
BUTLLETÍ Nº10: PENEDÈS

Avís del dia: 5 de setembre de 2015Avís del dia: 5 de setembre de 2015

Cultius: Olivera, fruiters de pinyol i hortaCultius: Olivera, fruiters de pinyol i horta
Olivera:
 

Mosca de la oliva. Bractocera oleae

A les zones  litorals de la comarca del Baix Penedès: 
Cal realitzar un tractament en el període comprés entre el dilluns 7 i el divendres 11.
Resta de comarques:  Cal estar atents al contestador.
Només s’està detectant picada en finques concretes que per diferents motius la oliva és 
grossa: reg de suport, arbres vells, poca collita, excés d’adob....per això cal fer un recompte 
de picades i recordeu que cal tractar si es supera el llindar del 5%.
Productes a utilitzar: 
Els oliverars a recol.lectar més primerencs emprar la materia activa FOSMET+REGULADOR 
de PH    (30 dies plaçde seguretat)
Els oliverars a recol.lectar més tard emprar la matèria activa DIMETOAT (60 dies plaç 
seguretat)
Agricultura ecològica: Cal seguir mantenint el cultiu protegit amb caolí, spinosad o Beauveria 
bessiana.
Repilo “ull de gall”:
Degut a les pluges d’aquests dies, l’alta humitat relativa i temperatures moderades és un 
període crític per a les infeccions d’aquesta malaltia. Es recorda que a les zones on hi hagi 
presència important d’inòcul, com taques a les fulles, cal mantenir protegit el cultiu.
Mesures culturals, com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat 
equilibrat, contribueixen a disminuir la incidència d’aquesta malaltia. 
Fer tractament de coure junt amb el de la mosca.
Fruiters:
Mosca de la fruita o ceratitis
Les poblacions de mosca són molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Horta:
General
Erugues: Està augmentant la presència d’erugues, vigileu per tal de detectar els primers 
focus.
Tomàquet:  Tuta absoluta
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.
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.
 

Carabassa, carabassó i cogombre
Cendrosa: Estem veient atacs de cendrosa. Manteniu els cultius protegits.



           
  Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
  Avís realitzat conjuntament amb Sanitat Vegetal del DAAM. Per qualsevol dubte trucar a aquest 
tècnic
  Lluís Serra Antolí
  Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS
  Telf. 685 10 85 68


