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Resum 

 

El present Treball de Final de Grau pretén exposar amb la major claredat possible i de la 

forma més concisa, la gestió duta a terme pel control de la plaga Thaumetopoea 

pityocampa al municipi de Sant Just Desvern, també anomenada processionària del pi. 

Per poder assolir aquest objectiu s’ha cregut necessari fer primer un repàs bibliogràfic de 

la plaga per aprofundir en el coneixement de l’anatomia, cicle biològic i alimentació. 

Seguidament s’ha recopilat informació sobre els mètodes actualment utilitzats pel seu 

control: diferents tipus de mètodes, moments d’intervenció i característiques. 

Seguidament es tracta la gestió duta a terme durant el cicle 2014-15, amb la inclusió de 

resultats de dos cicles anteriors (2012-13 i 2013-14). D’aquesta part se’n desprèn que hi 

ha hagut un augment tant de les captures de les trampes de feromones, com dels nius 

apareguts al 2015. 

I per últim, es conclou amb una proposta de gestió pel cicle 2015-16 per tal de millorar la 

gestió de Thaumetopoea pityocampa i disminuir el nombre de nius de cara a la propera 

campanya al municipi de Sant Just Desvern. 

 

Paraules clau: Thaumetopoea pityocampa, processionària del pi, mètodes de control, 

trampes de feromones, Sant Just Desvern, control biològic. 
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Resumen 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende exponer con la mayor claridad posible y de 

la forma más concisa, la gestión llevada a cabo para el control de la plaga Thaumetopoea 

pityocampa en el municipio de Sant Just Desvern, también conocida como procesionaria 

del pino. 

Para poder alcanzar este objetivo se ha creído necesario hacer primero un repaso 

bibliográfico de la plaga para profundizar en el conocimiento de la anatomía, ciclo 

biológico y alimentación. Seguidamente se ha recopilado información sobre los métodos 

actualmente utilizados para su control: diferentes tipos de métodos, momentos de 

intervención y características. 

A continuación se trata la gestión llevada a cabo durante el ciclo 2014-15, con la inclusión 

de resultados de dos ciclos anteriores (2012-13 y 2013-14). De esta parte se desprende 

que ha habido un aumento tanto de las capturas de las trampas de feromonas, como los 

nidos aparecidos en 2015. 

Y por último, se concluye con una propuesta de gestión para el ciclo 2015-16 para 

mejorar la gestión de Thaumetopoea pityocampa y disminuir el número de nidos de cara 

a la próxima campaña en el municipio de Sant Just Desvern. 

 

Palabras clave: Thaumetopoea pityocampa, procesionaria de pino, métodos de control, 

trampas de feromonas, Sant Just Desvern, control biológico. 
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Abstract 

 

This Final Degree aims to explain as clearly as possible, and in the most concise way, the 

pest control management of Thaumetopoea pityocampa in the town of Sant Just 

Desvern, also known as pine processionary. 

To achieve this, it was necessary to do first a bibliographic research of the pest in order to 

give a deepened knowledge of the anatomy, life cycle, and feeding of this insect. Then it 

was gathered information about the currently used methods for its control: different 

methods, times of operation and features. 

Then the attention was focused on the management carried out during the 2014-15 

cycle, including the results of the two previous cycles (2012-13 and 2013-14). This part 

shows that there has been an increase in both catches: pheromone traps and the nests 

that appeared in 2015 as well. 

Finally, as conclusion there is a proposal of management for 2015-16 cycle to improve the 

current management of Thaumetopoea pityocampa in the town of Sant Just Desvern and 

reduce the number of nests for the next campaign. 

 

Keywords: Thaumetopoea pityocampa, pine processionary, methods of control, 

pheromone traps, Sant Just Desvern, biological control. 
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1. Introducció 

El control de les plagues en general i de la Thaumetopoea pityocampa  en particular, s’ha 

basat en gran mesura en una ofensiva directe sobre l‘espècie plaga (Kogan, 1998) i no tan 

sobre l’habitat en el qual viu. Entre els anys 1940 i 1960 l’aparició i ús d’insecticides 

organoclorats va fer pensar que la plaga quedaria definitivament controlada, fet que va 

anar en detriment d’altres mètodes com el control biològic (Pimentel i Perkins, 1980). A 

mitjans dels anys 60, aquesta visió va anar diluint-se amb l’aparició de resistències als 

insecticides i els efectes colaterals en altres organismes, inclòs l’home.  

Es va anar imposant la necessitat d’un control integrat, que l’Organització Internacional 

de Lluita Biològica defineix com: “Estratègia de control capaç de mantenir les espècies 

nocives per sota del llindar de tolerància, fent servir, en primer lloc, els factors naturals de 

mortalitat, i utilitzant posteriorment mètodes integrats de control (biològics, físics, 

químics, etc.) compatibles amb el medi ambient i la salut pública”. 

Per tant, per tal de poder gestionar el control d’una plaga i en aquest cas de la 

Thaumetopoea pityocampa, és bàsic el coneixement de la biologia de la plaga i els 

diferents mètodes de control que tenim a l’abast. 

En aquest primer apartat es farà un repàs a aquests dos aspectes i la introducció a la 

gestió duta a terme al municipi de Sant Just Desvern. 

1.1. Anatomia, cicle biològic i alimentació 

Anatomia 

Thaumetopoea pityocampa  (Denis & Schiffermüller) és de l’ordre Lepidòptera, 

pertanyent a la família Thaumetopoeidae que és considerada plaga típica del Mediterrani 

que ataca coníferes, sobretot pins i cedres (García i Ferragut, 2002). 
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La papallona mascle té una envergadura de 30-35 mm i la femella 34-45 mm. La coloració 

de les ales anteriors és gris cendra, amb tres línies negres en forma de ziga-zaga; les 

posteriors són de color més clar, amb una petita taca fosca a la part inferior. L’abdomen 

del mascle és cònic i acabat en un plomall; el de la femella és cilíndric i acabat en un 

casquet rodó (Generalitat de Catalunya, 2014). El tòrax està recobert d’abundant i llarga 

pilositat grisa en mascles i femelles (Martín, 2014). Les antenes del mascle són plomoses i 

les de la femella són filiformes (Generalitat de Catalunya, 2014). Figures 1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Thaumetopoea pityocampa femella. Cortesia de Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat 
vegetal. Generalitat de Catalunya. 

Figura 2: Thaumetopoea pityocampa mascle.  Cortesia de Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat 
vegetal. Generalitat de Catalunya. 
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Els ous que dipositen les femelles estan protegits per escates i agrupats sobre les agulles 

dels pins formant un cilindre d’uns 3 cm de llargada (Generalitat de Catalunya, 2014). 

 

Les larves de 1er estadi són de color verdós, amb la càpsula cefàlica de color negre i 

poden arribar a mesurar 5-6 mm. 

En el 2on estadi arriba als 10-12 mm de longitud. Lateralment presenta abundants pèls 

blancs i dorsalment, groc-ataronjats, que proporcionen a l’eruga una coloració 

característica.  

 

Figura 3: Posta. Cortesia de Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat vegetal. Generalitat de Catalunya. 

Figura 4: Erugues de 2on estadi. Cortesia de Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat vegetal. 
Generalitat de Catalunya. 
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A partir del 3er estadi adquireix coloració fosca, amb els pèls de tonalitat molt variables 

(segons els llocs): blancs, grocs, vermellosos, que donen a l’eruga el seu aspecte 

característic. A partir del 3er estadi estan proveïdes de pèls urticants (Generalitat de 

Catalunya, 2014) que alliberen a l’aire quan alguna cosa les pertorba. 

En el 5è i últim estadi, un cop han completat el seu creixement, buscaran un lloc on 

enterrar-se i crisalidar. 

 

Les crisàlides són marrons, i es troben protegides per un capoll blanquinós al principi i 

que s’obscureix amb el temps (Generalitat de Catalunya, 2014). Tenen una mida d’uns 20 

mm (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1981). 

 

Figura 5: Erugues de 5è estadi. Cortesia de Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat vegetal. 
Generalitat de Catalunya. 

Figura 6: Crisàlides sense el capoll sedós protector. Font: Plagas Forestales de Andalucía (Consejería 
de Medio Ambiente de Andalucía). 
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Cicle biològic 

Les crisàlides eclosionen aproximadament durant els mesos de juliol, agost i setembre. 

Les papallones inicien de seguida l’activitat d’aparellament i les femelles posteriorment 

busquen el lloc de la posta. La vista i l’olfacte semblen actuar com a localitzadors a 

distància del lloc adequat (mitjançant l’olfacte sembla que reconeix les diferent espècies 

de pins o cedres) i el tacte, acabarà decidint el lloc precís de la posta (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 1981). La posta la fa al voltant d’una o dos acícules que 

conformaran una mena de cilindre a l’extrem de la branca. El nombre d’ous a cada posta 

oscil·la entre 120 i 300 ous (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1981). 

Durant l’estadi  adult que dura entre dos i quatre dies, no mengen (Muñoz et al. 2011).  

