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Irnportiincia dos inirnigos associadas it oliveira para azeitona de conserva no 
planalto rnirandes 

A. Bento, J. Verdial, A.C. Ribeiro, M. Rodrigues, J. E. Cabanas, J.A. Pereira 
ClMO I Escola Superior Agraria de Bragan~a. Quinta de Sta Apol6nia. 5301- 855 Bragan~a 

RESUMO 

Em Tnls-os-Montes, a oliveira c uma das culturas mais importantes. Nesta rcgiao, a 

maioria da produyuo de azeitona e destinada a obtenyao de azeite. Contudo, nos concelhos de 

Freixo de Espada it Cinta e Mogadouro, a quase totalidade da produyao e destinada para 

azeitona de conserva podendo ser certificada como "Azcitona de Conscrva Negrinha de 

Freixo" DOP. Com 0 presente estudo prctendeu-se, pOl' um lado, conhecer e avaliar a 

importancia dos principais inimigos da oliveira para produyuo de azeitona de conserva no 

Planalto Mirandes e, par outro, obter dados sobre os sells factores de Iimita~ao natural , como 

base para a definiyao de estrategias racionais de protec~ao da cultura contra aquelas pragas. 

Desde 2004, em dois olivais localizados na regiao, foram instaladas armadilhas para 

acompanhamento dos adultos da tra~a-da-oliveira e mosca-da-azeitona e observados orgaos 

atacados (folhas, ramos e frutos) para estimar 0 nlvel de ataque da traya-da-oliveira, mosca

da-azeitona, cochonilha-negra e algodao-da-olivcira. A fauna auxiliar foi acompanhada pela 

tecnica de pancadas, para os predadores, e pela rceolha de larvas e pupas, para 0 parasitismo. 

Dentro dos inimigos considerados, a traya-da-oliveira rcvelou ser 0 mais importante. A 

importancia sccundiiria da mosca-da-azcitona era expectavel uma vcz que na regiao os niveis 

populacionais mais elevados do insecto OCOITem no mes de Outubro, 0 que coincide com 0 

perfodo de colheita da azeitona para conserva e nao permite que muitos exemplares 

completem 0 sell cicIo. As restantes pragas consideradas nao represent am qualquer 

importancia. No que respeita it fauna auxiliar, esta desempenha 11m papel de relevo no caso da 

traya da oliveira, ollde foram registados niveis de parasitismo de ovos, em alguns casos 

superiares a 5%, par individuos do genera Trichogramma, sendo elevado 0 nivel de 

parasitismo ern lagartas e pupas. 
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