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Co nome xenérico de «enfermidade das bandas do piñeiro», «banda das acículas do
piñeiro» ou «os vermellos criptogámicos» denomínase un conxunto de especies de fungos
que afectan ás acículas de diferentes tipos de piñeiros e outras coníferas.
Os danos son causados sobre o xénero Pinus, as masas máis afectadas son as de piñeiro
insigne (Pinus radiata) seguidas das masas de piñeiro negral (Pinus nigra) e de piñeiro do
país (Pinus pinaster). As masas de piñeiro insigne (Pinus radiata), son repoboacións
artificiais, que no seu conxunto teñen as características que favorecen o ataque de pragas
e enfermidades, ao ser masas puras e coetáneas dunha especie exótica.
Esta enfermidade é coñecida nos nosos piñeirais durante moitas décadas, en 1974
detectouse a entrada do fungo Dothistroma pini, que provoca a enfermidade da banda
vermella que produce unha defoliación severa. No 1997 detectouse en viveiro a presenza
doutro patóxeno próximo ao primeiro, chamado Lecanosticta acicola .
As enfermidades 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%.
No ano 2022, e tendo en conta os bos resultados dos tratamentos con substancias
formuladas a base de óxido cuproso realizadas no ano 2021, solicitouse ao Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación a autorización excepcional para a comercialización e
uso en aplicación terrestre dos produtos fitosanitarios formulados a base de óxido
cuproso 75%, contra as enfermidades fúnxicas defoliadoras en coníferas.
Con data 10 de febreiro de 2022, recibiuse a autorización excepcional, en aplicación
terrestre, en Pinus radiata, Pinus pinaster e Pinus nigra, nas provincias de A Coruña e
Lugo, a as condicións baixo as cales se realizarán os tratamentos.

2

3

4

