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Aviso Fitosanitario Bandas nos piñeiros. 

(Autorización de ampliación de usos do caldo bordelés) 
 

 

Co nome xenérico da enfermidade das bandas das acículas dos piñeiros ou dos vermellos criptogámicos, 

chámanse un grupo de especies de fungos que afectan ás acículas de diferentes tipos de piñeiros e 

outras coníferas. A afección das bandas das acículas é coñecida nos nosos piñeirais durante moitas 

décadas, pero ata hai uns anos estas enfermidades manifestábanse sobre todo nos fondos dos vales, 

montañas con alta densidade arbórea ou áreas asociadas a alta humidade ambiental, pero o cambio das 

condicións climáticas, parece que está a facer que se estendan a outras zonas. 

 
Os síntomas producen o secado e defoliación das partes inferior e media das árbores. Considérase que 

pode afectar á produción cando a defoliación alcanza porcentaxes superiores ao 25% das acículas e o 

crecemento das árbores se detén cando a defoliación supera o 75%. 

 
Ante estas circunstancias, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal a través da 

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias solicita ó Ministerio, a 

autorización excepcional para comercialización e uso, en aplicación terrestre, dos produtos 

fitosanitarios formulados a base de óxido Cuproso. A eficiencia da aplicación de produtos fitosanitarios 

a base de óxido cuproso, foi demostrada e acreditada pola comunidade científica, como consecuencia, 

está en vigor dende o 10 de febreiro de 2022, a autorización excepcional para uso de óxido cuproso 75% 

(WG) p/p, dende o 1 de abril de 2022 ata o 29 de xullo de 2022. 

 

O 28 de abril de 2022, o Ministerio de agricultura, pesca e alimentación, autoriza a ampliación a usos 

secundarios de produtos fitosanitarios formulados a base de SULFATO CUPROCÁLCICO 12,4% [SC] P/V 

o seu uso en piñeiros para o control de enfermidades fúnxicas do piñeiro, nas mesmas condiciones de 

uso establecidas nos piñeiros contra bacteriosis. O sulfato cuprocálcico, coñecido como caldo bordelés, 

é eficaz para o control preventivo de numerosas enfermidades producidas por fungos, en especial 

mildius e bacteriosis. A referida modificación aparecerá na próxima actualización da páxina web de 

produtos fitosanitarios, na dirección: 

 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/productosfitosanitarios/registro/menu.asp 


