
QUÈ PUC FE~ PE~ SALVA~ EL DOIX? 

Quan comencen a pujar les 
temperatures és molt 
important inspeccionar 
bé els nostres boixos 
per observar si s'han 
mobilitzat les erugues 
que surten de la hivernació. 

o Si veiem erugues, es pot optar 
per fer un tractament fitosanitari 
amb productes autoritzats en 
el moment més adient. 

CAL QUE PODI ELS BOIXOS AFECTATS? 

Abans del primer vol de la papallona, 
una bona poda de les branques mortes 
i deteriorades pot ajudar a eliminar erugues. 

Aquestes branques s'han de destruir 
convenientment per evitar la dispersió de 
les erugues. Per a més infonnació: 

agricultura.gencat.cat 
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QUÈ PROVOCA LA PAPALLONA DEL BOIX? 

~ Les seves erugues es mengen el boix (Buxus 
sempervirens), un arbust àmpliament distribun: 
pels boscos de Catalunya i, alhora, molt 
present en parcs i jardins. 

O La capacitat de supervivència del boix 
és baixa. 

~ 	Les erugues 
s'alimenten de les 
fulles i, quan ja no en 
tenen, roseguen 
l'escorça de 
les branques i 
del tronc. 

~ 	Quan s'ha exhaurit l'aliment, les 
erugues produeixen fils de seda 
com a sistema de dispersió a altres 
boixos. 

~ 	Com que és una 
papallona nocturna 
i se sant atreta per la 
llum, poden haver-hi 
molts individus 
voleiant al voltant 
de làmpades, 
faroles i focus. 

O Compte amb ""'! 
les finestres obertes. 
Les papallones poden 
entrar dins les llars! 

ÉS FÀCIL DE RECONÈIXER? 

Sí, les ales són blanques, amb una certa 
iridescència, i presenten un marge marTOnós 
en la vora externa. 

O 	Les seves erugues no són urticants. 

ERUGUB 


CICLE BIOLÒGIC 

La papallona del boix passa 
l'hivern en fase d'eruga 
protegida entre fulles. 

Quan arriba el bon temps, 
les erugues comencen a 
alimentar-se voraçment de les 
fulles fins a completar el seu 
desenvolupament i convertir-se 
en crisàlide. 
Al cap d'uns dies sortirà la 
papallona. 

Els adults s'aparellen i les ~ 

femelles fan la posta d'ous en el 
revers de les fulles. Comença 

~ 

una nova generació d'erugues. 

HIVERN 


D'ON HA VINGUT? 

La papallona del boix 
(Cydalima perspectalis) 
és una espècie exòtica 
invasora d'origen asiàtic. 
L'any 2007 es va detectar 
per primera vegada a 
Alemanya. 

Des d'aleshores s'ha anat 

expandint per la majoria 

dels paTsos d'Europa i, a 

l'any 2014, es va trobar a 

Catalunya, a la Garrotxa. 
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