El control de la mosca de
l’olivera sense Dimetoat
Jornada tècnica en línia
Dijous 28 de maig de 2020

Presentació

Programa

Sens dubte, la mosca de l’olivera és la
patologia més important d’aquest
conreu des de fa temps, i incideix en la
producció, tant a nivell de quantitat
com també de qualitat, ja que les
olives atacades per la mosca veuen
alterades les seves propietats fisicoquímiques, i aquesta alteració es
transmet a l’oli que s’extreu.

10.00 h Escenari actual del control de la mosca de l’olivera.
Estratègies alternatives al Dimetoat per al control de la mosca
Sr. Jordi Mateu. Tècnic del Servei de Sanitat Vegetal del DARP a
Girona.

Fins ara, les estratègies per controlar
la mosca s’han basat en l’ús de
plaguicides i la captura massiva. Amb
la prohibició del Dimetoat com a
matèria activa, per part de la Unió
Europea, els mètodes de control han
de modificar-se i sobretot assegurar el
seu nivell d’eficàcia.

11.05 h Experiència i resultats delS mètodes de captura massiva a
l’Empordà per part de les ADV
Sra. Maria Àngels Casanovas. Tècnica de l’ADV Vinyataires de
l’Empordà.

En aquest sentit, aquesta jornada té
l’objectiu de presentar aquestes noves
formes de control basades en el millor
coneixement de la biologia d’aquest
dípter.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

10.50 h Biologia de la mosca de l’olivera: cicle hivernal i noves
estratègies de lluita
Sr. Jordi Mateu. Tècnic del Servei de Sanitat Vegetal del DARP a
Girona.

11.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura en la part inferior d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.
La jornada tindrà lloc el dia 28 de maig, començarà a les 10.00h i durarà 1
hora i mitja, aproximadament. Un cop acabada la jornada, ens podreu enviar
els dubtes que us sorgeixin per correu electrònic al coordinador de la jornada
i us donarà resposta del professorat.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
formulari inscripció

@ruralcat

Per a més informació us podeu adreçar al Sr. Jesús M. Martín
(Tel.: 972 630 123 – A/e: jmmartin@gencat.cat)

1234
1234 // 3,00
3,00

200694 / 1,50