Passat entre 30 i 40 dies eclosionen els ous i comencen a alimentar-se, mantenint durant 

els cinc estadis larvaris un comportament gregari (Generalitat de Catalunya, 2014). Viuen 

en bosses de seda de poca consistència que van canviant de lloc buscant llocs més 

assolellats per poder suportar millor el rigor hivernal i s’alimenten al vespre o nit (Muñoz 

et al. 2011). 

La primera muda es produeix entre els 8-12 dies, passant al 2on estadi, en el qual les 

mateixes pautes de comportament de l’estadi anterior. Encara els danys no són massa 

aparents. La duració del segon estadi és de 12 a 18 dies. (Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, 1981). 

Realitzada la segona muda, les erugues passen al 3er estadi en el qual apareixen es pèls 

urticants. En aquest estadi es sol produir l’emplaçament definitiu de la colònia, es a dir, la 

formació de les clàssiques bosses o nius d’hivern. La duració d’aquest estadi sol ser d’uns 

30 dies (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1981). 

El 4art estadi té una duració molt variable segons les condicions climàtiques de la 

localitat. Pot durar un més a zones càlides o tot l’hivern en zones fredes. Cada nit, quan 

surten a alimentar-se, segueixen teixint amb fils de seda la bossa, donant-li l’aspecte 
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conegut blanc i compacte, en una branca solejada (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 1981). 

En el 5è i últim estadi s’alimenten activament i fins i tot poden baixar de l’arbre per anar a 

un altre a alimentar-se. Aquest estadi té una duració aproximada de 30 dies segons les 

condicions climàtiques.   

A partir del mes de febrer, un cop completada la seva fase larvària, baixen de l’arbre en 

processó buscant un lloc adequat per poder enterrar-se. Un cop enterrades fan un capoll 

individualment i en uns 30 dies es transformen en crisàlide i entren així en diapausa, que 

pot durar entre uns pocs mesos a varis anys (Muñoz et al. 2011). 

A la Figura 7 es mostra un calendari aproximat del cicle biològic de la Thaumetopoea 

pityocampa a Sant Just Desvern. La informació per elaborar aquesta taula s’ha extret dels 

articles de Miralles & Stefanescu (1990), de la fitxa de la Processionària del pi del 

Departament d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural (Generalitat de 

Catalunya, 2014)  i la fitxa de Plasgas forestales de Andalucía de la Consejería de Medio 

Ambiente (Junta de Andalucía, 2015). La intensitat del color indica la major incidència.  

 

 

Influència del clima sobre el cicle i les costums de l’insecte 

Segons Demolin (1969a) s’estableixen diferents nivells de temperatura que tenen alguna 

incidència sobre la vida de la processionària: 

Vol

L1

L2

L3

L4

L5

gener febrer març abril maig juny agost setembre octubre novembredesembrejuiol

Figura 7: Cicle biològic de  Thaumetopoea pityocampa. L1 és l’estadi larvari 1 i successivament. 

http://agricultura.gencat.cat/ca
http://agricultura.gencat.cat/ca
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 Llindar letal superior i inferior 

Si les temperatures a l’interior el niu sobrepassen els 30⁰ C les erugues abandonen 

les colònies i es dispersen, perden el seu comportament gregari. Als 32⁰ C de 

temperatura ambient es produeix la mort de les erugues. 

Una eruga aïllada pot suportar fins a -7⁰ C i si les temperatures descendeixen per 

sota de -12⁰ C, poden morir les colònies senceres. 

 Llindars de desenvolupament 

Entre 20⁰ C i 25⁰ C  a les bosses, les erugues evolucionen normalment en el seu 

desenvolupament. Ente 10⁰ C i 20⁰ C a les bosses les erugues surten a menjar 

cada nit i segueixen teixint la bossa però no avancen en el seu desenvolupament. 

 Llindars d’activitat 

Per sota dels 10⁰ C es para qualsevol activitat de la colònia. 

Els canvis d’emplaçament de les colònies de primers estadis s’expliquen en major mesura 

perquè les colònies necessiten instal·lar-se a la zona de l’arbre que els sigui més favorable 

tèrmicament (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1981). En zones fredes es 

situaran a llocs assolellats de l’arbre i en zones càlides en llocs més ombrejats. 

Alimentació i danys 

Hi ha una notable diferència de sensibilitat a l’atac de la Thaumetopoea pityocampa entre 

diferents espècies de pins. (García i Ferragut, 2002). 

Les espècies de pins més susceptibles de ser atacades es poden classificar en dos grups 

segons la seva susceptibilitat (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1981): 

- Grup 1: Pinus nigra, Pinus canariensis, Pinus sylvestris 

- Grup 2: Pinus pinaster, Pinus halepensis, Pinus pinea 

 

Els cedres, tot i que en menor mesura, també poden ser atacats per la plaga. 
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Produeix fonamentalment defoliació a la tardor i hivern però l’arbre torna a brotar a la 

primavera ja que no malmeten les gemmes (Muñoz et al. 2011). Causa doncs, un 

perjudici en el creixement de l’arbre però no mor per atac de processionària (parlant en 

termes generals). Els danys s’accentuen en espècies en les quals les fulles duren més 

temps (com Pinus pinaster), quan apareixen atacs de barrinadors o perforadors de 

gemmes com Rhyacionia duplana (poden causar que s’assequin branques senceres) i en 

regions poc plujoses (García i Ferragut, 2002). El grau d’afectació de la plaga varia segons 

l’any, succeint-se fortes defoliacions a períodes de varis anys de latència amb baixos 

nivells de població (Muñoz et al. 2011). 

El principal dany que provoquen en zones habitades són la urticària i els trastorns 

al·lèrgics que produeixen a les persones i animals domèstics, sobretot a les zones 

d’esbarjo. 

1.2. Mètodes de control i moments d’intervenció 

A continuació es presenten diferents mètodes de control de la Thaumetopoea 

pityocampa. L’efectivitat de cada un d’aquest mètodes està contrastada però que siguin 

més o menys eficaços, depèn en major mesura del moment i l’àmbit d’aplicació.   

Enemics naturals 

En primer lloc cal distingir tres tipus d’enemics naturals: depredadors, parasitoides i 

patògens (Alemany i Miranda, 2008). 

Segons l’estadi en què es trobi, la Thaumetopoea pityocampa es pot veure afectada pels 

diferents tipus d’organismes anteriorment citats. 

En l’estadi d’ou, els enemics naturals habituals poden ser depredadors com el Tettigonia 

sp. (Alemany i Miranda, 2008), o bé parasitoides com el Tetrastichus  servadei (García i 
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Ferragut, 2002) o el Oencyrtus pityocampa (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 1981). 

En l’estadi d’eruga, n’hi ha de les tres menes. Entre els depredadors destaquen les aus 

insectívores com per exemple les mallerengues (Parus sp.), el cucut (Cuculus canorus), el 

cucut reial (Clamator glandarius) i la puput (Upupa epops) (Generalitat de Catalunya, 

2014). Entre els parasitoides  hi trobem l’Erigorgus femorator (Alemany i Miranda, 2008) i 

la Phryxe caudata (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1981), tots dos 

específics. Del tercer tipus, els patògens, que serien els mateixos que trobem en l’estadi 

de crisàlida, hi ha els virus i els nematodes, però sobretot bactèries tals com Bacillus 

thuringiensis i fongs com Beauveria bassiana (Alemany i Miranda, 2008).  

En l’estadi de crisàlida, a banda dels patògens citats al paràgraf anterior, hi hauria com a 

parasitoides destacats la Villa brunnea (específic) i la Compsilura concinnata (Alemany i 

Miranda, 2008). Pel que fa als depredadors, caldria citar la Formica rufa (Generalitat de 

Catalunya, 2014). 

Per últim, en l’estadi adult de papallona, entre els depredadors destaquen els Pipistrellus 

pipistrellus o ratpenats (Generalitat de Catalunya, 2014). 

Per tal de potenciar els enemics naturals, les estratègies a seguir serien: d’una banda, 

augmentar la flora reservori dels parasitoides i depredadors esmenats, i de l’altra, 

col·locar caixes niu per a les aus i ratpenats. 

Mitjans culturals 

No repoblar amb espècies de pins sensibles en llocs favorables a la plaga (García i 

Ferragut, 2002). 

Mantenir una estructura compacte de la massa de pins ja que els pins aïllats o masses de 

pins aclarides són més susceptibles de patir atacs (García i Ferragut, 2002). 
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Mitjans mecànics 

De forma directa es poden eliminar les bosses ja formades al desembre, gener o febrer, 

amb un tipus de tisores que estan a l’extrem de perxes. Com que les bosses estan a les 

puntes de les branques, es tallen i es fan caure a terra, d’on s’han de recollir per 

posteriorment cremar-les. 

Tractaments químics i biològics 

Els productes químics autoritzats pel control de Thaumetopoea pityocampa s’exposen a 

l’Annex A.  

