ANNEX 1: ELS PERFORADORS DELS PINS A BALEARS: DESCRIPCIÓ DE LA PLAGA
I MESURES DE CONTROL.
Els perforadors dels pins, Tomicus destruens i Orthotomicus erosus són insectes
coleòpters xilòfags de la familia Scolytidae que causen danys als pinars de les
Balears
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Les principals causes de la multiplicació i proliferació d’aquests insectes són la
presència d’arbres debilitats en peu pel fet que es troben al costat d'incendis
recents o perquè han patit atacs de processionària. També proliferen quan hi ha
restes o acumulació de fusta tallada al bosc, en exposicions orientades al sud i
amb terra pobre, al voltant d'obres que hagin pogut danyar les arrels i en
períodes de sequera perllongada.
Tots aquests factors poden afavorir la presència dels escolítids, especialment
durant l'època de la reproducció dels insectes que és a la prinmavera i estiu per a
l’Orthotomicus erosus i d'octubre a abril per al Tomicus destruens.
El dany principal que causen aquests insectes és la mort del pi autòcton balear.
DESCRIPCIÓ I CICLE BIOLÒGIC:
Tomicus destruens és un escarabat de petites dimensions, de color negre amb
potes de color marró castany.
La femella fa un orifici d’entrada al tronc, i fa una cambra que és on es produeix
l’aparellament. Seguidament realitza una galeria paral·lela a l’ eix vertical de
l’arbre.
La posta d'ous es realitza en petites cel·les i passats entre 15-20 dies surten les
larves que s’alimenten dels teixits de l’arbre.
Les larves passen a l’estadi de pupa del qual sortirà l’ insecte adult.
Una vegada emergits, els adults pugen a les branquetes terminals a alimentar-se.
Orthotomicus erosus, és un escarabat de petites dimensions, de color negre lluent
amb una escotadura profunda a la part posterior de l’abdomen.
El mascle realitza l’orifici d’entrada al tronc i atreu més d’una femella amb les
que s’aparella. Les femelles excaven les galeries amb diverses ramificacions però
que parteixen d’un mateix punt.
L’ insecte pot tenir entre quatre i cinc generacions a l’any segons la temperatura.
Els ous fan eclosió quan les temperatures arriben a 15-25ºC, i surten les larves.
Els adults surten a l’exterior i els mesos de més activitat per aquests insectes són
la primavera i l’estiu.
Les larves d’aquests dos insectes s’alimenten dels teixits del floema amb la
consegüent ruptura dels vasos conductors de saba, tallant la circulació. Si aquest
procés té lloc per tot el perímetre de l’arbre, el pi s’asseca poc a poc i acaba
morint.
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COM DETECTAR LA PLAGA:
La presencia d’aquests insectes es manifesta a partir dels següents signes:
-

Existència de forats d’entrada a l’escorça. En el caso de Tomicus, són
molt característics els volcans de reïna a l’exterior. En el caso
d’Orthotomicus els forats són més petits i l’arbre no segrega reïna.

-

Els pins afectats comencen a groguejar des de la part superior fins a les
branques més baixes. Després passen a tenir un color vermell que és
molt visible a l’estiu i tot seguit cauen les acícules.

-

Es pot llevar un poc d’escorça allà on trobem un forat d’entrada per
comprovar l’existència de galeries subcorticals.

-

Presència d’orificis sortida a l’escorça.

-

Presència de branquetes terminals en terra, senyal de l’alimentació de
l’insecte adult un cop abandona l’interior de l’arbre.
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Fig. 1: Pins afectats en fase avançada per escolitids.
Fig.2: Adult de Tomicus destruens.
Fig.3: Galeria subcortical Tomicus. Fig. 4: Adults
Orthotomicus erosus. Fig.5: Galeries d’Orthotomicus.

MÉTODES DE CONTROL DE LA PLAGA:
Per evitar la proliferació d’aquests insectes és necessari la inspecció visual de les
masses de pinar i evitar deixar restes de poda o tala als boscos. Mantenir en bon
estat sanitari els nostres boscos evitarà també la seva aparició.
Si observem signes de la presència d’aquests insectes, hem de prendre les
següents mesures:
1.- Eliminació d’arbres vius afectats. Caldrà eliminar els arbres a malalts i/o
atacats per l’insecte, abans que contribueixin a infestar la massa forestal. Els
arbres que comencen a engroguir i aquells amb moltes galeries i forats
d’entrada, són els idonis per ser talats.
Una vegada talat l’arbre, les restes s’hauran d ’eliminar en un termini màxim de
14 dies. L’eliminació es realitzarà mitjançant trituració, crema o d’escorçament
dels arbres. Eliminar l’escorça dels troncs és una mesura suficient per evitar la
proliferació dels insectes, ja que es desenvolupen entre l’escorça i la fusta.
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Els períodes de reproducció dels insectes son les més perilloses, i per tant,
caldrà extremar-ne les precaucions. Aquestes èpoques són la primavera per a l’
Orthotomicus erosus (de març a juny) i la tardor per al Tomicus destruens.
Per eliminar un peu, es preceptiu el assenyalament i autorització per part de
l'agent de medi ambient, així com per cremar també serà necessari una
autorització d'ús del foc.
Des de el punt de vista de la sanitat forestal, un arbre completament sec ja no
representa un risc fitosanitari de proliferació de plagues, i per tant, no serà
prioritària la seva eliminació.
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2.- Instal·lació de trampes per a la captura d’adults: Les trampes s’han d’ubicar
en petits clars, seguint pistes forestals, tallafocs o perímetres de massa i mai
sota dels pins; distanciades dels peus sans. En l’interior de la massa forestal
únicament quan no sigui massa densa.
La densitat de trampes oscil·larà entre 0,3 i 2 trampes per hectàrea,
distanciades entre 100 i 500 m unes de les altres.
Hi ha dos tipus de trampes:


Les trampes d’ Interceptació de vol: es recomana la captura en sec,
amb el pot col·lector tractat amb antilliscant.



Les trampes tipus Theysohn: el col·lector haurà de dur una malla per
evitar l’entrada dels enemics naturals dels escolítids.
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Les trampes s’encebaran amb substàncies atraients per a T. destruens (d’octubre
a abril) i per O. erosus (d’abril a octubre). Els atraients s’hauran de substituir
cada 60 dies.
3.- No son efectius els tractaments amb productes fitosanitaris, ja que la major
part del cicle biològic de l’insecte transcorre a l’interior de l’arbre.
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Fig. 1: Orificis d’entrada Tomicus. Fig.2: Orificis de sortida dels
adults. Fig.3 Arbres afectats en fase inicial i avançat. Fig. 4:
Branquetes terminals en terra. Fig.5: Trampa tipus Theyson.
Fig.6: Trampa tipus Crosstrap amb pot col·lector.

Per més informació:
Servei de Sanitat Forestal: Tel. 971176666 ext. 67392 ó 67253 ó 67271/sanidadforestal@caib.es/ http://sanitatforestal.caib.es
PIA (Punt d’información ambiental) Tel. 900 15 16 17;
Agents de Medi Ambient (AMA), Tel. 971176666, ext. 67314

