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TRACTAMENT DE L’OLIVERA MES DE JUNY
Estem en la temporada de col·locar trampes de captura massiva de la mosca de l’oliva
(Bactrocera oleae), a fi de reduir-ne les poblacions i intentar pal·liar, tant com siga possible, els
importants danys que causa esta plaga sobre l’oliverar.
MOSCA DE L’OLIVA (BACTROCERA OLEAE)
Considerem molt interessant l’establiment d’una xarxa de paranys massius en les parcel·les
d’olivera, com a complement d’altres mesures de control que es duguen a terme posteriorment,
durant la campanya.

L’anomenat atrapamosques Olipe consistix en una botella transparent d’1,5 a 2 litres en què es
fan quatre forats (oposats dos a dos i situats en el terç superior de la botella) d’1 cm de
diàmetre, i que l’agricultor pot aconseguir fàcilment a baix cost. Els atrapamosques s’omplin fins
a uns 4 cm per davall dels forats, amb una dissolució en aigua de fosfat biamònic al 4%.
Els atrapamosques es pengen a una
altura aproximada d’1,5 metres dins de
l’arbre, de manera que estiguen
ombrejats per a retardar l’evaporació del
líquid. Només cal omplir-los amb aigua
quan s’observe que hi ha hagut
evaporació, i, si han capturat molts
insectes, o a mitjan campanya, renovar
completament l’atraient. Cal evitar
sempre que l’atraient caiga a terra, ja
que les mosques hi acudirien i entrarien
menys en l’atrapamosques.

La densitat d’atrapamosques que s’han de col·locar és de cent per hectàrea, distribuïts
de manera homogènia en tota la parcel·la. La primera quinzena del mes de juny és el
moment òptim per a col·locar-los, ja que a partir de la fase d’enduriment del pinyol
l’oliva és susceptible de ser picada. Els atrapamosques s’han de mantindre fins a la
recol·lecció, i també és molt interessant deixar un romanent de deu atrapamosques
per hectàrea per a la captura de les poblacions hivernals que estan presents durant
eixos mesos, a vegades en una quantitat elevada.