La seva aplicació es realitza habitualment en dos moments del cicle de la plaga. El 

moment més convenien per una major efectivitat a dosis baixes és durant el primer i 

segon estadi de la plaga (García i Ferragut, 2002). I el segon, és habitualment en el cinquè 

estadi, que és quan es veuen clarament els nius i es poden fer aplicacions directament 

sobre aquests. L’inconvenient o restricció d’aquest mètode és que les aplicacions es fan 

habitualment amb carretons polvoritzadors de 100 litres. (quan les aplicacions les fan 

empreses de jardineria) que poden fer arribar el producte a uns 10 m de distància (per 

exemple el model de carretó polvoritzador CPH 100 de Honda). 

Les substàncies més habituals per la seva efectivitat per la lluita contra la Thaumetopoea 

pityocampa són el triclorfon, diflubenzuron (inhibidor del creixement) o Bacillus 

thuringiensis (Sociedad Española de Desarrollos Químicos, 2015). 

També es poden aplicar els tractaments químics a través de la endoteràpia, que 

consisteix en la injecció directe a l’arbre dels productes fitosanitaris mitjançant una petita 

perforació que arriba a als vasos conductors ascendents (xilema) exercint una pressió. La 

solució entra en contacte amb l’arbre i els organismes que s’alimenten d’ell. Es pot 

realitzar en qualsevol època de l’any però resulta més efectiu en coníferes a la tardor, 

degut al flux de saba i l’estat de la plaga (Tecnoendoterapia, 2015). 
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El tractament biològic apte pel control de Thaumetopoea pityocampa, és el Bacillus 

thuringiensis kurstaki, amb activitat front larves de Lepidòpters. El moment idoni 

d’aplicació és en els primers estadis de la larva, el primer especialment i actua per 

ingestió. És un insecticida compatible amb les abelles tal com s’indica en el seu registre de 

productes fitosanitaris del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente. 

Caixes niu 

Són estructures artificials fetes per l’home, per tal que els ocells més o menys amenaçats 

o  beneficiosos per l’home, en aquest cas pel control de la Thaumetopoea pityocampa, 

puguin viure. Segons el tipus d’ocell, l’orifici d’entrada serà d’unes mides concretes per tal 

d’evitar altres ocells oportunistes. 

Trampa tipus collar 

Aquest tipus de sistema és recent i està en el catàleg de l’empresa francesa Protecta. 

S’anomena Procerex Collar i es tracta d’un mètode de captura reutilitzable de les larves 

de 5è estadi. Com es pot veure a la Figura 8, consisteix en un tipus de got que envolta el 

tronc del pi i dirigeix les erugues cap a un tub que les dirigeix cap a una bossa. Un cop a 

dins, es pot enretirar la bossa i eliminar la eruga El perímetre màxim que pot tenir l’arbre 

per poder-hi col·locar el collar és de 110 cm i si es col·loca una extensió pot arribar a 128 

cm (Annex B). 

 

Figura 8: Trampa collar Procerex. Font:  web Protecta. 
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Trampes de feromones sexuals 

L’ús de compostos de feromones com a mètode de control biotecnològic de plagues és 

una eina de gestió forestal no agressiva amb el medi ambient y més senzilla que molts 

mètodes tradicionals (Muñoz et al, 2011). 

Hi ha diversos models, però tots tenen el mateix tipus de funcionament. Són trampes 

reutilitzables dins les quals es col·loca la feromona a la part de dalt. Sota, disposades 

lateralment, hi ha unes obertures còniques per l’entrada de les papallones i més avall és 

on queden contingudes les papallones en el cas d’haver entrat a la trampa per les 

obertures. 

L’emissió de la feromona artificial (pytiolure) provoca la confusió dels mascles, que són 

atrets massivament cap a la trampa impossibilitant la localització i l'aparellament amb les 

femelles. La densitat de les trampes ha de ser aproximadament de 1 trampa per 

hectàrea, és a dir, més o menys entre 80-100 metres lineals entre trampes (Normes de 

col·locació del Govern de les Illes Balears) o fins a 3 trampes per hectàrea (recomanació 

de Sociedad Española de Desarrollos Químicos, 2015) i uns 40 o 60 metres lineals. 

S’haurien de col·locar penjades d'una branca exterior de pi a 1,5-2 m del terra, situació 

equivalent a la que pren la femella quan es disposa a emetre la feromona (Demolin, 

1969b). Les trampes es distribueixen a les vores de les masses i en zones de poca densitat 

que són les zones de vol dels mascles. 

Aquest tipus de trampes estan pensades per ser utilitzades durant l’època de vol, cap al 

mes de juny fins el mes de setembre (dependrà de zona i temperatures d’aquell any). En 

condicions meteorològiques normals, la duració dels difusors de feromona són d’uns 120 

dies (Sociedad Española de Desarrollos Químicos, 2015). 

En el cas de les trampes de l’empresa Protecta (Figura 9) el fabricant recomana la 

col·locació de 6-7 trampes per hectàrea.  
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L’altre model és la trampa de la processionària del pi tipus G de l’empresa fabricant 

Utiplas (Figura 10), i és la més habitual i utilitzada al municipi de Sant Just Desvern. Té el 

mateix tipus de disposició (feromona, obertures i recollida). 

 

Dos característiques destacables i diferenciadores d’aquestes dues trampes és que el 

model Procerex no té pas transversal entre les obertures (per tant evita que entrin per un 

Figura 9: Trampa cubell Procerex ®. Font web Protecta. Esquema de Germigarden. 

Figura 10: Trampa tipus G Utiplas ®.  Font Ambitec. 
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forat i surtin per l’altre) i que allà on queden contingudes les papallones és de plàstic dur 

i, per tant, és més resistent que una bossa de plàstic.  

1.3. Antecedents de gestió al municipi de Sant Just Desvern 

El municipi de Sant Just Desvern està situat a la comarca del Baix Llobregat, al vessant 

sud-occidental de la serra de Collserola, amb una extensió de 778 ha i una altitud mínima 

de 75 i màxima de 175 (de sòl urbà). 

La gestió pel control de Thaumetopoea pityocampa que històricament s’ha fet al municipi 

ha estat basat en mitjans químics i mecànics. Els tractaments químics es feien 

habitualment amb piretrines durant el mes de gener, que és quan ja destaquen els nius 

formats. També durant aquest mes i, si calia, el mes següent s’utilitzaven perxes de 

tisores per fer baixar els nius i poder-los eliminar.  

En els darrers anys (des de l’any 2012) la responsable tècnica de l’Àrea de Medi Ambient 

de l’Ajuntament, va iniciar un altre mètode que va consistir en la col·locació de trampes 

de captura massiva amb feromones. No obstant això, no s’ha realitzat cap estudi sobre 

l’efectivitat d’aquesta mesura des de el seu primer any d’implantació. L’Ajuntament ni 

l’empresa són coneixedores en quina mesura les trampes col·locades són suficients per 

mantenir les poblacions de Thaumetopoea pityocampa sota control, ni si es capturen 

moltes o poques o si en calen més. 
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2. Objectius 

Amb la finalitat d’avaluar l’eficàcia i si s’escau, millorar la gestió dels mètodes de control 

de Thaumetopoea pityocampa, utilitzats al municipi de Sant Just Desvern, s’han analitzat 

les actuacions dutes a terme en aquest municipi durant els anys 2012 a 2015 i s’ha fet un 

seguiment de les captures de la campanya 2014-15 (des de maig de 2014 a març de 

2015). 

L’objectiu final es indicar quins aspectes es poden millorar en relació a l’elecció dels 

mètodes de control i/o en la seva aplicació i fer una proposta d’actuació de cara a una 

major efectivitat i innocuïtat respecte al medi. 
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3. Materials i mètodes 

La part experimental de recollida de dades pel present treball, s’ha dut a terme durant la 

campanya 2014-15 (de maig a març), i per tal de poder complementar la informació, 

s’han recopilat dades aportades per l’empresa Acsa Sorigué S.A. (empresa adjudicatària 

del manteniment de zones verdes de Sant Just Desvern) durant els anys 2012 a 2014. 

3.1. Localització i descripció de les àrees d’estudi 

La localització de l’estudi es situa dins del municipi de Sant Just Desvern, en diferents 

zones de pinedes. Totes les zones de pinedes i els tipus de pins del municipi es poden 

veure a l’Annex C i a l’Annex G. En aquest últim també es poden veure les unitats de pins 

de cada zona. 

Les zones que es descriuen a continuació són algunes de les zones verdes amb pins del 

municipi que la campanya 2014-15 han tingut trampes amb feromones tipus G per la 

Thaumetopoea pityocampa. 

