Mosca de l’oliva a la Conca
de Barberà, seguiment i control
Jornada tècnica
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, 7 d’octubre de 2015

Presentació
El cultiu de l’olivera està agafant una
forta empenta a la Conca de Barberà.
La plaga més important que influeix en
la rendibilitat del seu conreu és la
mosca de l’olivera (Bactrocera oleae)
que, depenent de les condicions
agroambientals, pot malmetre la collita
en qualitat i quantitat en un elevat
percentatge.
Des del Servei de Sanitat Vegetal del
DARP, conjuntament amb l’ADV, es
vol dur a terme un seguiment de
l’evolució d’aquesta plaga, per tal de
realitzar un control integrat de
plagues, a més de treballar sobre
sistemes de lluita que minimitzin
l’efecte sobre el medi.
En aquesta jornada s’exposaran els
diferents mètodes per controlar la
plaga, i la forma més eficaç d’utilitzarlos, a més de la tasca que es realitza
per tal de recomanar el seu control.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep M. Domingo, president Agrícola de la Conca.
10.00 h Normativa d’ús dels fitosanitaris. Gestió integrada de plagues.
Quadern d’explotació telemàtic
Sra. Anna Aymamí, tècnica de la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal als SSTT del DARP a Tarragona .
10.30 h Biologia i diferents mètodes de control de la mosca de l’oliva
Sr. Jordi Mateu, tècnic de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal
als SSTT del DARP a Tarragona.
11.15 h Seguiment de la mosca de l’oliva a la comarca
Sra. Elisenda Balauder, tècnica de l’ADV Viticultors de la Conca.
12.00 h Torn obert de paraules i cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit, SCCL
Passeig Josep M. Rendé, 5
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de la
cooperativa Agrícola de la Conca, als telèfons següents:
 Solivella: Tel.: 977 892 139
 L’Espluga de Francolí: Tel.: 977 870 105
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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