La mosca de l’olivera:
estratègies de control
Jornada tècnica
OLESA DE MONTSERRAT, 18 de setembre de 2017

Presentació
La mosca de l'olivera, Bactrocera
oleae, és un dípter de la família
Trypetidae que ocasiona danys molt
greus a la collita en provocar, no sols
la caiguda prematura dels fruits de
l'arbre, sinó també la pèrdua de
qualitat de l'oli.
Els danys directes que provoca venen
causats per l'activitat alimentària de
les larves, les quals indueixen pèrdues
en la producció d’oli i eventualment la
caiguda massiva dels fruits. També
produeix danys indirectes, causats per
activitats fúngiques que incrementen la
taxa de peròxids i de l’acidesa de l'oli.
La captura massiva és una tècnica
alternativa de lluita que s’està
implementant amb èxit a Catalunya,
de la qual s’informarà en aquesta
Jornada.

Programa
10.15 h Inauguració i presentació de la Jornada
Sr. Josep Pena i Sant. Director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona
10.30 h La mosca de l’olivera (Bactrocera oleae)



Descripció, biologia, símptomes i danys
Sr. Joan Reyes. Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal als Serveis
Territorials del DARP a Barcelona.

11.00 h La mosca de l’olivera (Bactrocera oleae)



La captura massiva i altres tècniques alternatives de lluita



Sensibilitat varietal
Sr. Gonçal Barrios. Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal als Serveis
Territorials del DARP a Tarragona.

11.30 h Experiència de la captura de la mosca de l’olivera en el Parc Rural
de Montserrat
Sr. Josep Ma. Gibert Juventeny. Secretari de la Fundació Agrícola
Olesana.
11.50 h Torn obert de preguntes i respostes
12.30 h Cloenda de la Jornada
Il·lma. Sra. Pilar Puimedon. Alcaldessa d’Olesa de Montserrat

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala de Plens de l’Ajuntament
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
OLESA DE MONTSERRAT
Tel.: 93 778 00 50

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de
Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.cat/preinscripcionspatt
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