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Aviso Fitosanitario Bandas nos piñeiros.
A Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, tal e como establece a primeira
revisión do Plan Forestal de Galicia, pretende aumentar a superficie de coníferas e o fomento
das repoboacións de alta calidade xenética. Por todo elo, mediante a rede de avisos
fitosanitarios préstase especial atención á detección das súas posibles pragas e
enfermidades.
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%.
Nas mostraxes realizadas durante o mes de marzo polo Servizo de Saúde e Vitalidade do
Monte, nos pinares de Pinus radiata, na provincia de Lugo e Coruña, atopáronse síntomas de
enfermidades fúnxicas. As condicións metereolóxicas favorecen o desenrolo destes fungos,
que aparecen con ambientes cálidos e húmidos.
Ante estes resultados, dende a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias solicitouse ó Ministerio, a autorización excepcional para comercialización e
uso, en aplicación terrestre, dos produtos fitosanitarios formulados a base de óxido Cuproso.
O 10 de febreiro de 2022, publicouse a resolución de autorización excepcional para uso de
óxido cuproso dende o 1 de abril de 2022 ata o 29 de xullo de 2022, para Pinus radiata, Pinus
pinaster e Pinus nigra e para as provincias de A Coruña e Lugo.
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A Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias solicitou unha
modificación da autorización excepcional (publicada o 10 de febreiro de 2.022, para uso de
óxido cuproso dende o 1 de abril de 2022 ata o 29 de xullo de 2022, para Pinus radiata, Pinus
pinaster e Pinus nigra) para as provincias de A Coruña e Lugo. Esta modificación solicita a
inclusión na resolución citada anteriormente, das provincias de Ourense e Pontevedra.
O 7 de Abril de 2022 publícase a inclusión:
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Unha vez autorizado o uso do óxido cuproso, realizarase o primeiro tratamento con este
produto, o único composto para o que actualmente existe unha historia de tratamentos
validada cientificamente e que pode ser un indicador de eficacia de todos eles.

Sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan, continuaremos os tratamentos nos
MVMC de:

PROVINCIA

DISTRITO

CONCELLO

D II

LARACHA

DIII

TORDOIA

A CORUÑA

RIANXO
D IV

PONTEVEDRA

LUGO

LOUSAME

D XVI

FORCAREI

D XVII

GONDOMAR

D XVIII

TUI

D VIII

BÓVEDA
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Condicións de realización dos tratamentos e áreas de exclusión.
Todo tratamento terrestre deberá cumprir o autorizado expresamente pola Resolución da
Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agropecuaria, do Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación, que excepcionalmente autoriza a comercialización e uso en aplicación terrestre
de produtos fitosanitarios formulados a base de óxido cuproso 75 por cento [GT] p / p contra
enfermidades criptogámicas defoliadoras en coníferas de montes.
a)En relación cos produtos fitosanitarios e as condicións de uso dos mesmos:
1. Produtos fitosanitarios de formulacións a base de óxido cuproso, 75 por cento, (GT) P /P.
2. Cultivos: masas de coníferas nos montes Pinus radiata Pinus pinaster e Pinus nigra (piñeiro
negro).
3. Uso: tratamento funxicida contra fungos defoliadores que causan bandas marróns e
vermellas.
4. Dose: 1-1,4 kg produto/ha.
5. O período para a realización dos tratamentos será entre o 1 de abril de 2022 e o 29 de
xullo de 2022
b)Zonas de exclusión das superficies a tratar: Ríos e regatos.
- Área de influencia de 50 m para cursos de auga permanentes.
- Área de influencia de 50 m e zonas de salvagarda para as captacións de auga e fontes para
uso humano e gandeiro.
Áreas naturais protexidas: As áreas naturais protexidas quedan excluídas do tratamento.
Parcelas de agricultura ecolóxica: Área de influencia de 5 m nos límites das devanditas
parcelas.
Núcleos e edificacións urbanas: Área de influencia de 50 m arredor de todos os centros
urbanos e edificios habitados.
RECOMENDACIÓNS E MEDIDAS CULTURAIS.
Promover o vigor das plantas mediante medidas culturais axeitadas.
E fundamental a aireación das masas, eliminación dos restos de poda e realización de claras.
As podas e claras favorecen o vigor das árbores e o aumentar o marco de plantación,
increméntase a circulación de aire, retense menos humidade e as enfermidades non se ven
favorecidas. Recoller semente de plantacións sans. Limpar as ferramentas que se vaian a
utilizar. Eliminar material enfermo.
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