S’ha cregut necessari caracteritzar les zones posant de manifest la seva extensió, la 

quantitat de pins i la seva densitat i presència o no de diversitat d’espècies vegetals.  

a) Jardins de Dr Ribalta (zona nº 1) 

La superfície del parc fa 7.500 m2 i 5.500 m2 són de zona verda. Hi ha dues masses 

de Pinus halepensis agrupades de 7 i 17 exemplars cadascuna. Cap de les dues és 

gaire densa i no hi ha varietat d’espècies vegetals. 

b) Parc del Mil·lenari (zona nº 6) 

La major zona verda del municipi consta de 14.000 m2 i té 64 exemplars de Pinus 

halepensis disposats de forma agrupada però no densa i amb una pendent 

orientada a Sud. 
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c) Parc de Can Ginestar (zona nº 7) 

La superfície del parc fa 4.300 m2 i 1.500 m2 de zona verda. Hi ha 10 exemplars de 

Pinus halepensis, alguns d’ells de més de 20 m d’alçada, distribuïts de manera més 

o menys dispersa. També hi ha dos Cedrus deodara. El parc té diversitat 

d’espècies tant d’arbrat com arbustiu.  

d) Pinedes carrers Música-Riera (zona nº 12) 

Consta de tres zones: una zona amb espècies variades i 6 Pinus pinea i 2 Pinus 

halepensis; una altra zona amb 24 exemplars de Pinus pinea agrupats formant una 

massa i poques espècies més; i un últim tros amb 48 exemplars de Pinus pinea, 

formant una massa i amb poques espècies més. 

e) Parc de Montfalcone (zona nº 18) 

La superfície del parc fa 1.700 m2 i 500 m2 de zona verda. Hi ha 14 exemplars de 

Pinus halepensis  i 2 Cedrus deodara. Hi ha vàries espècies d’arbres i arbusts, però 

en poca quantitat. 

f) Pineda Can Miquelitos (zona nº 21) 

Pineda sense accés al públic, d’uns 2.000 m2 i  72 exemplars de Pinus pinea. Massa 

de pins bastant compacte. 

g) Pins de CEIP Canigó (zona nº 22) 

Zona verda de 3.500 m2 integrada dins el recinte de l’escola Canigó. Té 28 

exemplars de Pinus pinea disposats en petites agrupacions i varietat d’espècies 

arbòries i arbustives. 

h) Parc Can Candeler (zona nº 24) 

Zona enjardinada d’uns 1.800 m2 i  2 Pinus pinea aïllats però envoltats d’altres 

espècies.  

i) Talús de La Forja (zona nº 26) 

Zona verda d’uns 3.000 m2 amb 7 Pinus pinea i altres espècies d’arbres i arbustos 

prou variats. Els pins no es troben agrupats, sinó que estan més o menys 

dispersos. 
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j) Parc de la Plana Padrosa (zona nº 28) 

Parc d’uns 9.100 m2 de zona verda situat en una zona residencial de cases 

unifamiliars aïllades del municipi. Hi ha 41 exemplars de Pinus pinea, i alguns d’ells 

es troben situats aïllats o en zones aclarides del parc. El parc conté varietat 

d’espècies i es troba a menys de 400 m dels límits de Collserola.  

k) Pineda Pont-Til·lers (zona nº 29) 

Pineda d’uns 700 m2 i 42 exemplars de Pinus pinea. Els pins estan agrupats 

formant una massa uniforme. Es troba al costat del Parc de Collserola. 

l) Pi del carrer Lourdes (zona nº 30) 

Petita zona enjardinada d’uns 75 m2 a banda i banda d’unes escales. Té Pinus 

pinea aïllat, amb escassa diversitat d’espècies vegetals al voltant. 

m) Pins del carrer Menéndez Pidal (zona nº 35) 

Petita zona enjardinada d’uns 300 m2. Té 7 exemplars de Pinus pinea. 

n) Plaça Camoapa (zona nº 37) 

Zona verda de 600 m2 i 26 exemplars de Pinus pinea formant una massa bastant 

compacte. Poca varietat d’espècies arbòries i arbustives. 

La varietat i nombre d’espècies de cada zona es mostra a l’Annex D.  

3.2. Metodologia 

Aquests darrers anys la metodologia aplicada per a la gestió de la Thaumetopoea 

pityocampa per part de la tècnica l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’empresa Acsa 

Sorigué S.A. ha anat variant segons l’any. 

Abans de la campanya 2012-13, al gener i al febrer, quan es detectava l’aparició de nius, 

es feien aplicacions amb piretrines i, en determinats pins, es procedia també a la retirada 

manual dels nius.  

A partir de la campanya 2012-13 es va iniciar un nou procediment de gestió que consistia 

en la instal·lació de caixes trampa amb feromones tipus G. El criteri segons el qual es feia 
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la distribució de trampes el decidien conjuntament la tècnica de l’ajuntament i l’empresa 

de manteniment, pensant principalment en les zones susceptibles de ser atacades per la 

plaga. Així doncs, en les campanyes 2012-13 i 2013-14 es van col·locar trampes de 

feromones durant els mes de juny i, així mateix, es realitzaren retirades manuals de nius 

allà on haguessin aparegut. En aquestes dues campanyes no es va utilitzar cap altre 

mètode de control. 

Per últim, aquesta darrera campanya 2014-15 el principal mètode de gestió de la plaga 

per part de l’ajuntament i de l’empresa, ha estat la captura massiva mitjançant caixes 

trampa amb feromones tipus G, la retirada manual de nius allà on haguessin aparegut i 

l’aplicació d’un insecticida químic. 

A continuació s’explica el seguiment que s’ha fet de la gestió duta a terme per la tècnica 

de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i l’empresa Acsa Sorigué S.A., i com s’hi ha 

participat. 

A la Taula 1 es poden veure totes les zones amb pins que durant la campanya 2014-15 

han tingut trampes de feromones i quantes n’han tingut, i en l’Annex H on han estat 

situades totes aquestes trampes. 

 

nº ZONA Nº Trampes

1 Jardins de Dr Ribalta 3

6 Parc del Mil·lenari 10

7 Parc de Can Ginestar 2

12 Pinedes carrers Música-Riera 3

18 Parc de Montfalcone 1

21 Pineda Can Miquelitos 2

22 Pins de CEIP Canigó 4

24 Parc Can Candeler 1

26 Talús de La Forja 1

28 Parc de la Plana Padrosa 2

29 Pineda Pont-Til·lers 2

30 Pi escales Lourdes 1

35 Pins Menéndez Pidal 1

37 Plaça Camoapa 2

Taula 1: Zones de pins de Sant Just Desvern amb trampes  (campanya 2014-15). 
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A les diferents zones de la Taula 1, els dies 19 i 20 de maig de 2014 es va procedir a 

recarregar de feromones cada una de les trampes que ja estaven col·locades des de l’any 

2012 quan es va iniciar aquest tipus de control (Figura 11) i es van canviar les bosses de 

les captures de l’any anterior (2013) per bosses noves. 

 

 

Les bosses que es van despenjar són les que posteriorment van servir per poder fer el 

recompte de papallones del 2013-14 pel present treball. Les trampes es van tornar a 

penjar allà on ja havien estat. 

Hagués estat interesant i enriquidor per aquest treball poder anar realitzant recomptes 

parcials, setmanalment per exemple, i així haver pogut observar la corba de vol de les 

papallones. Degut al difícil accés a les trampes (per l’alçada en la que estaven col·locades, 

que era entre 3 i 8 m) i l’escassetat de medis de què disposava, això no va ser possible. Hi 

ha però l’article de Miralles & Stefanescu (1990) on es fa un estudi de la fenologia de la 

Thaumetopoea pityocampa a la Serra de Collserola, que ha servit tan per fer 

l’aproximació al cicle biològic com la durada del vol que poden tenir les papallones de 

Thaumetopoea pityocampa al municipi de Sant Just Desvern. Poder comptar amb aquest 

estudi ha estat enriquidor per a aquest treball. 

Figura 11: Feromona de síntesis de Thaumetopoea pityocampa de la  trampa G. 
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Tot i que a l’octubre ja es podien haver despenjat les trampes, per qüestions 

organitzatives es va fer el dia 11 de novembre de 2014. Una a una s’anaven despenjant 

les trampes i les seves bosses per dos dels treballadors d’Acsa Sorigué, un oficial de 

jardineria especialista en grimpar als arbres i un ajudant (per aguantar l’escala si era 

menester o transportar material necessari per poder grimpar). Per tal de recollir 

informació pel present treball, es geolocalizava la posició de la trampa via GPS del mòbil 

amb l’aplicació de Google maps. També amb un altre aplicació, el Commander Compass 

s’apuntava l’altitud a la que es trobava cada trampa i amb un metro l’alçada aproximada 

de la trampa penjada a l’arbre. I per últim, a cada bossa s’apuntava el nom de la zona, el 

nº de trampa i es feien fotografies. Moltes de les bosses despenjades contenien aigua i es 

van haver de deixar assecar abans de poder obrir-les. 

Unes setmanes més tard, al laboratori, es van anar obrint les bosses i apuntant el nombre 

de papallones mascle de Thaumetopoea pityocampa capturades (Figura 12). En algunes 

bosses es van trobar altres insectes com vespes i algun abellot (Figura 13). 

