapa de 2016, es tindrà a principis d'octubre
La situació de Formentera és que desgraciadament en els últims anys ha crescut molt la
població de l'insecte per la decisió política de no actuar i actualment ja no es poden
col·locar trampes de feromona per a captura massiva, com és el cas de Formentera. (Sí es
podrien utilitzar per monitoratge, encara que manca d'utilitat)
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Mapa 1. Mallorca
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Mapa 2. Menorca

Mapa 3. Mapa de captures d’Eivissa, any 2015

Per a més informació vistiar la plana web http://sanitatforestal.caib.es
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