
 

 
   Butlletí nº14: ALT CAMP                                                                                           21/10/2016 
 
Cultius:  

Olivera, horta i forestals. 
 Olivera: 
 

Repilo “ull de gall” 

Estem en període crític per les infeccions de repilo. A les finques afectades tractar. 

Mosca de la oliva. Bractocera oleae 

A la comarca de l’Alt Camp es recomana realitzar un tractament, des de dijous 20 fins dimarts 25. 
Vigilar el plaç de seguretat. (Hi ha productes de 7 dies de plaç de seguretat, tipus CONFIDOR, EFORIA, o 
similar.) 

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%. 

Recordeu la l’obligatorietat de tenir en compte els terminis de seguretat del productes fitosanitaris a 
aplicar, que són els dies que han de passar entre el tractament i la recol·lecció.  

Agricultura ecològica: Cal seguir mantenint el cultiu protegit amb caolí, spinosad o Beauveria bessiana. 

Horta: 

General: Erugues 

La presència d’erugues continua sent elevada, vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els 
primers focus. 

Tomaquera tardana 
Mildiu: 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. 

Forestals: 
En el cas de detectar la presència de la plaga  es recomana fer el tractament dirigit a les erugues joves 
durant els mesos d’octubre i novembre. A mesura que les erugues són més grans i les bosses més 
visibles els danys s’incrementaran i l’eficàcia dels tractaments anirà disminuint. 

Aquesta plaga té un alt nivell de parasitisme en fase d’ou. Per tant es recomana utilitzar productes 
respectuosos amb la fauna auxiliar. 

 
   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. 
    Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic 

    Lluís Serra Antolí 
    Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS 
    Telf. 685 10 85 68 