 

 

Figura 12: Bosses de les trampes de feromones de la campanya 2014-15 en un laboratori de 
l’ESAB. 
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El dia 8 de gener de 2015, el cap de colla de jardiners de l’empresa Acsa a Sant Just 

Desvern, va donar l’avís que havia observat els primers nius de processionària. La tècnica 

de l’Àrea de Medi Ambient va decidir fer tractaments localitzats als nius que s’haguessin 

observat. Aquests tractaments es van fer amb Alfa Cipermetrin 10% (nom comercial 

Fastac de BASF) i s’hi va afegir Aquil Poliglicol 20% (nom comercial Ditene Plus de Key), un 

coadjudant per tal de millorar el seu poder mullant i la persistència de l’insecticida (Annex 

A). 

A principis de febrer, però, es van repassar totes les zones de pins i amb especial atenció 

aquelles on s’havien observat nius, per tal d’apuntar quants nius hi havia. 

Entre finals de febrer i març, també es va anar fent una retirada manual dels nius que es 

van anar veient. 

 

 

Figura 13: A la part de dalt grup de vespes i a la part de baix  papallones mascle de 
Thaumetopoea pityocampa. 
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4. Resultats i discussió 

Es distingeixen dues menes de resultats. Per una banda hi hauria els resultats de les 

captures fetes per les trampes col·locades en les tres campanyes (apartat 4.1). I per l’altra 

hi ha els resultats dels nius que van aparèixer en zones verdes amb pins, amb o sense 

trampes col·locades les dues últimes campanyes (apartat 4.2). 

A continuació es fa un anàlisi de les actuacions realitzades (apartat 4.3) i una proposta de 

millora per la campanya 2015-16 (apartat 4.4). 

4.1. Captures d’adults en les trampes de feromones tipus G 

En els resultats que es presenten a continuació es pot observar les diferents zones amb 

pins on hi havia situades les trampes i la seva numeració (que correspon a la numeració 

per poder situar les zones en l’Annex H). Es pot observar el nombre de captures per 

trampa i el nombre de captures totals segons la zona. 

En les següents tres taules (Taula 2, Taula 3 i Taula 4) es presenten els resultats de 3 anys 

de captures. 

 

nº ZONES T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 TOTAL

1 Jardins de Dr Ribalta 2 0 2

6 Parc del Mil·lenari 1 0 0 0 0 0 11 0 12

7 Parc de Can Ginestar 4 1 5

12 Pinedes carrers Música-Riera 0 0 1 1

18 Parc de Montfalcone 0 0

22 Pins de CEIP Canigó 3 0 3 6 12

26 Talús de La Forja 0 0

28 Parc de la Plana Padrosa 1 4 5

29 Pineda Pont-Til·lers 0 0 0

37 Plaça Camoapa 1 1

38

Taula 2: Nombre de captures de papallones mascle de Thaumetopoea pityocampa a cada trampa 
(T 1, T2,...)  i zona, durant la campanya 2012-13. Dades cedides per Acsa Sorigué S.A. 
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Les cel·les de color, on s’indica que no es van trobar les bosses de les trampes, vol dir que, 

tot i que a l’inici de la campanya 2013-14 es va posar feromona i bossa de plàstic nova a 

cada una de les trampes, en aquestes, durant els mesos que van estar penjades, les 

bosses es van fer malbé. No se sap si és a causa d’actes vandàlics, algun animal... El cas és 

que la meitat de la bossa estava feta malbé i no contenia res (Figura 14). 

 

 

nº ZONA T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 TOTAL

1 Jardins de Dr Ribalta 32 0 32

6 Parc del Mil·lenari 34 1 7 0 0 18 13 73

7 Parc de Can Ginestar 0 0

12 Pinedes carrers Música-Riera 7 7

18 Parc de Montfalcone 0 0

22 Pins de CEIP Canigó 1 0 16 0 17

26 Talús de La Forja 16 16

28 Parc de la Plana Padrosa 0 3 3

29 Pineda Pont-Til·lers 9 0 9

37 Plaça Camoapa 4 4

161

no es van trobar les bosses de les trampes

Taula 3: Nombre de captures de papallones mascle de Thaumetopoea pityocampa a cada trampa 
(T 1, T2,...)  i zona, durant la campanya 2013-14. 

Figura 14: Tampa G amb bossa trencada. 
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I per últim, els resultats de les captures fetes l’any 2014 (cicle biològic del 2014-15). 

 

A la taula següent (Taula 5) es presenta el nombre total de captures de cada zona en 

cadascun dels anys d’estudi. 

 

 

nº ZONA T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 TOTAL

1 Jardins de Dr Ribalta 3 12 14 29

6 Parc del Mil·lenari 29 2 0 6 15 11 18 81

7 Parc de Can Ginestar

12 Pinedes carrers Música-Riera 15 8 23

18 Parc de Montfalcone 7 7

22 Pins de CEIP Canigó 12 6 2 0 20

26 Talús de La Forja 0 0

28 Parc de la Plana Padrosa 0 11 11

29 Pineda Pont-Til·lers 13 8 21

37 Plaça Camoapa 0 4 4

21 Pineda Can Miquelitos 7 13 20

24 Parc Can Candeler 8 8

30 Pi escales Lourdes 0 0

35 Pins Menéndez Pidal

224

bossa rossegada sense cap papallona

no es van trobar les bosses de les trampes

no es van trobar les trampes

nº ZONA 2012 2013 2014

1 Jardins de Dr Ribalta 2 32 29

6 Parc del Mil·lenari 12 73 81

7 Parc de Can Ginestar 5 0

12 Pinedes carrers Música-Riera 1 7 23

18 Parc de Montfalcone 0 0 7

22 Pins de CEIP Canigó 12 17 20

26 Talús de La Forja 0 16 0

28 Parc de la Plana Padrosa 5 3 11

29 Pineda Pont-Til·lers 0 9 21

37 Plaça Camoapa 1 4 4

21 Pineda Can Miquelitos 20

24 Parc Can Candeler 8

30 Pi escales Lourdes 0

35 Pins Menéndez Pidal

cap trampa efectiva

Taula 4: Nombre de captures de papallones mascle de Thaumetopoea pityocampa a cada trampa 
(T 1, T2,...)  i zona, durant la campanya 2014-15. 

Taula 5: Resultats de les captures de Thaumetopoea pityocampa a diferents zones de Sant Just 
Desvern durant les campanyes 2012-13, 2013-14 i 2014-15. 

alguna trampa no efectiva
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A continuació s’analitzen en les diferents Figures (Figura 15, Figura 16 i Figura 17) i les 

diferents tendències en les captures que s’han produït aquests darrers anys. 

Destaquen les zones on hi ha hagut un increment de les captures. Aquest increment es 

pot haver donat per un augment en les naixences de les crisàlides que altres anys 

s’haguessin quedat en diapausa, potser per unes millors condicions climàtiques aquest 

últim any. 

 

 

 

Figura 15: Zones de pins amb augment de captures. 
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4.2. Nius de Thaumetopoea pityocampa 

El nombre de nius i arbres afectats de les zones estudiades durant el cicle 2013-14 es 

poden veure en la Taula 6. 

 

Figura 16: Zona de pins sense augment de captures. 

Figura 17: Zona de pins amb disminució de captures. 
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El nombre de nius i arbres afectats de les zones estudiades durant el cicle 2014-15 es 

poden veure en la Taula 7. 

 

 
 

Es poden veure les zones amb nius tant del cicle 2013-14 com del 2011-15 en l’Annex I.  

Es pot observar clarament un augment de les zones on aquest darrer cicle han aparegut 

nius. De totes les zones de la Taula 7, només el Parc del Mil·lenari (zona nº 6) tenia 

trampes de feromones col·locades. Això d’entrada ja ens podria estar indicant que en la 

majoria de zones les trampes han estat efectives. Les captures, com ja hem vist a l’apartat 

anterior, han augmentat en la majoria de les zones, però només han aparegut nius en una 

de les seves zones. 

nº nº nius nº pins

1 Jardins de Dr Ribalta 10 8

21 Can Miquelitos 6 4

31 Salvador Espriu - Frontó 9 6

Pinus halepensis

Pinus pinea

Pinus pinea

ZONES ON HAN APAREGUT NIUS (2013-2014)

nº

2 Pinus halepensis 1 2

3 Pinus halepensis 1 5

6 Pinus halepensis 6 16

6 Pinus halepensis 2 6

11 Pinus halepensis 1 2

31 Pinus pinea 1 2

34 Pinus pinea 1 1

38 1 5

39 1 4

Parterres Pg Muntanya - St Josep

Cedrus

Cedrus

nº nius 

total

nº pins 

afectats

Pins c/ La Plana - Dàlies

Pi Pg/ Muntanya - Deixalleria

ZONES ON HAN APAREGUT NIUS (2014-2015)

Talús barrera de so autopista

Parterre c/Canigó-Sant Josep

Pi c/ Freixes

Parc Salvador Espriu frontó

Parc del Mil·lenari costat monges

Parc del Mil·lenari costat Mercat

Taula 6: Nombre de nius de  Thaumetopoea pityocampa trobats a les diferents zones de Sant 
Just Desvern en el cicle 2013-14. 

