El control de la processionària del pi i l’eruga
defoliadora de l’alzina: calen tractaments sanitaris
o també poden ser efectius canvis en la gestió
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- Plaga/malura
Plaga (DIEC2) Proliferació d’un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la
salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes.
Malura (DIEC2) Malaltia, sobretot epidèmica, especialment de les plantes.

Gestió de plagues forestals

r

- Equilibris naturals vs organismes amb dinàmiques
poblacionals amb cicles expansius

- Escala de temps: canvi de paisatge

Gestió de plagues forestals

Gestió i sanitat forestal
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Nou paradigma en la sanitat forestal

Noves circumstàncies i canvis de comportament
organismes “autòctons”
A més del canvi climàtic i la globalització, abandonament de la gestió
tradicional i nous “usos” del bosc.

Gestió de plagues forestals
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Boscos en decaïment i... diferent
“comportament” dels patògens autòctons:
A banda de l’augment de les
seves poblacions, es constata
que està canviant el seu
comportament: avançament fins
a 3 mesos en l’època
d’enterraments, allargament i
superposició del cicle manca de
control per part dels
parasitoids...

Nou paradigma en la sanitat forestal

Noves circumstàncies i canvis de comportament
OA
P.e. Matsucoccus feytuadi
Organismes que generalment no
es comporten com a plaga
comencen a provocar danys
importants (o a desencadenarlos?).

Gestió de plagues forestals
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Actualment a Granada, però fa
25 anys a França, fa 5 anys a
València i...
també a la Selva, a les
comarques de Girona, al
Maresme, al Vallès Oriental

Nou paradigma en la sanitat forestal

Nous objectius
No només (ni principalment)! perdudes econòmiques
pel propietari: valors ambientals, socials (salut!) i econòmics
indirectes (turisme rural, activitats agropecuàries,...)

Nous patògens
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Gestió de plagues forestals

P.e. Xinxa americana dels pins
(Leptoglossus occidentalis)
Algunes MOLT PERILLOSES (p.e. PWN),
de vegades espècies forestals hostes de
patògens agrícoles (p.e. Xylella fastidiosa)

ESTRATÈGIES TOTALMENT DIFERENTS: normativa europea, llistats
d’alerta, pla de contingència, mesures de control, prospeccions,
inspeccions, detecció immediata, zones demarcades, plagues de
quarantena, eradicació o... convivència (?)

Nou paradigma en la sanitat forestal

Noves estratègies, tècniques i productes
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Gestió de plagues forestals

GIP ... preceptiva per normativa.
Limitació de les tècniques (p.e. tractaments aeris)
i els productes (molts en l’àmbit forestal... per no
ser rendibles els tràmits!). També limitacions en el “control biològic” (introducció
de parasitoids, us de substàncies atraients,...).
Noves tècniques, com el control biològic (parasitoids, atraients, confusió sexual),
l’endoteràpia,...

Increment d’informació i participació
No només preceptiva, també convenient! Tot i que “complica” la presa de
decisions i les actuacions millora la qualitat (p.e. ass. persones hipersensibles,
“ciència ciutadana”,...).

Nou paradigma en la sanitat forestal

Diferents agents implicats
- administracions:
· ambientals (espècie exótica invasora, afectació a
Parcs Naturals, hábitats i elements naturals singulars,…)
· agrícoles (plantes ornamentals, tècniques i productes
per al seu control)
· forestals (afectació als ecosistemes forestals,…).
· locals (parcs públics,…)
· sanitàries (autorització dels productes i tractaments)
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Gestió de plagues forestals

- propietaris, població local
- centres de recerca
- profesionals de la sanitat vegetal
- viveristes

- población general (‘usuaris’ del medi natural, premsa,…)

Nou paradigma en la sanitat forestal

Increment del coneixement
Els ecosistemes forestal són complexos i cada cop es coneix millor el seu
funcionament i les relacions entres les diferents variables

Gestió de plagues forestals
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Plantejament de les actuacions

Estratègies d’actuació
Les estratègies d’actuació davant una plaga o malura son totalment diferents
en funció de:
- Objectiu: perjudici econòmic per al propietari, perjudicis importants
a la economia local, risc de danys ambientals,…
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- Àmbit: Jardins, zones agrícoles, terrenys forestals, espais naturals
protegits,…
Gestió de plagues forestals

- Patogen: autòcton, exòtic, especie invasora, plaga de quarantenna,

Plantejament de les actuacions

Monitoreig i seguiment
Decaïment: (DIEC2) “Manca de forces o
vigor en el cos o en l’ànim”.
(àmbit forestal: JAnd, 2000) “Deterioro del
estado vegetativo” (p.e. la “Seca de la
encina”) (PWN) “Decaïment sobtat del pi”

