El servei de sanitat forestal de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha elaborat una col · lecció de fitxes amb fotos de les diferents
actuacions que s'han dut a terme en els últims anys, per al control de la
processionària del pi en la nostra comunitat.

L'objectiu de la realització d'aquestes fitxes, és poder transmetre i
explicar que ha existit un control tècnic molt professional i ensenyar
d'una manera molt visual totes aquestes actuacions.
Les fotos s'han extret, principalment, de la base fotogràfica del servei de
sanitat forestal, que s'ha anat elaborant durant els últims anys des que
ha existit un servei especialitzat.
Algunes fotos que no hem pogut aconseguir, han estat recopilades
d'algun col · lega, als quals els donem les gràcies i només una ha estat
extreta d'internet.
Espero que sigui d'utilitat i vull donar les gràcies a totes les persones, que
d'alguna manera han ajudat o col·laborat amb aquest servei.
Les 29 fitxes es penjaran a la pàgina web http://sanidadforetal.caib.es, 5
fitxes cada mes.
Es presenten 29 fitxes amb fins a 16 fotos per cada fitxa, de les següents
actuacions.
1 Nivells d'infestació
2 Imacs o Papallona
3 Postes
4 Erugues
1

5 Processons i crisàlides
6 Bosses
7 Danys a arbres, persones i animals
8 Trampes d'atracció sexual amb feromona
9 Caixes niu d'aus insectívores
10 Caixes niu de ratapinyades
11 Talla de bosses i crema
12 Eliminació mitjançant tirs
13 Altres actuacions de control
14 Tractament aeri amb avió
15 Tractament aeri helicòpter
16 Equips de control
17 Planificació tractament i control posterior
18 Logística en bases fixes i mòbils d'avions i helicòpters
19 Productes, envasos i preparació
20 Calibratge aeronaus
21 Presa de dades en camp per a tractament aeri
22 Estudi de mortalitat d'erugues
23 Tractament terrestre
24 Investigació
25 Evolució de la plaga a Mallorca 2003-2012
26 Evolució de la plaga a Menorca 2003-2012
27 Evolució de la plaga a Eivissa 2003-2012
28 Evolució de la plaga a Formentera 2007-2012
29 Divulgació
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