Taula 7: Nombre de nius de  Thaumetopoea pityocampa trobats a les diferents zones de Sant Just 
Desvern en el cicle 2014-15. 
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Observant les dades meteorològiques des de el gener de 2012 (Figura 18), no es pot 

establir cap relació de temperatura i pluviometria i quantitat d’afectació. En cap dels tres 

cicles, 2012-13, 2013-14 i 2014-15, hi ha condicions de temperatures màximes o mínimes 

que poguessin afectar l’estat larvari, és a dir, temperatures superiors a 32⁰C o inferiors a  

-12⁰C durant els mesos de setembre a febrer. Tampoc s’observa una especial 

pluviometria primaveral que afectés a les pupes. Per tant, es podria dir que aquests 

darrers anys la climatologia ha estat sent favorable a la plaga. 

A l’apartat 4.2 també es possible observar com a 6 de les 8 zones (nº 2, 3, 11, 34, 38 i 39) 

són zones amb menys de 4 pins i dos d’elles amb cedres isolats. Per tant, es confirma que 

tal com indiquen diferents autors, els pins o cedres aïllats són més susceptibles de patir 

l’inici de la plaga degut a que les femelles es guien per la silueta de l’arbre per escollir on 

fer la posta. 

 

Figura 18: Dades de l’Estació Meteorològica Automàtica de Barcelona – Zona Universitària 2011-2015. 
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4.3. Anàlisi de les actuacions realitzades 

Respecte a la metodologia duta a terme, sembla que basar l’estratègia de control de la 

Thaumetopoea pityocampa només en dos mètodes ha estat insuficient, ja que aquests 

darrers anys hi ha hagut un augment dels nius.  

L’inici dels recanvis de feromones de les trampes que es va realitzar els dies 19 i 20 de 

maig, fóra bo fer-ho a mitjans de juny, tenint en compte que la seva acció dura un màxim 

de 120 dies i la incidència de vol de la plaga a Sant Just Desvern és des de juliol a 

setembre. 

L’altre aspecte que convindria analitzar és la aplicació al gener d’insecticida. Tenint en 

compte la major efectivitat de les aplicacions en els primers estadis de la plaga, seria 

convenient fer-les al setembre. Tot i que en aquest mes no es veuen nius, les aplicacions 

es farien a les zones i llocs on s’haguessin vist els nius durant el cicle 2014-15. D’altra 

banda, si es vol ser coherent amb la resta d’actuacions que es duen  a terme en el 

municipi pel control d’altres plagues (es fa control biològic des de el 2012), seria 

convenient fer les aplicacions amb Bacillus Thuringiensis, que queda a les acícules i quan 

l’eruga s’alimenta queda infectada. L’aplicació es pot fer a baixes dosis ja que l’eruga es 

troba en els primers estadis (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, 

2015). 

4.4. Proposta de millora campanya 2015-16 

Havent observat l’augment aquesta campanya 2014-15 de Thaumetopoea pityocampa, 

seria convenient, de cara a invertir aquesta tendència, fer alguns canvis en la seva gestió.  

La campanya 2015-16 podria començar amb la col·locació de les trampes de captura de 

feromones tipus G a principis del mes de juny. Com que en la campanya anterior es van 

recollir les trampes, es podria aprofitar per fer-ne una nova distribució i canviar algunes 

zones. La nova proposta de distribució i de quantitat de trampes de feromones es pot 
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veure a l’Annex J (així com la resta de mesures a seguir). Hi ha zones on es proposa 

col·locar menys trampes (com les zones 6, 7, 21, 29 i 37) perquè, veient el plànol i 

considerant una distància entre trampes de 60 m aproximadament, n’hi havia encara 

algunes que estaven més juntes. Tot i així, la zona del Parc del Mil·lenari (zona nº6), 

necessita un reforç, degut a la major incidència de la plaga, amb altres mètodes de 

control i amb una distribució de les trampes menys central respecte a la massa de pins i 

més disposades a les vores de la massa. D’altres zones, en canvi, com les zones 31 i 39, 

han passat de no tenir trampes a tenir-ne, perquè aquest últim any han patit la plaga. Es 

pot observar la variació de trampes a la Taula 8. La data de col·locació està pensada tenint 

en compte la major incidència de vol de la Thaumetopoea pityocampa (Figura 7) i la 

duració de la feromona, que segons el fabricant és de 120 dies. 

Taula 8: Nombre de trampes de feromones de les campanyes 2014-15 i proposta per a la 
campanya 2015-16. 

 

 

La següent actuació que es proposa es faria a finals de setembre o principis d’octubre. Es 

proposa fer una aplicació de Bacillus thuringiensis kurstaki a los zones en les quals la 

nº ZONA

1 Jardins de Dr Ribalta 3 3

3 Pins c/ La Plana - Dàlies 0 0

6 Parc del Mil·lenari 10 8

7 Parc de Can Ginestar 2 0

12 Pinedes carrers Música-Riera 3 4

18 Parc de Montfalcone 1 1

21 Pineda Can Miquelitos 2 1

22 Pins de CEIP Canigó 4 4

24 Parc Can Candeler 1 1

26 Talús de La Forja 1 1

28 Parc de la Plana Padrosa 2 2

29 Pineda Pont-Til·lers 2 1

30 Pi escales Lourdes 1 1

31 Parc Salvador Espriu frontó 0 1

35 Pins Menéndez Pidal 1 1

37 Plaça Camoapa 2 1

38 Talús barrera de so autopista 0 0

39 Parterre c/Canigó-Sant Josep 0 1

Trampes feromones 

2014-15

Trampes feromones 

2015-16

Baixa Igual Puja
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campanya 2014-15 hi ha hagut problemes destacats i són zones d’ús més intensiu pels 

habitants del municipi. Les zones on fer l’aplicació serien: Pi Pg. Muntanya-Deixalleria 

(zona nº2), Pins c/ La Plana – Dàlies (zona nº 3), Parc del Mil·lenari (zona nº 6), Pi c/Freixes 

(zona nº11), Pins de CEIP Canigó (zona nº 22), Parc Salvador Espriu frontó (zona nº 31), 

Parterres Pg. Muntanya-St Josep (zona nº34)  i Talús barrera de so autopista (zona nº 38). 

L’aplicació de Bacillus thuringiensis kurstaki en els primers estadis de la plaga s’ha 

comprovat que és molt eficaç i no té impacte sobre les abelles ni animals aquàtics com els 

insecticides aptes per al control de la plaga. Es considera que l’aplicació de Bacillus 

thuringiensis kurstaki a baixa dosi, està molt més en consonància i no resta efectivitat 

(ans al contrari) amb la política que des de l’ajuntament s’ha volgut anar implantant des 

de l’any 2012 amb l’inici de control biotecnològic (amb les trampes de feromones per 

Thaumetopoea pityocampa) i del control biològic per altres plagues com els alliberaments 

de Aphidius colemani i Adalia bipunctata, i de Anthocoris nemoralis per al control d’àfids i 

Cacopsylla pyri respectivament. 

Encara es proposen tres actuacions més.  

1. Seria interesant provar la instal·lació de caixes niu per a ocells en algunes zones, 

tan per reforçar-les i comprovar la seva efectivitat, per l’alçada dels seus pins, o 

com per fer palès l’interès de l’ajuntament en aplicar mesures de baix impacte i 

crear conscienciació en els habitants. En zones com el Parc de Can Ginestar (zona 

nº 7) i el pins de CEIP Canigó (zona nº 22) es podrien posar caixes niu per a Parus 

major (mallerenga) o Cuculus canorus (cucut) . En canvi, en zones com el Parc del 

Mil·lenari (zona nº 6), el Parc de la Plana Padrosa (zona nº 28), Pineda de Pont-

Til·lers (zona nº 29)  i Pineda de Can Miquelitos (zona nº 21), que són menys 

urbanes, es podrien posar caixes niu per a ratpenats.  

2. A mitjan gener hi hauria dues zones, Parc del Mil·lenari (zona nº 6) i Can Ginestar 

(zona nº 7) que degut a l’alçada d’alguns dels seus exemplars de Pinus halepensis, 

perdrien efectivitat les anteriors mesures comentades. Allà però tindria sentit a 
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mitjan gener, col·locar trampes tipus collar en els pins on s’hi hagin observat nius. 

Així s’evitaria que les erugues poguessin baixar i completar el seu cicle. 

3. I per últim, des de mitjan desembre fins a mitjan febrer, caldria fer un repàs a les 

diferents zones per tal d’observar si apareixen nius a les diferents zones de pins. Si 

en algun lloc n’hi ha, es podria fer un últim repàs amb mitjans mecànics, és a dir 

amb les perxes tipus tisora. 

