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Cultius:

Olivera, cítrics, horta i forestals.
Olivera:
Repilo “ull de gall”
Estem en període crític per les infeccions de repilo. A les finques amb presència d’inòcul cal mantenir
protegit el cultiu. (oxiclorur de coure o similar)

Mosca de la oliva. Bractocera oleae
En els darrers controls hem constatat un increment general de les captures i de l’índex d’olives picades.
Per tant, considerem fer un tractament a les comarques, Baix Penedès i Conca de Barberà fins
divendres 21, si es preveu una recol·lecció tardana.
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 fitosanitari a aplicar, que
són els dies que han de passar entre el tractament i la recol·lecció.
Producte amb curt plaç de seguretat (7 dies) :
EFORIA (tiametoxan 3%+1.5% lambda cihalotrin) dosis: 75cc/100l
CONFIDOR (Imidacloprid 20%) dosis: 50cc/100l, entre d’altres
Ara no emprar Dimetoat, i el Fosmet només en aquells casos on la recol·lecció es faci 30 dies després del
tractament.
Agricultura ecològica: Cal seguir mantenint el cultiu protegit amb caolí, spinosad o Beauveria bessiana.

Citrics:
Mosca de la fruita o ceratitis
Cal anar protegint les varietats primerenques a mida que vagin entrant en el període de maduració.

Horta:
General
Erugues
Està augmentant la presència d’erugues, vigileu 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.
Cal tenir en compte que 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.
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