Gestió de plagues forestals
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A) Xarxes sistemàtiques de
seguiment de l’estat
fitosanitari forestal
- Xarxa 16 x16 a nivell
europeu (i mundial) des dels
anys 90’”
- Xarxa8x8CAT. S’està
implementant

prevenció

Les plagues forestals com a efecte del canvi climàtic al Maresme

B)- DeBosCat

projecte DeBosCat: seguiment de l’estat dels boscos de Catalunya
(impulsat per la Generalitat de Catalunya i coordinat pel CREAF):
- objectiu principal: fer el seguiment dels episodis de sequera dels
boscos de Catalunya per a obtenir sèries llargues sobre la seva evolució.
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prevenció

Les plagues forestals com a efecte del canvi climàtic al Maresme

DeBosCat
- registre cartogràfic anual (des de 2010) dels episodis de
decaïment forestal lligats a la sequera (min 3ha % arbres morts>5% o
defoliació i/o decoloració 50%)
- Informe anual. Resum 2016: 2on any amb més afectació (després
de 2012) 169 nous episodis (13.500ha)

Plantejament de les actuacions

Prevenció i silvicultura
Convé intentar centrar els esforços en la prevenció. I la millor prevenció
és que els boscos estiguin en el millor estat fitosanitari, amb la màxima
vitalitat.

r

Gestió de plagues forestals

La eina són els treballs silvícoles que poden ser específics (p.e. per
prevenció d’incendis, per disminuir la competència, per millorar la
producció de fusta o de suro o de pinya,…) .
La major part de les plagues i malures afecten a individuus afeblits (que
també tenen menys capacitat de resposta.
En moltes ocasions, hi ha un “conjunt” d’agents que ocasionen el
decaiment (p.e. sequera acumulada, defoliacions per un insecte i atacs de
perforadors).
En el cas de la processionària del pi és més complex… però també s’estan
fent experiències de “treballs silvícoles mer millorar la resiliència”

Processionària del pi
Dinàmica natural Dinàmica tipus “plaga” amb “pics”poblacionals cada 6-7
anys
Condicionants climàtics:
en fase de papallona, d’ou, d’eruga i de crisàlida (?)
Controladors naturals:
Rats penats, ocells insectívors, insectes predadors i...
PARASITOIDS

La processionària del pi

r

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Processionària del pi: Consideracions legals
-

Responsabilitat primera: propietari

-

Plantejament legal diferent: àrees urbanitzables i zones forestals (diferents
administracions, problemàtica, tècniques,...)

-

Normativa cada cop més “restrictiva”: productes, tècniques,...

-

Moltes administacions implicades (Ajunt/CCAA/Estat/UE,
Agricultura/Sanitat/Carreteres,...)

-

Percepció social i política
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La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Processionària del pi: danys

- Masses forestals: més i menys susceptibles/
resistents/resilients (rebroten...
si no estan molt afeblits...). Nivells d’afectació
(a posteriori!). Producció. Repoblacions i
regeneració post-incendi
-
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Inconvenients gestió agro-forestal

- Perjudici per a l’economia local (turisme rural,
caça, bolets, excursionisme,...

-

Pèrdua de valors ambientals, paisatgístics,...

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Processionària del pi: danys
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Erugues de processionària...
... a un ametller!!
(P. Jussà, desembre 2015

Processionària del pi: danys

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

-

Danys a animals
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-

I a persones!!

Processionària del pi: Mesures de control

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Captura de mascles adults

r
Foment de controladors naturals

Mitjans mecànics
(eliminació de bosses i
erugues)

Utilització de productes biològics i fitosanitaris
- Mitjans terrestres
- Mitjans aeris

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Processionària del pi: Mesures de control
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Processionària del pi: Mesures de control
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La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Processionària del pi: Mesures de control
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Processionària del pi: Tractaments aeris

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Tractaments aeris: cartografia danys per nivells, planificació, PAA,
criteris selecció zones, època i condicions climàtiques quan
l’actuació, efectivitat/costos/percepció social
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Processionària del pi: Tractaments aeris

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Planificació: cartografia danys per nivells... de la temporada anterior!
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Processionària del pi: Tractaments aeris
Planificació: Paràmetres a considerar per a la selecció de zones

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

1) Grau d’afectació de l’any anterior (GA)
previsió danys, 4 (o 5) graus. Revisió tècnica posterior (homogeneïtzació de criteris, actualització...)
Canvi climàtic i de dinàmica natural
2) Reiteració de les afectacions (RA)
3) Sensibilitat de les masses (masses afeblides, reforestacions joves, regeneració natural, ...) (SM)
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4) Ubicació i logística (superfície mínima, proximitat a nuclis urbans, masses d’aigua) (UL)
5) Demandes públiques (Ajuntaments,...) (DP)

6) Zones ramaderes, amb aprofitaments forestals i treballs silvícoles (ZT)
7) Zones d’Elevat Ús Social (parcs, càmpings, zones recreatives, camins, ...) (US)
8) Impacte paisatgístic de les afectacions (turisme rural, vies de comunicació, ...) (IP)
9) Sol·licituds de no tractament: SQM, Agricultura ecològica, abelles (NT)
10) Espais naturals protegits (XN2000, ENPE) i espècies protegides (EN)

Processionària del pi: Seguiment de l’eficiència

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Seguiment de l’eficiència 2016: itineraris comparació zones tractades/no tractades
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Processionària del pi: Seguiment de l’eficiència

La processionària del pi a Catalunya: biologia i control

Seguiment de l’eficiència 2016: itineraris comparació zones tractades/no tractades
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Processionària del pi: Seguiment de l’eficiència
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Eruga peluda del suro

Fotografia: JM Riba

-

És la principal plaga
“autòctona” defoliadora a
Catalunya d’alzines i suros.