A continuació es poden veure una figura i una taula resum. La Figura 19 és un resum de 

les actuacions que es podrien dur a terme segons l’època de l’any i la Taula 9 és un resum 

de les actuacions segons la zona de pins. 

 

 

Figura 19: Calendari d’actuacions per la gestió de Thaumetopoea Pityocampa a Sant Just Desvern en la 
campanya 2015-16. 

 

Col·locació trampes feromones

Aplicació Bacillus thuringensis

Observació

Col·locació de collars on calgui Treure collars

Mitjants mecànics

gener febrer març abril maig juny juiol agost setembre octubre novembredesembre
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Taula 9: Zones de pinedes de Sant Just amb o sense aplicacions de diferents mètodes pel la campanya 
2015-16. 

 

En l’Annex J es pot veure de forma gràfica la proposta de gestió 2015-16. 

Crec que amb totes aquestes mesures s’hauria de veure reduïda la plaga i de cara als 

següents anys, observant els resultats, tornar a valorar les accions a emprendre. 

nº ZONA

1 Jardins de Dr Ribalta 3 Si cal Si cal

2 Pi Pg/ Muntanya - Deixalleria Sí Si cal

3 Pins c/ La Plana - Dàlies Sí Si cal

6 Parc del Mil·lenari 8 Sí 4 Si cal Si cal

7 Parc de Can Ginestar 2 Si cal Si cal

11 Pi c/ Freixes Sí Si cal

12 Pinedes carrers Música-Riera 4 Si cal

18 Parc de Montfalcone 1 Si cal

21 Pineda Can Miquelitos 1 2 Si cal

22 Pins de CEIP Canigó 4 Sí 2 Si cal

24 Parc Can Candeler 1 Si cal

26 Talús de La Forja 1 Si cal

28 Parc de la Plana Padrosa 2 1 Si cal

29 Pineda Pont-Til·lers 1 1 Si cal

30 Pi escales Lourdes 1 Si cal

31 Parc Salvador Espriu frontó 1 Sí Si cal

34 Parterres Pg Muntanya - St Josep Sí Si cal

35 Pins Menéndez Pidal 1 Si cal

37 Plaça Camoapa 1 Si cal

38 Talús barrera de so autopista Sí Si cal

39 Parterre c/Canigó-Sant Josep 1 Si cal

Trampes 

feromones

Aplicació 

Bacillus
Caixes niu

Trampes 

collar

Mitjans 

mecànics
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Conclusions 

Amb el seguiment realitzat durant la campanya 2014-15, així com amb la recopilació de 

dades de les dues campanyes anteriors,  si analitzem conjuntament aquesta informació, 

és possible extreure’n algunes conclusions. 

Pel que fa al seguiment dut a terme de les captures a les trampes de feromones, s’ha 

pogut observar un increment que podria ser degut a l’augment de naixements de 

crisàlides; uns naixements que aquest últim any potser s’han produït a causa d’unes 

millors condicions climàtiques i que altres anys podrien haver quedat en diapausa o 

deixat de ser viables. D’altra banda, en aquesta darrera campanya, també s’ha pogut 

observar un clar augment de les zones on han aparegut nius, si bé, en aquelles zones on 

hi havia instal·lades trampes de feromones, només han aparegut nius en una d’elles. Això 

d’entrada ja ens podria estar indicant que en la majoria de zones les trampes han estat 

efectives. Les captures, com ja hem vist, han augmentat en la majoria de les zones, però 

només han aparegut nius en una de les seves zones. 

D’altra banda, la proposta de gestió per la propera campanya, planteja ajustar el número i 

la ubicació de trampes de feromones, ampliar els mètodes de control utilitzant trampes 

collar i caixes niu, i substituir l’aplicació d’insecticides per Bacillus thuringiensis kurstaki, 

per tal d’estar més en consonància amb les tendències actuals de control integral i evitant 

al màxim qualsevol mena de la repercussió en el medi ambient. 
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Annexos 

Annex A. Registre dels productes autoritzats pel control de processionària, registre 

producte fitosanitari Fastac i registre de Ditene Plus (Font: Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Registro de productos fitosanitarios). 

 

 

 

 

Uso protegido Formulados

N CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

N DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V

N DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V

N DIFLUBENZURON 48% [SC] P/V

N ALFA CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

N BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 24% [SC] P/V

N CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V

N BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 17,6% (17,6 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V

N BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11,8% (11,8 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V

N BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P

N BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P

N BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P

N AZADIRACTIN 3,2% [EC] P/V

N AZADIRACTIN 3,2% [EC] P/V

N DIFLUBENZURON 25% [WP] P/P

N BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 16% (16 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V

N DIFLUBENZURON 1,5% [UL] P/V

N TEBUFENOCIDA 24,7% [SC] P/V

N DELTAMETRIN 10% [EC] P/V

S ETOFENPROX 30% [EC] P/V

Resultado para la consulta de formulados existentes contra PROCESIONARIA

Nº registro Nombre comercial Titular Nº registroNombre comercial Titular

16398 FASTAC BASF ESPAÑOLA, S.L. 16398 FASTAC BASF ESPAÑOLA, S.L.

18454 DOMINEX-10 BASF ESPAÑOLA, S.L. 18454 DOMINEX-10 BASF ESPAÑOLA, S.L.

Resultado para la consulta de productos del formulado 'ALFA CIPERMETRIN 10% [EC] P/V' para aplicar contra 

PROCESIONARIA

Nº registro Nombre Formulado Titular

16398 FASTAC ALFA CIPERMETRIN 10% [EC] P/V BASF ESPAÑOLA, S.L.

Resultado para la consulta de productos existentes con número de registro 16398

Nº registro Nombre Formulado Titular

23838 DITENE PLUS ALQUIL POLIGLICOL 20% (ETER) [SL] P/V INDUSTRIAL QUIMICA KEY, S.A.

Resultado para la consulta de productos existentes con nombre 'Ditene '
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Annex B. Trampa collar Procerex. 
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Annex C. Zones verdes amb pins i cedres a Sant Just Desvern. 

 

nº ZONES VERDES AMB PINS ESPÈCIE u

1 Jardins de Dr Ribalta Pinus halepensis 19

2 Pi Pg/ Muntanya - Deixalleria Pinus halepensis 1

3 Carretera La Plana Pinus halepensis 4

4 Passeig de Can Segrera Pinus halepensis 4

5 Parc Maragall Pinus halepensis 7

6 Parc del Mil·lenari Pinus halepensis 64

7 Jardins de Can Ginestar Pinus halepensis 10

7 Jardins de Can Ginestar Cedrus 2

8 Parc Camp Roig Pinus halepensis 1

9 Rocalla c/Hereter-Cant dels ocells Pinus halepensis 3

10 Escales c/Sant Emili Pinus halepensis 4

11 Pi c/ Freixes Pinus halepensis 1

12 Parc Pau Casals Pinus halepensis 2

12 Parc Pau Casals Pinus pinea 6

12 Pineda c/Narcís Monturiol Pinus pinea 48

12 Camí c/dels ocells-Música Pinus pinea 24

13 Jardins Pere Dot Pinus pinea 2

14 Torrent Rosers Pinus pinea 1

15 Av Indústria-Lateral Walden Pinus pinea 8

16 Jardins edifici Walden Pinus pinea 4

17 Parterres c/Dàlies-Girasol Pinus pinea 2

18 Parc de Montfalcone Pinus pinea 14

18 Parc de Montfalcone Cedrus 2

19 Parc bases de Sant Pere Pinus pinea 10

20 Pç Verdaguer Pinus pinea 1

21 Can Miquelitos Pinus pinea 72

22 Pins de CEIP Canigó Pinus pinea 28

23 Mirador de Can Candeler Pinus pinea 5

24 Can Candeler Pinus pinea 2

25 Parc del Canigó Pinus pinea 1

26 Talús de La Forja Pinus pinea 7

27 Passeig Tramuntana Pinus pinea 11

28 Parc Parc de la Plana Padrosa Pinus pinea 21

28 Parc Parc de la Plana Padrosa Cedrus 2

29 Pineda c/Pont-Til·lers Pinus pinea 42

30 Escales Lourdes Pinus pinea 2

31 Salvador Espriu - Frontó Pinus pinea 22

32 Parc Roquetes Pinus pinea 4

33 Parterres c/Batista i Roca Pinus pinea 3

34 Parterres Pg Muntanya - St Josep Pinus pinea 1

35 Escales Menendez Pidal Pinus pinea 7

36 Escola Montserrat Pinus pinea 1

37 Plaça Camoapa Pinus pinea 26

38 Talús barrera de so autopista Cedrus 1

39 Parterre c/Canigó-Sant Josep Cedrus 2
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Annex D. Presència d’espècies a les diferents zones de pins amb tampes de feromones 

tipus G. 

