Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal

Estació d’avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona
Contestador automàtic de Tarragona
Avís del dia: 5 d’octubre de 2012
Cultius:

Olivera, Cítrics, Presseguer i Horta

Olivera
Mosca de l’olivera: Bractocera oleae
A la comarca de l’Alt Camp cal realitzar un tractament des de dissabte dia 6 fins dimecres dia 10.
A les comarques del Tarragonès, Baix Camp i zona interior del Baix Penedès cal realitzar un tractament
des de dilluns dia 1 fins divendres dia 5.
A les Comarques del Priorat, Conca de Barbera cal estar atents al contestador.
A la zona costanera del Baix Penedès com el Vendrell i Calafell ja es va donar l’avís.
Malgrat tot, 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.
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, és el moment tornar a protegir amb el caolí com a
repel·lent o amb l’espinosad esquer com adulticida.

Repilo o Ull de Gall i Repilo plomís
En períodes d’altes d’humitats a les zones on es donin mullenes matinals i en parcel·les amb molt
d’inòcul cal protegir les plantacions contra aquestes malalties barrejant al tractament contra la mosca
productes a base de compostos de coure i un fungicida orgànic.

Cítrics:
Mosca de la fruita: Ceratits
Aquest any les poblacions són molt elevades, cal anar protegint les varietats primerenques.

Presseguer:
Monilia
S’ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que
estiguin a punt de collir.
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Horta
HORTA EN GENERAL
Erugues
Esteu atents a l’aparició d’erugues, per al seu control.

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

BAJOCA
Minadora
Recordeu que a l’hora de lluitar contra aquesta plaga cal avaluar el nivell de parasitisme natural, ja que
si aquest és prou elevat ens pot arribar a controlar la plaga sense necessitat de fer cap tractament.

Altres
Atenció a la nova plaga de Drosophila Suzukii que pot afectar a préssec i vinya.
Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les
recomanacions d’aquest contestador en el que anirem informant sobre l’evolució de la plaga.
Recordem que de moment no s’han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de
control es mantenen baixes.

*PAE: Productes autoritzats en Producció Agrària Ecològica
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