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“Coneix el teu enemic 
i coneix-te a tu mateix” 
Sun Tzu. L’Art de la Guerra.

En la lluita contra les plagues dels 
nostres edificis, cal conèixer quina 
plaga patim i quines intervencions 
són les indicades per combatre-les de 
forma segura i eficaç.

EL TRACTAMENT AMB ESQUERS CONTROLA TÈRMITS SUBTERRANIS.

UN TRACTAMENT SUPERFICIAL PROTEGEIX LA SUPERFÍCIE, UN TRACTAMENT EN PROFUNDITAT 
PROTEGEIX L‘INTERIOR DE LA FUSTA. 

En la lluita contra les plagues dels 
nostres edificis, cal conèixer quina 
plaga patim i quines intervencions 
són les indicades per combatre-les 
de forma segura i eficaç

Ni tots els forats els fan els corcs 
de la fusta (carcoma), ni quan no es 
veuen passar els tèrmits, vol dir que 
ja no hi són... per reblar el clau, es 
pot assegurar, que no és imprescin-
dible que hi hagi canals termítics en 
una casa afectada. Sovint aquests, 
passen amagats pel interior de les 
parets o per darrera de conductes de 
la casa. És habitual que els canals 
que es veuen, ja estiguin abandonats 
(potser temporalment) i aleshores, els 
tèrmits, exploten noves vies de pas 
menys exposades, fora de la mirada 
del tècnic.

Els tractaments indicats pel Codi 
Tècnic de l’Edificació deixen màniga 
ample a la DF per decidir l’abast d’in-
tervenció (per tèrmits, indica el tracta-
ment per injecció NP5 a les estructu-
res de fusta). Per tant, és fonamental 
saber quin abast té l’atac, per dirigir o 
generalitzar l’actuació.

Una acurada inspecció xilòfaga, reve-
la la patologia i conseqüentment el 
seu tractament i l’abast del mateix.

Generalment, és conegut que les condi-
cions d’humitat afavoreixen a corcs de la 
fusta (anòbids) i tèrmits, concretament, 
als tèrmits subterranis (Reticulitermes 
spp) i als tèrmits aeris (Kalotermes fla-
vicollis). Però desprès hi ha altres espè-
cies, com els corcs de la fusta grans 
(família dels cerambícids) o els tèrmits 
de la fusta seca -espècie invasora, ja 
detectada a Barcelona- (Cryptotermes 
brevis), que poden atacar la fusta com-
pletament seca.
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