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Olivera, Fruita seca i fruiters, Cítrics i Horta

Olivera
Mosca de l’olivera: Bractocera oleae
Donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de
picada i tractar si es supera l’índex del 5% d’olives picades. Especialment cal estar atents a la zones
endèmiques del Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp i realitzar un tractament si es preveu una
recol·lecció tardana.
Recordeu que cal tenir en compte els terminis de seguretat dels productes fitosanitaris a aplicar, que són
els dies que han de passar entre el tractament i la recol·lecció.
En agricultura ecològica després de les pluges, si es preveu una recol·lecció tardana, és el moment
tornar a protegir amb el caolí com a repel·lent o amb l’espinosad esquer com adulticida.

Fruita seca i fruiters
Tractament a caiguda de fulla
És recomanable realitzar un tractament a caiguda de fulla amb compostos cúprics i fungicides orgànics
per evitar l’entrada de fongs i bacteris causants de malalties, especialment si es donen condicions de
pluges.

Cítrics:
AIGUALIMENT DELS FRUITS (Phytophthora sp.)
Cal realitzar un tractament si es produeixen pluges o humitats ambientals continues.
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Horta
ENCIAM, ESCAROLA, COLS I COL-I-FLOR
Erugues
Esteu atents a l’aparició d’erugues per al seu control.

CEBA i CALÇOT
Stemphilium
Les condicions climàtiques actuals, afavoreixen l’aparició d’aquesta malaltia, per la qual cosa, cal estar
atents i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits

TOMÀQUET
Tuta absoluta
Cal seguir realitzant controls individualitzats ja que les poblacions i els danys varien molt segons les
condicions de cada parcel.la.

FORESTALS
Processionària del pi
En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més ràpid possible. A mesura que
les erugues siguin més grans i les bosses més visibles els danys s’incrementaran i l’eficàcia del
tractament anirà disminuint.

*PAE: Productes autoritzats en Producció Agrària Ecològica
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