
Lluita sostenible contra la 
Vespa velutina



Context



1- Com combatre l’alarma social (sobretot a nivell de salut pública).

Reptes a resoldre



2- Com combatre la Vespa tecnològicament i els seus efectes (sobre apicultura i biodiversitat).

Reptes a resoldre



“Lluita” contra la Velutina



“Lluita” contra la Velutina



Conseqüències



Control integrat de plagues

· Inventat al 1950 a EUA.

· 2005, a Catalunya, “Manual de Control Integrat de 
Plagues Urbanes” Dep. Salut.

· 2008, UNE 171210, Buenas practicas en los planes de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización.

· 2015, UNE-EN 16636, Servicios de Gestión de Plagas.

· 2012, entra la Vespa velutina a Catalunya i se’ns oblida el treball de 60 anys. 



• Trampeig de reines

• Retirada de nius

Estratègies de control



Selectivitat de les trampes



Estudis de trampeig complets

Bizcaya 2017Alava 2017



Què diuen les universitats?



- No esta comprovada la seva efectivitat (a Galicia 
cada any en tenen mes).

- Comporta conseqüències molt greus per la resta 
d’insectes.

- No és específica ni selectiva.

- Elimina la competència natural entre reines (les 
que escapen tenen més energia).

- Qui diu que funciona, no publica estudis científics 
amb “rigor”.

És una mesura ambientalment acceptable?



• Trampeig de reines

• Retirada de nius

Estratègies de control



Ús de pèrtigues



Cremació nius / explosius



Retirada nius de dia



Retirada



Projecció vectors amb marcadora



Projecció vectors amb marcadora



Que passa al niu si eliminem obreres?



Que passa amb els nius penjats?



Estudi amb rigor

Mallarenga 18gr, cal ingerir 2,5M 

de larves per arribar a DL50.



Mes informació



· La Vespa velutina 
NO és agressiva a mes 
de 5 m del niu.

· La seva picada NO
té efectes greus sobre 
la salut de persones 
no al·lèrgiques.

Com combatre alarma social? FORMACIÓ



- La Vespa velutina ha posat de manifest moltes mancances que tenim. Poca coordinació 
d’administracions, decisions il·legals per pressions, alarmisme social extrem, interessos 
sectorials per sobre la conservació del medi ambient...

- Tenim almenys una bona tècnica de control que cobreix el 98% de les casuístiques. És 
respectuosa amb el medi ambient, i fins i tot pot ser beneficiosa.

- El trampeig de reines NO és efectiu ni recomanable des de la perspectiva ambiental.

- L’alarmisme social i les pressions interessades, fan prendre males decisions.

- Quan un sector es posa a fer la feina d’un altre, el resultat no és l’òptim, i es corren 
riscos molt grans (seguretat de les persones i del medi ambient).

Conclusions



- Pot ser una bona opció trobar feromones específiques per trampejos.

- Cal acabar de definir el mètode 100% “eco”, i difondre’l (producte).

- Cal formar a la ciutadania. Eliminar alarmismes. IMPORTANT mateix discurs!

- Abans de qualsevol contractació (i més en l’àmbit públic), és importantíssim assegurar-
se d’uns requisits mínims: 

- ROESB (empresa professional de plagues).

- Formació del tècnic i del responsable tècnic.

- Autorització per treballar amb exòtiques.

- Mètode autoritzat.

Propostes de línies a seguir
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