
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

MEDIDAS DE LOITA CONTRA A AVESPIÑA DO CASTIÑEIRO

Dende a aparición da avespiña do castiñeiro en Galicia, a Consellería de Medio 

Rural está realizando accións de control e de investigación desta praga.

A avespiña  ten  un  só  ciclo  anual,  deposita  os  seus  ovos  nas  xemas  do 

castiñeiro e alí pasan o inverno xa como larvas. Cando na primavera seguinte brota o 

castiñeiro fórmanse as bugallas, o síntoma máis característico. 

A Consellería  está  a  levar  a  cabo  a  loita  biolóxica  contra  a  avespiña  cun 

parasitoide específico, o Torymus sinensis, xa que é a única vía eficaz de control.

A continuación sinálanse as medidas máis importantes de cara a axudar ás 

persoas propietarias e produtoras da castaña na loita contra a avespiña:

 Non  utilizar  insecticidas  para  a  erradicación  da  avespiña   porque  non 

penetran na bugalla, e poden eliminar os Torymus sinensis parásitos.

 Eliminar unicamente as bugallas verdes recentes e só en plantacións novas.

 Non eliminar nunca as bugallas secas, porque a avespiña ou xa saíu ou é 

onde permanece o parásito ata a súa emerxencia na seguinte primavera.

 Recoméndase regar durante o verán para prolongar o período de crecemento 

de gromos novos. Así estes quedan fóra do período de posta da avespiña.

 Durante o inverno pódese podar, pero non queimar os residuos. Aínda que é 

máis recomendable a poda na primavera e o verán. Non eliminar nunca as 

bugallas secas.

 Recoméndase abonar para incrementar o vigor das árbores.

Para más información,  dúbida ou aclaración poden poñerse en contacto co 

Distrito Forestal.

En Ribeira de Piquín, a 18 de outubro de 2018.

O Alcalde,

Asdo.: Roberto Fernández Rico.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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