MITJANS DE CONTROL DE LA PLAGA DE L' ERUGA PELUDA DE L'ALZINA
(Lymantria dispar)
Lymantria dispar, més coneguda per l'eruga peluda en català o lagarta peluda en
castellà, és un insecte lepidòpter que en fase eruga s'alimenta de les fulles i brots
tendres, provocant defoliacions que poden ser totals. Afecta principalment a les
alzines (Quercus ilex bàsicament a les Balears), encara que està descrita com a
espècie molt polífaga capaç d'alimentar-se de fins 500 espècies diferents.
Habitualment els arbres no moren com a conseqüència de l'atac, excepte que
coincideixi amb circumstàncies adverses com un període de forta sequera o atacs
successius.

Té una generació a l'any i, no obstat té el cos recobert de pèls, aquests NO són
urticants. És una espècie cíclica; segons la bibliografia, els episodis epidèmics de
la plaga es repeteixen cada 8-15 anys, amb un màxim de defoliació que es pot
allargar durant 3 ó 4 anys consecutius.
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Els mètodes de control que hi podem aplicar són:
- Control biotècnic: El trampeig
Es basa en la instal·lació de trampes tipus G,
a les que se'ls afegeix una feromona sexual
que atrau els mascles de l'espècie. Té una
efectivitat molt bona i és molt específica, ja
que únicament captura papallones de
l'eruga peluda.
Es recomana que estiguin instal·lades abans
de l'1 de juny i es retirin a partir de l'1 de
setembre, a raó de 1-2 trampes/hectàrea. La
feromona s'ha de substituir cada any, però
la trampa pot conservar-se i aprofitar-se en
cada trampeig.
- Els tractaments fitosanitaris
Consisteix en polvoritzar les fulles dels vegetals afectats mitjançant un producte
registrat i autoritzat per aquest ús i plaga; les erugues, al alimenta-se de les fulles
tractades, o bé al entrar en contacte amb el producte, moren. Cal tenir present
que les erugues de L. dispar no neixen totes en el mateix moment i per tant,
caldrà realitzar més d'1 aplicació, o bé utilitzar productes amb major persistència
en el medi. En tots els cassos, caldrà disposar del carnet de manipulador d'usuari
professional de productes fitosanitaris per l'aplicació de qualsevol d'aquests
productes.
Aquesta actuació s'ha de realitzar quan es detectin les primeres erugues, que
generalment es produeix cap al mes de abril o maig.
L'endoterapia (injeccions a tronc de productes fitosanitaris) també té una bona
efectivitat en la lluita contra aquesta plaga.
Les substàncies actives que es poden utilitzar: (sempre productes registrats i
autoritzats pel Ministeri de Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.):
1. Bacillus thuringiensis variedad kurstaki: Insecticida biològic format per
espores i toxines del bacteri BTK. Activitat únicament per ingestió; actiu
sobre estadis larvaris de lepidòpters, però també pot actuar sobre larves i
adults d'alguns coleòpters i dípters. Ràpida degradació a la llum UV, es
part del ecosistema; es degrada a compostos no tòxics. La EPA el considera
exempt de toleràncies de residus. Possible necessitat de varies aplicacions,
ja que afecta principalment a larves en els primers estadis de
desenvolupament i a la seva ràpida degradació.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66
maap.caib.es

2

2. Cipermetrin: Piretroid sintètic amb activitat insecticida, no sistèmic, de
ampli espectre i eficaç tant per contacte com per ingestió. Té una marcada
activitat repel·lent. Es caracteritza per la gran activitat insecticida a molt
baixes dosis, degut a la seva ràpida acció: efecte de xoc, bona persistència i
alta eficàcia contra lepidòpters. És molt resistent al rentat per efecte de la
pluja; es degrada ràpidament en el sòl.
Possible afectació sobre organismes aquàtics i abelles (caldrà consultar la
fitxa de registre de cada producte en particular
3. Deltametrin: Piretroid sintètic, amb activitat insecticida molt superior a
les piretrines naturals, no sistèmic, que actua a dosis molt baixes per
contacte e ingestió. Poc residual. Certa activitat repel·lent. Possible
afectació sobre les abelles, els organismes aqüàtics i perillós per al medi
ambient (caldrà consultar la fitxa de registre de cada producte en
particular).
4. Diflubenzuron: insecticida con activitat per ingestió i contacte.
Interfereix en la producció de quitina (IGR), impedint la muda, i la
eclosió dels ous; els resultats tarden en manifestar-se. Perillós per al medi
ambient i nociu. Aplicació mitjançant tècniques a ULV (mitjans aeris).
5. Lambda cihalotrin: no autoritzats en alzines.
6. Tebufenocida: Diacilhidrazina amb activitat insecticida por ingestió i en menor
mesura per contacte; regulador del creixement (MAC) per accelerar el procès de
muda; las larves tractades deixen de alimentar-se després de la ingestió, al cap de
2-4 hores, detenint-se la producció de danys. Perillosa i nociva.
Podeu consultar els establiments de venda de productes fitosanitaris i de trampes
en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa
Fitosanitaris (ROPO) a la pàgina web de sanitatvegetal.caib.es .
- L'eliminació manual de postes
La papallona femella posa entre 300 i
700 ous, tots junts, en forma de plastró
en els trons dels arbres. L'eliminació
d'aquests plastrons pot reduir
l'abundància d'erugues.
L'impossibilitat d'accés a alguns dels
plastrons, així com l'elevadíssima
quantitat de postes o densitat d'arbres
que hi por haver, fa que en moltes
ocasions aquesta tècnica resulti
inviable.
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66
maap.caib.es

3

L'eruga peluda està en fase ou des de setembre fins abril, i per tant aquesta seria
l'època d'actuar.
- Afavorir els enemics naturals
Algunes aus i les ratapinyades s'alimenten d'insectes; per tant, la seva presència
es beneficiosa per mantenir una plaga sota llindars acceptables. La instal·lació i
posterior manteniment de caixes niu per a la cria d'aus i de caixes per al refugi de
quiròpters, afavoreix la presència d'aquests enèmics naturals de l'eruga peluda.
Podeu consultar el Quadern Natura sobre l'eruga peluda en l'enllaç que hi teniu
en la pàgina web.

CALENDARI D'ACTUACIONS:

Per més informació o assessorament podeu:
-contactar amb el Punt d’Informació Ambiental (PIA) al telèfon gratuït
900151617.
-contactar amb el Servei de Sanitat Forestal:
•

mail: sanitatforestal@caib.es

-dirigir-se a l’agent de medi ambient (AMA) de la zona o municipi.

Servei de Sanitat Forestal, maig de 2018

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66
maap.caib.es

4

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66
maap.caib.es

5

