Alternatives a l’ús del
dimetoat en el control de la
mosca de l’olivera
Jornada tècnica
ESPOLLA, dimecres 23 d’octubre de 2019

Presentació
A l'Empordà, l'olivar forma part de la
nostra història, del nostre patrimoni i del
nostre paisatge.
La mosca de l’olivera es la plaga més
important del cultiu, ja que causa greus
danys quantitatius en fruit i qualitatius en
oli. Durant l’any 2020 no es podran usar
certs productes com el dimetoat i en
altres s’han detectat resistències. Per
aquest motiu en aquest jornada
s’exposaran noves estratègies de control
amb una alta eficàcia i es donaran les
directrius per complir amb els requisits de
traçabilitat.
La poda és una de les tasques
fonamentals necessàries en el maneig
d'aquest cultiu, tant amb vista a millorar
la qualitat com per augmentar la
producció. En aquesta conferència
s'intentarà aclarir conceptes i explicar les
bases
agronòmiques
i
directrius
tècniques perquè el podador pugui
aplicar la poda que ell consideri oportuna
per a la seva olivera, de forma eficaç.

Programa
17.50 h Inscripcions i lliurament de la documentació
18.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Pere Lloveras Pimentel, president de la Cooperativa d’Espolla.
18.15 h Noves estratègies per a la lluita contra la mosca de l’olivera
Sr. Jordi Mateu Pozuelo, Unitat de Sanitat Vegetal a Girona. DARP.
19.00 h La DUN i el Quadern de Camp, requisits de traçabilitat
Sr. Jordi Serra Coma, secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a Girona.
DARP.
19.15 h Nous coneixements tècnics per a la poda de l’olivera
Sr. Jesús Francés Ortega, Universitat de Girona, Càtedra VOE.
20.00 h Xylella fastidiosa en olivera
Sra. Cibelle Martins, Unitat de Sanitat Vegetal a Girona. DARP.
Sr. Jordi Mateu Pozuelo, Unitat de Sanitat Vegetal a Girona. DARP.
20.20 h Fi de la Jornada

Finalment s’exposarà una nova plaga de
quarantena present a l’Estat espanyol,
Xylella Fastidiosa, que ha causat la mort
de milers d’oliveres a Itàlia. Descriurem el
bacteri i els símptomes que provoca.

Organització

et.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
La Fraternal
Plaça del Carme 1
17753 ESPOLLA
Localització: https://goo.gl/maps/Y3Hbr9FzN6t7Loop6

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través dels Serveis Territorials del
DARP a Girona:
Telèfon 972.45.43.10 o correu electrònic ssv.g.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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