La plaga del Matsucoccus
“La sanitat forestal és una qüestió cada cop més complexa. I els problemes
complexos no tenen solucions senzilles.
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Canvi global i nous reptes sanitat forestal

Nous reptes i estrategies

Diferents problemes
· Aparició de nous patògens exòtics
P.e. Nematode de la fusta del pi (Bursaphelenchus xylophilus), xinxa americana dels pins
(Leptoglossus occidentalis),... Plagues de quarantenna, algunes MOLT PERILLOSES (Xylella fastidiosa!)

r

ESTRATÈGIES TOTALMENT DIFERENTS: llistats d’alerta, prospeccions específiques, normativa europea, pla
de contingència, mesures de control, inspeccions, detecció immediata, zones demarcades, eradicació o...
... convivència (?!), que és possible en alguns casos (vespeta del castanyer o Fusarium circinatum...) però NO
en altres (nematode de la fusta del pi o amb Xylella fastidiosa
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· Canvi de comportament dels patògens autòctons
Alguns organismes que generalment no es comporten com a plaga comencen a provocar danys importants (o a
desencadenar-los ( p.e. Matsucoccus feytuadi!)
Constatació del canvi de comportament de “plagues autòctones” (p.e. processionària dels pins: a banda de
l’augment de les seves poblacions, es constata un avançament en l’època d’enterraments, una reiteració dels
atacs intensos any rere any,...)

Canvi global i nous reptes sanitat forestal

Nous reptes i estrategies

- Canvi d’enfocament
El control de les “plagues forestals” ha deixat de ser una “qüestió” exclusivament de “sanitat forestal” i s’ha d’abordar de
manera integral (“transversal i holístic”)

Moltes vegades afecten altres administracions (ajuntaments,...) i en ocasions es tracta d’un problema de salut pública!
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Tant les competències com les tècniques a emprar depenen completament de l’indret.
Cal considerar cada cop més els aspectes medioambientals i la relació amb altres sectors (agricultura, indústries,
transport, fauna invasora,...).
Resulta fonamental considerar els perjudicis econòmics que generen en tots els àmbits (ramaderia, turisme rural,...),
principalment als propietaris i a la població local.
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- Diferents estratègies
La GESTIÓ INTEGRADA DE LES PLAGUES és preceptiva per normativa europea
Per altra banda hi ha una limitació de les tècniques (p.e. tractaments aeris) i dels productes (molts només en
l’àmbit forestal... per no ser rendibles els tràmits!).

- Informació i transparència
No només preceptiva, també convenient! Tot i que “complica” la presa de decisions i les actuacions millora la
qualitat (p.e. consulta als agents, ass. persones hipersensibles, “ciència ciutadana”,...).
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La caparreta del pi
Biologia:
no només és la caparreta!!

Tomicus destruens
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Ips sexdentatus

Dioryctria splendidella

Els problemes complexos no tenen solucions
senzilles!!

Sequera acumulada! ! (canvi climàtic)
Diplodia pinea= Sphaeropsis sapinea (ull: no

La caparreta del pi
Antecedents com a “plaga”
França
Entre 1956 i 1957 va ser la causa de la destrucció de
més de 120.000 ha de pi marítim al SE de França
(macissos de Maures i Esterel).
Posteriorment es va estendre per Itàlia, Portugal i
nord-àfrica...

València
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Entre 2000 i 2001 es va identificar aquesta caparreta en
zones amb molta mortalitat associada a sequera i
perforadors. Es van posar trampes amb la feromona
francesa i es van capturar molts individus (i predadors!)

Andalucía
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S’estima que el segon semestre de 2016 han mort uns
100.000 pins marítims.

Catalunya
El 2010 es va confirmar la presència a Sils. Es
van posar trampes i es va recomanar tallar les
finques afectades

La caparreta del pi
L’hoste: el pi
marítim
Tot i que hi ha autòcton
a Catalunya,
majoritàriament és
repoblat
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Molta “complexitat”
genètica (procedència
incerta, mínima
variabilitat dins de les
finques, pinaster de
Ligúria,...)
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La caparreta del pi
L’hoste: el pi
marítim
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De les aproximadament
13.000 ha de pi marítim
a Catalunya quasi el
85% estan a les
comarques de Girona

Actuacions

Monitoreig i seguiment
DeBosCat
projecte DeBosCat: xarxa de seguiment de l’estat dels boscos de Catalunya
(impulsat per la Generalitat de Catalunya i coordinat pel CREAF):
- objectiu principal: fer el seguiment dels episodis de sequera dels boscos
de Catalunya per a obtenir sèries llargues sobre la seva evolució.
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- registre cartogràfic anual
(des de 2010) dels episodis de
decaïment forestal lligats a la
sequera (min 3ha % arbres
morts>5% o defoliació i/o
decoloració 50%)

- Informe anual. Resum 2016:
2on any amb més afectació
(després de 2012) 169 nous
episodis (13.500ha)

Actuacions
Monitoreig i seguiment

Xarxes sistemàtiques de seguiment de l’estat fitosanitari
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Actuacions

Estudi de varietats resistents/més adaptades
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ssp. atlantica
ssp.
mesogeensis
Alguna “varietat
francesa” resistent?
Varietats d’altres
estacions més
adaptades als
escenaris de canvi
climàtic (norddafrica??)

