MITJANS DE CONTROL DE LA PLAGA DE BANYARRIQUER (Cerambyx cerdo) :
TRAMPEIG I TALA D'ALZINES AFECTADES.
Cerambyx cerdo (C.cerdo) també anomenat banyarriquer, és un insecte
perforador que provoca danys rellevants als alzinars de Mallorca.

Per aquest motiu, una de les actuacions més convenients és la instal·lació de
trampes per capturar adults d'aquesta espècie.
Abans del 15 de maig han d'estar instal·lades les trampes i han de ser revisades
setmanalment durant els mesos de maig, juny i juliol. Es poden retirar a partir del
15 de juliol o quan en dues revisions seguides no es capturi cap insecte.
Els models de trampes a col·locar poden ser:
•
•
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Trampa comercial, tipus CROSSTRAP o CROSSTRAP XILOFÀGS.
Trampa casolana, tipus «garrafa».

Els atraients que s'han de col·locar a les trampes, poden ser:
•
•

Atraient comercial, tipus ECONEX CERAMBYX.
Atraient casolà, 50 grams de sucre diluïts en 100 mil·lilitres de vi.

El nombre adequat de trampes a col·locar per hectàrea és entre 10 i 20.
Les trampes es col·locaran preferiblement en arbres amb símptomes d'afectació.

Tala o eliminació d'alzines afectades.
Un altra actuació per reduir la densitat d'insectes és la millora de la massa
d'alzinar mitjançant la tala o eliminació dels peus afectats per la plaga. Per això,
serà necessària demanar la corresponent autorització a l'agent de medi ambient
de la zona.
Atès que aquest insecte està protegit en àmbit europeu la Conselleria de Medi
Ambient va sol·licitar que aquesta protecció s’eliminés de manera temporal, ja
que avui dia es pot considerar com una plaga i, per tant, és necessari controlar-la
en determinats municipis de l'illa de Mallorca (consultar a l'ANNEX 1).
La captura actualment a partir del 15 de setembre de 2016 està regulada
mitjançant:
•

Resolució de la Directora General d'Espais Naturals i Biodiversitat, s'atorga
autorització per a aplicar el règim d'excepcions i deixar sense efecte la
prohibició de l'article 59 de la Llei de Patrimoni i de la Biodiversitat respecte a
l'espècie banyarriquer (Cerambyx cerdo) a diversos municipis de Mallorca, per
prevenir perjudicis importants als boscos d'alzines i alzines aïllades.

Cal comunicar la instal·lació de trampes, abans i a la finalització de l'actuació, al
Servei de Sanitat Forestal (sanitatforestal@caib.es) en compliment de l'article 8.a,
de mesures de control.
S'adjunta una fitxa per emplenar amb les dades del nombre de captures, per
dates i diferenciant entre mascles i femelles.
Consultar en aquesta pàgina web la resta de documents adjunts (protocol, fitxa a
emplenar i resolució).
Seguidament s'exposa el cronograma d'actuacions per al control del
banyarriquer (Cerambyx cerdo) i el mesos més adequats per realitzar aquestes
feines.

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

2

ACTUACIONS

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.

TRAMPEIG

TRAMPEIG – instal·lació trampes (1)
TRAMPEIG – revisió trampes
TRAMPEIG – retirada de trampes (2)
Talla d'alzines greument afectades o mortes (3)

*1: Les trampes han d’estar instal·lades abans del 15 de maig.
*2: Les trampes es poden retirar a partir del 15 de juliol, o quan en dues revisions seguides no es capturi
cap insecte.
*3: Es necessitarà el permís corresponent.

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:
•

971716666, ext. 67271, ext. 67253

•

mail: sanitatforestal@caib.es

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

Servei de Sanitat Forestal, 10 d'abril de 2018
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