Control sostenible de la
mosca de l’olivera mitjançant
l’aplicació de caolí
Jornada tècnica
VILAJUÏGA, dijous 12 de juliol de 2018
Presentació
El caolí és un producte hidrofílic i
químicament inert que, després de la
seva aplicació, forma una pel·lícula
protectora sobre les plantes que controla
o repel·leix els insectes per irritació o
repel·lència.
Forma part de les eines que s'estudien
dins del projecte per al control de la
mosca de l'olivera que lidera la
cooperativa Agrícola del Camp Santa
Bàrbara, està coordinat per la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya i
compta com a membres beneficiaris
amb Agrícola Sant Isidre de la Fatarella,
Empordàlia SCCL, Unió Corporació
Alimentària i Fruits Secs les Garrigues i
com a centre de recerca de referència a
l'IRTA.
El seu objectiu és implementar
estratègies de lluita contra la mosca de
l'olivera, mitjançant mètodes de control
alternatius als tractaments aeris, la qual
cosa ens permetrà l’obtenció d’oli d'oliva
d'alta qualitat, minimitzant l'impacte
mediambiental
i
incrementant
la
competitivitat del sector oleícola català.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Simó Casanovas. Gerent d’Empordàlia.
9.20 h Biologia, símptomes i mètodes de control de la mosca de l’olivera
Sr. Jordi Mateu. Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
10.00 h Grup Operatiu per al control de la mosca de l’olivera: el caolí
com a eina de control
Sr. José Miguel Fibla. IRTA.
10.20 h Inspecció i ajustament d’un turboatomitzador
Sr. José Miguel Fibla. IRTA.
11.30 h Demostració pràctica al camp d’ajustament d’un
turboatomitzador per a l’aplicació de caolí
Sr. José Miguel Fibla. IRTA.
13.30 h Finalització de la Jornada

El projecte, forma part de la línia d’ajuts
cofinançada amb el FEADER, de
cooperació per a la innovació a través
del foment de la creació de grups
operatius de l'Associació Europea per a
la Innovació en matèria de productivitat i
sostenibilitat agrícoles i regulat per
l’ORDRE ARP/96/2016.
Aquest grup operatiu s’emmarca en
l’operació 16.01.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Organització

Lloc de realització
Celler d’Empordàlia
Carretera de Roses, nº 3
17493 VILAJUÏGA

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent
enllaç: inscripció jornada o al telèfon 627 482 705.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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