
PROCESSIONÀRIA
(Cuc de Pi)

 

 

RECOMANACIONS

La presència de la processionària 
comporta alguns perills per a la 
salut de persones i animals:

A les zones de bosc de pins, els 
mesos de febrer i març, vigileu els 
nens i mantingueu als animals lligats.

Alerteu els nens sobre el perill de
manipular les erugues i les seves 
bosses.

Si hi ha contacte amb les erugues, 
renteu-vos la zona afectada 
ràpidament amb aigua i sabó, i eviteu 
esgarrapar la pell.

En cas de reacció severa o dolor molt 
intens, consulteu el vostre metge.

En el cas de contacte dels animals 
amb l'eruga, els heu de portar 
immediatament al veterinari.

E-mail: incidencies@parets.cat

En els humans, els pèls urticants de 
l'eruga poden provocar al·lèrgies 
cutànies. En situacions més greus, 
pot ocórrer l'asfíxia si les vies respira-
tòries es veuen afectades.

En els animals, el contacte directe 
amb l'eruga provoca un dany que es 
manifesta a les potes i la boca.

Si es veri�ca l'existència de la 
processionària en els arbres en espai 
públic, contacteu amb l'ajuntament de 
les següents maneres:

Tel. 935 738 888

SALUT PÚBLICA



 

Barreres físiques

S’instal·la a 1,5 m o més alçada 
del tronc un con amb plàstic semi-
rígid. Això interromp el descens i 
impedeix que les erugues s'ente-
rrin a terra. Acaben morint d'inani-
ció al seu interior. És convenient fer 
unes petites perforacions en la 
part baixa del plàstic per a l'eva-
cuació d'aigua de pluja que pogués 
acumular-se en el seu interior.

 

Endoteràpia

Tractament mitjançant la injecció 
del tractament al tronc evitant 
que el producte estigui en contac-
te amb la resta d'éssers vius i 
vegetals dels voltants. El producte 
�tosanitari penetra en el sistema 
vascular de l’arbre arribant també a 
les erugues que mengen les seves 
fulles, enverinant-les. Així s'evita 
que es produeixin les urticàries i 
altres reaccions ana�làctiques que 
es poden donar en persones i 
animals.

Trampes de feromones

Les trampes porten al seu interior 
una petita quantitat de feromones 
sexuals de la femella de la proces-
sionària i atrau els mascles, que 
queden atrapats. D'aquesta 
manera, no es produirà la fecunda-
ció de les femelles. El mètode està 
concebut per aplicar-ho a pinedes 
amb nivells d'infestació baixos. 

TRACTAMENTS

El Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament cada any posa en 
marxa el control d'aquesta plaga amb la realització dels trac-
taments més adients i autoritzats en tots els pins a l'espai 
públic.
D'aquesta manera volem sensibilitzar les comunitats de 
veïns i els propietaris privats que tenen aquest tipus 
d'arbres, per al control d'aquest plaga i per als possibles 
perills per nens i animals.

La processionària del pi és considerada com l'insecte defolia-
dor més important de les pinedes mediterrànies. Deu el seu 
nom de "Processionària" al fet que es desplaça en grup de 
forma alineada, a manera de processó.
Les erugues s'alimenten a l'hivern de les acícules de pins i 
cedres, provocant una defoliació parcial que en rares vegades 
produeix la mort dels arbres, però els afebleix en gran manera, 
facilitant l'atac posterior d'altres plagues.

QUÉ ÉS I ELS DANYS ALS ARBRES

Aplicació: 
setembre-novembre 

Aplicació: 
desembre-abril 

Aplicació: 
maig-setembre


