
PROCESSIONÀRIA DEL PI
(Thaumetopoea pityocampa)

Quan detectem l'existència de BOSSES als arbres (normalment
a la tardor i a l'hivern), caldrà eliminar-les, retirant-les amb ajuda
d'alguna ferramenta i posteriorment cremant-les.

En el cas de bosses situades en llocs inaccessibles, es pot fer
servir un insecticida a base de bactèries(bacillus thuringiensis).
En menjar les erugues les acícules ruixades amb ell, moriran
(este insecticida és l'únic autoritzat en agricultura ecològica).

Quan veiem PAPALLONES de processionària,
(habitualment a l'estiu) és el moment oportú de
col·locar trampes especials amb feromones per
a capturar els mascles i així evitar-ne la reproducció.

Quan observem que les ERUGUES baixen
EN PROCESSÓ de l'arbre per tal de soterrar-se
i començar a convertir-se així en crisàlides
(sol ocórrer a la primavera i esta és la fase
en què la plaga és més resistent i, per tant, més
difícil de combatre), es poden utilitzar els mètodes
anteriors i, a banda, posar plàstics al voltant
dels troncs mullats amb COLA d'assecat lent
(a mode de barrera), o també recipients en forma
de CON per a capturar les erugues.

Què fer amb la

Esta plaga s'alimenta de les acícules dels arbres del gènere pinus.Tot i que afecta els exemplars
forestals, el principal risc de la processionària és el derivat del possible contacte de les larves amb
la pell de les persones i les mucoses dels animals domèstics, ja que eixe contacte provoca importants
reaccions al·lèrgiques que, en el cas dels xiquets, poden resultar especialment greus.

Per tal de previndre els problemes relacionats amb la processionària s'aconsella seguir les següents
pautes:
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*
Juntament amb l'anterior, és convenient afavorir
la presència d'aus insectívores (puput, ferreret,
cucut,...) i altres predadors naturals de la processionària,
com per exemple els rats penats.

Amb tot, cal fer especial atenció als llocs on es troben arbres afectats, no deixant als xiquets
jugar a les proximitats i vigilant a les mascotes. Així mateix, en el supòsit d'arbres ubicats a
jardins o altres espais municipals, els veïns i veïnes hauran d'avisar a l'Ajuntament per tal que
duga a terme els tractaments oportuns (telèfon 96 275 80 30, extensions 331 a 333 i
adreça electrònica mediambient@leliana.es)
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