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Cultius:

Olivera, Cítrics, Horta, Forestal, Parcs i jardins

Olivera
Mosca de l’olivera. Bactrocera oleae
A les Comarques de Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat i Conca de
Barberà ja es va donar l’avís.
Donat que actualment les temperatures es mantenen elvades per aquesta època de l’any i 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. Cal 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.
Recordem que en agricultura ecològica cal mantenir protegit el cultiu.

Cítrics:
Mosca de la fruita: Ceratitis
Aquest any les poblacions són molt elevades, cal protegir els fruits durant el període de
maduració .

Horta
HORTA EN GENERAL
Erugues
Esteu atents ja que les poblacions han augmentant molt per les bones temperatures.
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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 dels tractament anirà disminuint.

Parcs i jardins
PALMERES: Morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)
Entre l’inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el
morrut. Cal seguir les recomanacions d’ús que figurin a l’etiqueta en funció del tipus
d’insecticida utilitzat.
La poda de plameres s’ha de realitzar entre els mesos de desembre del 2013 i febrer del 2014.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura
Links d’interés:
Informació i video sobre el morrut de les palmeres
Informació sobre la nova legislació de l’ús sostenible de productes fitosanitaris:
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