 

 

 

 

1 Jardins de Dr Ribalta u

Pinus pinea 24

6 Parc del Mil·lenari u u

Pinus halepensis 64 Pistacia Lentiscus 110

Jacaranda mimosifolia 14 Teucrium fructicans 45

Tipuana tipu tipu 5 Abelia grandiflora 28

Yucca 1 Hedera helix 28

Phormium tenax 10

7 Parc de Parc de Can Ginestar u u

Chamaerops humilis 17 Pittosporum tobira 90

Morus alba 12 Abelia grandiflora grandiflora 60

Pinus halepensis 10 Plumbago auriculata 48

Phoenix dactilifera 8 Polígala myrtifolia mirtifolia 12

Cedrus 2

Yucca 2

Laurus nobilis 1

Ulmus pumila 1

Washigtonia robusta 1

Jacaranda mimosifolia 1

12 Pinedes carrers Música-Riera u u

Morus alba 10 Nerium oleander 98

Tipuana tipu tipu 9 Pyracantha cocciena coccinea 30

Pinus pinea 6 Cytisus scoparius 20

Pinus pinea 24 Spartium junceum 18

Pinus pinea 48 Pittosporum tobira 12

Ceratonia siliqua 4 Pyracantha cocciena coccinea 6

Punus dulcis 3 Phlomis fruticosa 6

Ceratonia siliqua 2 Euonymus japonicus 2

Pinus halepensis 2 Chamaerops humilis 1

Quercus ilex 2

Quercus ilex 2

Laurus nobilis 1

Olea europaea 1

Cupressus sempervirens 1

Ailanthus altisima 1

Punus dulcis 1

Olea europaea 1
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18 Parc de Parc de Montfalcone u u

Pinus halepensis 14 Hedera helix 550

Laurus nobilis 13 Pittosporum tobira 21

Melia azedarach 3 Nerium oleander 12

Acer negundo 2 Viburnum tinus 5

Cedrus 2 Cordaderia selloana 3

Phoenix canariensis 1 Pyracantha cocciena coccinea 1

Cupressus sempervirens 1 Phormium tenax 1

21 Pineda Can Miquelitos u

Pinus pinea 72

Ceratonia siliqua 8

Olea europaea 4

22 Pins de Pins de CEIP Canigó u u

Pinus pinea 28 Pittosporum tobira 362

Cupressus sempervirens 22 Hedera helix 156

Morus alba 20 Plumbago auriculata 80

Yucca 15 Nerium oleander 62

Ligustrum lucidum 14 Agapanthus africanus 52

Melia azedarach 7 Gaura lindheimeri 22

Phoenix dactilifera 7 Rosmarinus officinalis 9

Populus nigra 6 Cytisus scoparius 6

Tipuana tipu tipu 6

Ceratonia siliqua 5

Cercis siliquastrum 4

Eriobotrya japonica 2

Ulmus pumila 2

Prunus ceracifera 2

Quercus ilex 1

Catalpa bignonioides 1

Laurus nobilis 1

Olea europaea 1

24 Parc Can Candeler u u

Quercus ilex 35 Hedera helix 1734

Tipuana tipu 26 Arbutus unedo 145

Cercis siliquastrum 13 Spartium junceum 62

Tilia cordata 6 Phillyrea angustifolia 48

Pinus pinea 2 Myoporum acuminatum 40

Bouganvillea glabra 32

Viburnum tinus 4

Lantana camara 1
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26 Talús de La Forja u u

Brachychiton populneus 8 Nerium oleander 125

Pinus pinea 7 Viburnum tinus 17

Washigtonia robusta 6 Cordaderia selloana 15

Cupressus sempervirens 6

Cercis siliquastrum 3

Celtis australis 3

Olea europaea 2

Phoenix canariensis 2

Chamaerops humilis 1

28 Parc de la Parc de la Plana Padrosa u u

Pinus pinea 41 Nerium oleander 54

Brachychiton populneus 20 Myoporum acuminatum 12

Robinia pseudoacàcia 18 Ligustrum japonicum 4

Prunus ceracifera 17 Retama monoesperma 3

Cercis siliquastrum 9

Morus alba 5

Schinus molle 4

Populus nigra 4

Cedrus 2

Ailanthus altisima 1

Punus dulcis 1

Ceratonia siliqua 1

29 Pineda Pineda Pont-Til·lers u

Pinus pinea 42

30 Escales Lourdes u u

Pinus pinea 1 Nerium oleander 3

Eriobotrya japonica 1 Pittosporum tobira 2

35 Pins Menéndez Pidal u u

Cercis siliquastrum 11 Nerium oleander 86

Pinus pinea 7 Hedera helix 36

37 Plaça Camoapa u u

Pinus pinea 26 Ligustrum japonicum 20

Prunus ceracifera 7 Pittosporum tobira 18

Teucrium fructicans 15

Abelia grandiflora 12
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Annex E. Presència d’espècies a les diferents zones de pins amb nius de Thaumetopoea 

Pityocampa (2013-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jardins de Dr Ribalta u

Pinus pinea 24

21 Pineda Can Miquelitos u

Pinus pinea 72

Ceratonia siliqua 8

Olea europaea 4

31 Salvador Espriu - Frontó u u

Pinus pinea 22 Pittosporum tobira 221

Celtis australis 16 Hedera helix 90

Brachychiton populneus 11 Abelia grandiflora 44

Ulmus pumila 11 Cupressus sempervirens 40

Tipuana tipu 10 Polígala myrtifolia 15

Morus alba 7 Pyracantha cocciena 8

Prunus ceracifera 5 Convolvulus arvensis 6

Punica granatum 4 Callistemon citrinus 3

Populus nigra 4 Viburnum tinus 2

Cupressus sempervirens 4

Magnolia grandiflora 3

Parkinsonia aculeata 3

Robinia pseudoacacia 3

Chamaerops humilis 1

Eriobotrya japonica 1

Quercus robur 1

Tamarindus indica 1
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Annex F. Presència d’espècies a les diferents zones de pins amb nius de Thaumetopoea 

pityocampa (2014-2015).   

 

 

 

 

 

3 Pins c/ La Plana - Dàlies u u

Platanus acerifolia 40 Yucca 2

Pinus halepensis 4

Tipuana tipu 4

6 Parc del Mil·lenari u u

Pinus halepensis 64 Pistacia Lentiscus 110

Jacaranda mimosifolia 14 Teucrium fructicans 45

Tipuana tipu tipu 5 Abelia grandiflora 28

Yucca 1 Hedera helix 28

Phormium tenax 10

31 Salvador Espriu - Frontó u u

Pinus pinea 22 Pittosporum tobira 221

Celtis australis 16 Hedera helix 90

Brachychiton populneus 11 Abelia grandiflora 44

Ulmus pumila 11 Cupressus sempervirens 40

Tipuana tipu 10 Polígala myrtifolia 15

Morus alba 7 Pyracantha cocciena 8

Prunus ceracifera 5 Convolvulus arvensis 6

Punica granatum 4 Callistemon citrinus 3

Populus nigra 4 Viburnum tinus 2

Cupressus sempervirens 4

Magnolia grandiflora 3

Parkinsonia aculeata 3

Robinia pseudoacacia 3

Chamaerops humilis 1

Eriobotrya japonica 1

Quercus robur 1

Tamarindus indica 1

34 Parterres Pg Muntanya - St Josep u u

Pinus pinea 28 Nerium oleander 36

Cupressus sempervirens 9 Pittosporum tobira 28

Morus alba 3

Ceratonia siliqua 1

Olea europaea 1
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38 Talús barrera de so autopista u u

Populus nigra 103 Salvia officinalis 471

Tipuana tipu 56 Spartium junceum vimatera 237

Brachychiton populneus 6 Lavandula angustifolia 167

Ulmus pumila 4 Spartium junceum 65

Prunus ceracifera 2 Hedera helix 54

Laurus nobilis 1

Celtis australis 1

Olea europaea 1

Cedrus 1

39 Parterre c/Canigó-Sant Josep u u

Cedrus 2 Callistemon citrinus 36

Chamaerops humilis 2 Eyriops pectinatus 31

Populus nigra 2 Eleagnus pungens 12

Pinus pinea 1 Rosmarinus officialis 6

Yucca 4

Nerium oleander 1

Opuntia ficus-indica 1
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Annexos plànols 

 

Annex G. Plànol 01 - Zonificació i tipus de pinedes 

Annex H. Plànol 02 - Localització trampes 2014-15 

Annex I. Plànol 03 - Localització de nius 2013-14 i 2014-15 

Annex J. Plànol 04 - Proposta de gestió 2015-16 

 

 

 

 

 










	Figura_1
	Figura_2
	Figura_3
	Figura_4
	Figura_5
	Figura_6
	Figura_7
	Figura_8
	Figura_9
	Figura_10
	Taula_1
	Figura_11
	Figura_12
	Figura_13
	Taula_2
	Taula_3
	Figura_14
	Taula_4
	Taula_5
	Figura_15
	Figura_16
	Figura_17
	Taula_6
	Taula_7
	Figura_18
	Taula_8
	Figura_19
	Taula_9
	Annex_A
	Annex_B
	Annex_C
	Annex_D
	Annex_E
	Annex_F

