
  

La plaga invasora de l’eruga del boix ha arribat a 

Catalunya.  

L’Eruga del Boix per Oriol Comaposada 

Cydalima perspectalis o més coneguda com l’eruga del 

boix va arribar ara fa sis anys a Catalunya provinent d’Àsia. 

És va introduir a Europa amb plantes de boix ornamental 

de l’est d’Àsia. Les zones més afectades són la Garrotxa i 

Osona però ha anat avançant hi ha acabat arribant al 

Berguedà. 

La Cydalima perspectalis és una espècie d’arna de la 

família dels cràmbids. Va arribar a Catalunya l’any 2014. El 

primer cas és trobar a Besalú que va ser l’epicentre de la 

plaga fins fa poc temps que es va començar a estendre 

cap a Osona. En la figura 1 podem veure com s’ha anat 

estenent arreu de Catalunya d’ençà que va arribar. El 

que es pot remarcar és que fins a l’any 2018 la seva 

extensió havia sigut molt lenta però de cop s’ha 

accelerat.               

L’eruga del boix s’alimenta de la seva fulla i devil·lita a la 

planta fins el punt que pot arribar a morir. Però 

malauradament pels boixos aquestes erugues no tenen 

depredadors. 

El cicle de l’eruga és de 4-5 dies d’ençà que la papallona 

pon els ous després passa en fase larves defoliadores 

que està entre 25-30 dies. Quan ha ja passat aquesta 

fase passa a ser pupa que és la fase intermèdia entre 

larva i adult i dura deu dies. Finalment d’adult que viu 

entre 16-17 dies i llavors pon els ous com podem veure 

en la figura 1. A 25º el cicle 45 dies +/-. En la figura 2 es 

pot veure les temperatures i els dies que tarda en cada 

temperatura i també en cada fase  

A més a més aquest insecte té una gran capacitat 

reproductiva i això fa que la població creixi molt 

ràpidament. En una sola posta pot arribar a produir fins 

a 900 ous. 

 

 Figura 3: taula amb les temperatures corresponents 
a cada fase. 

Figura 2: cicle dels dies de duració de la eruga 

Imatge 1: larva menjant-se la fulla del boix 

Figura 1: expansió de la plaga des de que va arribar. 



  

Depenent de la zona de Catalunya que afecta 

l’eruga pot arribar a fer dues o tres 

generacions a l’any tal com es pot veure a la 

figura 3.  Els diferents colors són les diferents 

fases en la seva vida i està relacionen en cada 

mes. 

  

Una de les solucions per lluitar contra l’eruga 

seria una insecticida que mata a l’eruga però el 

problema és que només serveixen l’àmbit de 

jardineria. Es podria ensulfatar tot el bosc per 

lluitar contra l’eruga però és molt car 

econòmicament hi ha molts punts de difícil accés.  

Una altra solució per lluitar contra l’eruga seria fer-

ho a través d’enemics naturals. Per exemple fer-ho 

a través d’insectes de la Vespa velutina, Aelotrips 

sp o Sírfids però és poc probable que puguin. Un 

altre serien les aus que de mica en mica es van 

acostumar a menjar l’eruga o la papallona. Aquests 

ocells on la Parus sp (mallerenga), Passer doesticus 

(pardal), Phoenicurus ochruros (cotxa fumata) o el 

Phoenicurus sp (cotxa). En la imatge 2 podem veure 

els diferents ocells. 

Altres maneres per lluitar contra la plaga, però seria en l’àmbit de 

petites parcel·les i en baixa presència de la plaga serien amb: aigua 

a pressió, sacsejades, recollida, poda severa (estadis hivernals), 

aspiració, malles i canvi d’espècies. 

Una altra opció per parar l’expansió és posar trampes de feromones 

que atrauen els mascles i els hi provoca confusió sexual però encara 

està en assaig i els nivells de captura no són suficients. En la imatge 

3 es pot veure una trampa plena de papallones. 

 Aquesta plaga mai desapareixerà de Catalunya. El que acabarà 

passant és que la població de boixos baixarà i com a conseqüència 

farà que la població d’erugues també baixi, aquesta plaga 

començarà fent un pic i després continuarà vivint aquí amb 

nosaltres però no d’una manera tan destructiva com ara.  

En destruir el boix aquesta plaga pot accelerar l’erosió, ja que el boix 

protegeix el sòl.   

Figura 4: Gràfic que relaciona generacions que hi ha en un any 
i mesos 

Imatge 2: es poden veure els ocells que es podrien menjar 
l’eruga. 

Imatge 3: trampa de feromones. 


