NOTA INFORMATIVA REFERENT AL NEMATODE DE LA FUSTA DEL PI
Per a evitar l'expansió de la malaltia denominada "nematode de la fusta del pi" NMP (Bursaphelenchus xylophilus), la
Comissió obliga als paises membres a controlar i inspeccionar la fusta i les plantes sensibles de pi procedents de
zones demarcades, és a dir, de zones infectades per aquest nematode. (decisió 2008/954/CE).
Actualment, a la Unió Europea existeixen dues zones infectades: tot Portugal i una zona de 20 de quilòmetres de
radi al nord d’Extremadura.
La fusta i les plantes procedents de zones infectades han de circular dins de la Union Europea amb els següents
documents:
- Plantes sensibles: Necessiten un Passaport Fitosanitari que avali que les zones de producció i les plantes han
estat inspeccionades oficialment i estan exemptes de signes o símptomes del NMP .

- Fusta bruta, en rotllo o serrada: Hauran de dur un Passaport Fitosanitari que garanteixi que aquesta fusta ha
sofert tractament tèrmic.
- Fusta sensible en forma d'estelles, partícula i desaprofitaments. Portaran un passaport fitosanitari que
garanteixi que aquesta fusta ha sofert un tractament de fumigació apropiat.

- Fusta sensible elaborada en forma d'embalatges i material de subjecció de càrregues (palets, caixes, bigues,
etc...). Portaran individualment gravada la marca de la norma NIMF-15 de la FAO, que garanteixi que ha estat
sotmesa a un dels tractaments autoritzats (HT - tractament amb calor; MB: tractament amb bromur de metilo

Tant en el passaport fitosanitari com en la marca NIMF 15 haurà de figurar la referència de la planta de processar
autoritzada
Fusta sensible: la procedent d'espècies de coníferes, excepte la Thuja.
A partir de l’1 de gener de 2010 entrà en vigor una modificació de l'actual decisió comunitària 2006/133/CEE, per
la qual tot embalatge i material de subjecció de càrregues de fusta sensible que procedeixi de Portugal, sigui el que
sigui l'origen d'aquesta fusta, haurà d'anar marcada amb la NIMF -15
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