-

Té “predilecció” pels Quercus
spp., però és molt polífaga.
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Eruga peluda del suro

-

Quan hi ha un brot, comença
amb defoliacions parcials,
però acaben produint-se
defoliacions TOTALS (finals
de maig-juny).

- En equilibri (depredadors i parasitoids, principalment insectes), però

amb pics poblacionals cada 7-9 anys (3-5 anys de durada).

Eruga peluda del suro

Fotografia: JM Riba

Eruga peluda del suro
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-

A Catalunya els darrers atacs severs són del 94 (anteriorment, el 8283 a les Guilleries10.000ha, i entre el 51 i el 60 a Girona 25.000 ha)

-

A Menorca entre el 2007 i el 2012 15.550ha, a Castelló el 2002
92.000ha, a Còrsega el 2002 40.000ha, entre 1997 i 1999 als Balcans
2.000.000ha i al NE dels EEUU el 1991 3.750.000 ha i el 1982
5.500.000 ha!!.

-

La primavera de 2018 es va observar una explosió a la Selva i el
Maresme... i a Balears i Andalucia

Eruga peluda del suro

Eruga peluda del suro
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Fotografia: JM Riba

Eruga peluda del suro

Eruga peluda del suro
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Fotografia: JM Riba

Eruga peluda del suro

Danys:
- Reducció del
creixement i vigor de les plantes
afectades (afectació durant el
període vegetatiu). Tot i que les
alzines i els suros rebroten (no
moren “directament” per la
Lymantria), si les afectacions
son intenses (defoliacions
TOTALS) en anys consecutius i
coincideixen altres
“circumpstàncies” (sequera,...)
predisposen als arbres a altres
patògens que sí poden
ocasionar danys més
importants i mortalitat
(Cerambix, Platypus, Coroebus,
Dipodia corticola,...).

Eruga peluda del suro
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Eruga peluda del suro

- Disminució de la producció de glans i de suro (formació de “vena-sec”
que fa que el suro s’esberli i es deprecia la qualitat del suro de tot el
torn). Impossibilitat de pelar si la defoliació és superior al 50%.

Eruga peluda del suro
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Fotografia: JM Riba

Eruga peluda del suro

- En el cas de afectacions a coníferes
exòtiques (Pinus radiata) sí es donen
mortalitats directes.

Eruga peluda del suro
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Eruga peluda del suro

Fotografia: JM Riba

Però també s’han de tenir en compte altres
“afectacions” danys ambientals, alarma social,...

Eruga peluda del suro

Actuacions:
- Identificació i delimitació per teledetecció (Sentinel2, NDVI) de les zones afectades Però també s’han
de tenir en compte altres “afectacions” danys
ambientals, alarma social,... (col. DIBA ICC)
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- Valoracions a camp (coordinació metodologia amb
altres CCAA (Andalucia, Balears,...)
- Colocació de trampes (feromona sexual) per
seguiment: corba de vol a cada zona

- Campanya de tractaments aeris de control (Balears,
Sardanya,...)...

Eruga peluda del suro

- Els controladors naturals no poden controlar a curt
termini en poblacions tan elevades (tot i la
constatació de la “plaga” de Calosoma...)
- No hi ha alternativa viable per “controlar” (o “afavorir
el control natural”) aquest brot.
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- Les actuacions dels particulars resulten inviables per
fer el control a escala forestal

Eruga peluda del suro

Excepcionalitat dels tractaments aeris (a tota la UE):
Pla de tractaments aeris, restricció de les tècniques i
productes, declaració d’Utilitat Pública dels tractaments
aeris de control,
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Tractaments amb un producte biològic (Btk) compatible
amb l’agricultura ecològica que només afecta a larves
de lepidòpters, amb una persistència de 7-10 dies
(comprovada cada campanya amb test enzimàtics), a
UBV (3l/ha)
Informació a tots els agents directament implicats
(propietaris, ajuntaments, ass hipersensibles, Parcs,...)
Avalució de l’eficàcia (defoliacions 15-30% zones
tractades/50-70% zones no tractades)

Eruga peluda del suro

Any 2018. Afectacions 2.200ha (2.000 Monseny +200
Montnegre)
Any 2019. Afectacions: 5100ha (2.800+2.300).
Tractaments aeris 2.000ha
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Any 2020. Afectacions (15.000ha??). Tractaments aeris
prevists 6.000 ha?

Eruga peluda del suro
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Moltes gràcies per la vostra atenció…
… i paciència

