
· Coneixer més ·

· Què és i de què s’alimenta: 

Palometa que en la seua fase larvària (eruga) 
s’alimenta de les fulles de determinades espè-
cies d’arbres (durant la tardor i l’hivern).

· Arbres afectats: 

Pins i altres coníferes.

· Efectes més importants sobre els arbres:  

Pèrdua de fulles de forma més o menys inten-
sa. Després de l’alimentació de les erugues, les 
fulles s’assequen i cauen a terra

· Efectes més importants sobre la salut 
humana: 

Irritacions i urticàries provocades pels pèls 
urticants de les erugues. Casos de trastorns de 
caràcter al·lèrgic molt greus.

· Efectes sobre animals de companyia: 

Poden causar trastorns greus als nostres 
animals de companyia, especialment als 
gossos: urticàries i inflamacions de la llengua.

Més informació: 

Tel. 96 1551509 / 96 1565456 
http://www.nousespais.es
jardineria@nousespais.es 
nousespais@nousespais.es

REGIDORIA DE
SOSTENIBILITAT

CAMPANYA PREVENCIÓ I CONTROL 
PROCESSIONÀRIA DEL PI



Mètodes biològics (aus insectívores i altres 
animals que s’alimenten de les erugues)

- Caixes nius que atrauen aus insectívores (carbo-
ners i altres). 
Durant tot l’any (preferiblement del desembre al febrer).

- Trampes de feromones (en superfícies fores-
tals). Juny-juliol.

Tractaments fitosanitaris (endoteràpia i nebulit-
zació). S’han de dur a terme com més prompte 
millor en les zones sensibles (presència de 
xiquets o animals de companyia) i on han apare-
gut altres anys . Setembre-novembre.

Eliminació de bosses de processionària així que 
es detecten. Novembre-febrer.

Mètodes pal·liatius de danys (barreres en tronc 
o base de l’arbre amb pesticides autoritzats). 
Febrer-març.

- Altres zones forestals públiques: 
Conselleria de Medi Ambient.

Arbres situats en sòl urbà públic (vials, col·legis 
públics d’educació primària i parcs i jardins):

Ajuntament de Torrent. Empresa pública Nous Espais 
Torrent SA.

Arbres situats en parcel·les de propietat privada:

Particulars (propietaris dels terrenys).

Les competències, sobre la gestió dels arbres 
varien en funció de la seua ubicació:

Forest pública

- En els terrenys forestals públics municipals (el
Vedat i serra Perenxisa):
Ajuntament de Torrent (Secció Medi Ambient).
 
* Tractaments generals orientatius (depenen de les condicions climàtiques)

- Si es detecta en una parcel·la pròpia:

S’ha de contactar amb un professional 
de jardineria o
forestal per tal de fer el tractament 
oportú.

Resulta convenient fer tractaments 
preventius en zones sensibles (pins 
afectats altres anys i zones amb presèn-
cia de xiquets o mascotes).

L’Ajuntament de Torrent mitjançant 
l’empresa publica Nous Espais Torrent 
SA oferix fer campanyes de tractament. 
La inscripció per a les campanyes 
comença a partir del setembre. La 
realització de la campanya preventiva 
no garantix la desaparició de la plaga 
però sí la probabilitat de reduir la seua 
afecció.  

· Tractaments de prevenció 
i control* ·

· Àmbit Competencial ·

· Qué he de fer? ·

- Si detecta la presència de processionària en 
zona forestal pública o sòl urbà públic:

Cal avisar a l’Ajuntament de Torrent: TDIC. Tef. 010.

- Si es detecta processionària en sòl particular 
que no és propietat de la persona que ho veu:

Cal intentar contactar amb la propietat o avisar a 
l’Ajuntament i indicar la parcel·la afectada: número 
de carrer o referència cadastral.

S’ha d’avisar a l’Ajuntament de Torrent: TDIC. 
Tel. 010.

Del 20 de setembre al 20 d’octubre
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