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Olivera:
Calamarsa i Repilo “ull de gall”
Amb les darreres pluges i les temperatures moderades d’aquests dies s’inicia el període crític per les
infeccions de repilo. En les finques amb presència d’inòcul, com taques a les fulles, es recomana protegir
el cultiu amb un tractament cúpric.
Sobretot a les zones on aquest cap de setmana ha caigut calamarsa, s’aconsella fer aquest tractament de
forma immediata.

Mosca de la oliva. Bractocera oleae
En els darrers controls hem constatat un increment general, a totes les comarques, de les captures i de
l’índex d’olives picades. Per tant, considerem necessari fer un tractament a totes les comarques, Baix
Penedès, Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i al Priorat, des de dijous 22 fins
dimarts 27.
Malgrat tot, degut a la irregularitat d’aquest cultiu, com sempre considerem molt important completar
aquestes informacions generals, realitzant controls visuals pels mateixos pagesos de les olives picades i
intervenir si es supera el 5%.
També recordem l’obligatorietat de respectar el termini de seguretat del producte emprat.

Horta:
Tomaquera
Tuta absoluta
En general les poblacions es mantenen baixes, cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de
plaga es recomana fer tractaments amb Bacillus thuringensis respectuós amb la fauna auxiliar.

Cuc del tomàquet o Heliothis
Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Els tractaments per a Tuta absoluta ens
serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Tomàquet al aire lliure
Míldiu: Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l’aparició d’aquesta malaltia, per tal
d’evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Tomàquet i pebrot
Cendrosa: Estem veient atacs de cendrosa. Manteniu els cultius protegits.
Avisos realitzats en xarxa entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona
Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
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