Actuacions
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Estudi de varietats resistents/més adaptades

Actuacions

Monitoreig i seguiment
Trampeig
Hi ha un atraient feromonal que es pot instal·lar
en trampes per al monitoreig i seguiment de
l’evolució (no per al control!)
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S’ha encarregat la síntesi de la
feromona i s’han instal·lat més de 100
trampes (Selva, Gironès, Baix
Empordà i Vallès Oriental)

El seguiment acurat a determinades finques també
permet conèixer millor el cicle i el comportament de la
caparreta a Catalunya per millorar les recomanacions
i actuacions posteriors

Actuacions

La plaga del Matsucocus

r

Per justificar la intervenció pública en finques privades
i davant la perspectiva d’una ordre d’ajuts, s’ha fet la
declaració com “d’interès fitosanitari” la realització
de treballs silvícoles de control de Matsucoccus
feytaudi a una sèrie de municipis)

Actuacions

Tractaments de control: Mesures silvícoles
No hi ha cap mètode de control químic o biològic, per tant l’únic mètode de control
viable són els treballs silvícoles
Objectiu: fer les masses més resistents i resilients (no només a la caparreta!) i a altres
pertorbacions (incendis,... ), fent que generin el màxim d’utilitats (econòmiques,
ambientals i sòcio-culturals). Cal que els boscos estiguin més ben adaptats al canvi
global.
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És molt important respectar els terminis i les condicions i condicions per evitar la
propagació tant de la caparreta com dels perforadors
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Per afavorir la realització dels treballs s’aprovarà una línia específica d’ajuts.

Actuacions

Tractaments de control: Mesures silvícoles
terminis i condicions:

- Caldrà tallar tots els pins afectats, respectant o seleccionant, en funció de la densitat, els millors peus presents
d’alzina, alzina surera, pi pinyer i roure. Quan tots els pinastres estiguin afectats caldrà fer la tallada arreu dels
mateixos.
- Cal evitar provocar ferides en els pinastres que puguin quedar en peu, atès que les ferides provocades
esdevenen un risc, en augmentar la capacitat atraient dels arbres ferits cap als perforadors i, per tant, poden
esdevenir nous focus de cria potencials.

r

La plaga del Matsucocus

- Entretant no es conegui millor el cicle d’aquesta caparreta a Catalunya, durant el mes d’abril no es poden
realitzar treballs en les masses forestals afectades, ja que en aquesta època es podria afavorir la dispersió
de les larves de Matsucoccus feytaudi. Aquest termini podrà ser modificat en funció de les dades obtingudes al
seguiment realitzat pel Servei de Gestió Forestal.

- Per a evitar la possible proliferació de perforadors, durant els mesos de maig a novembre (ambdós inclosos
es poden realitzar treballs, però s’haurà de retirar o triturar tota la fusta de més de 10cm de diàmetre en
menys de tres setmanes. En el cas que es formin piles de biomassa, únicament podran estar apilades en
forma d’estella.

- Durant els mesos de desembre, gener i febrer es poden realitzar treballs i acumular fusta el bosc sempre que
a data 28 de febrer tota la fusta de més de 10cm de diàmetre estigui retirada o triturada, ja que a partir
d’aquesta època el risc de propagació dels perforadors és màxim.

Perspectives
-

A mig i llarg termini: estructures, varietats i/o espècies més resistents al CG (no només a la
caparreta!) i a altres pertorbacions (incendis,... ). Repoblacions amb suro? Pi pinyer (empeltat i
microrritzat)??

-

Convé respectar les altres espècies arbòries, cuidar la regeneració natural (suro, alzina, pi
pinyer,...) i els exemplars de pi marítim totalment sans (resistents?)

-

Enguany es començaran proves amb llavors de varietats resistents (França) o d’altres regions
de procedència més adaptades als escenaris de canvi climàtic
- Intentar cartografia de les zones afectades (trampes
imatges Sentinel, drons,...).
-

Intentar valoritzar els productes per disminuir el cost
dels treballs, tot i que l’afectació per Matsucoccus o
perforadors no hauria de depreciar la fusta (només
afecten sota l’escorça no a la fusta!)

-

Resulta fonamental la implicació de tots els
afectats: propietaris, industrials, administracions,...

