COMENÇA EL PERÍODE DE COL·LOCACIÓ DE TRAMPES DE FEROMONES PER A
MONITOREIG DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI 2019
A partir del 15 de juny ja es poden començar a instal·lar les trampes per a la captura de les
papallones de la processionària del pi. L’emergència de les papallones és produeix
generalment a principis d’agost, però és recomanable que les trampes estiguin instal·lades
abans del 15 de juliol, per assegurar la captura de les primeres emergències.
Les trampes es poden guardar d’un any per l’altre, mentre que la feromona s’ha de
substituir i comprar cada any. Cal mantenir-la en la nevera fins a la seva instal·lació.
Podeu consultar les instruccions per a la instal·lació de les trampes a la nostra plana web.
Les trampes permeten el monitoratge de l’espècie i la captura de papallones. Si durant el
primer trimestre d’aquest any vareu tenir un nivell d’alt d’afectació, caldria complementar
el trampeig amb una actuació més contundent, com el tractament amb productes
fitosanitaris o bé l’endoterapia si teniu pocs arbres afectats, actuacions que es recomanen
realitzar durant el mes d’octubre.
Tant les trampes com les feromones es podran adquirir en algun dels establiments inscrits
en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària
(ROPO). Caldrà que les feromones estiguin registrades i autoritzades per aquest ús.
Per a més informació visitar la plana web http://sanitatforestal.caib.es
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La situació d'aquest any és la mostrada en els següents mapes d'afectació de la
processionària del pi a Mallorca i Menorca:

MAPA DE NIVELES DE PROCESIONARIA EN MALLORCA_2019
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