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Els enemics naturals dels insectes depredadors de

les olives.-I. Dos endbfegs de la mosca de la oli-

va (Dacus oleo Rossi) roes per a Espanya. Un ec-

tbfag de I'arna de la olivera (Prays oleallus F.) P( u

per a la provincia de Tarragona.

per

A. CODINA

Era per I'any 1912 que el Dr. Franz RUSCHKA actualment a Weyer

(Oher-Osterreich ) em demanava , per a els seas estudis, que li trametcs

himenupters Calcidids preferentment els pari sits d'insectes perjudicials

a la Agricultura i sobretot gran gtiantitat d'olives amb cues. jo procurava

complaure ' l amb fulles de tota mena minades per larves, colonies de coc-

cids, etz .; les olives, perb , com que no m'era f&cil procurar - me-les en

giiantitat, de les corcades , i menys trohava el mitjh de trametre-les en

condicions d ' asegurar , per lo Ilarg del viatge, la seva arribada en bon

estat ja que d ' anar massa tencades , es produirien fermentacions i floridu-

ra, i de no anar aixf escaparien els insectes nats entretant i quin conei-

xement precisament es perseguia , no vaig mai arribar a trarnetre-les

deixant - ho sempre d'un dia a I'altre. Entretant nl'arreplegi la incomuni-

caciu motivada per la guerra , perb, afortunadament , ara hem pogut pros-

seguir les interrompudes relacions.

El 16.1X.18 el Sr. I. AGUILO, Director de la Estaci6 Olivarera de Tor-

tosa em tramete algunes mostres d ' olives amb cues de la mosca i de

I'arna. Aix6 em dona pea per a empendre pel men compte les investiga-

tions necessaries per a obtenir , si aixb era possible , enemics naturals

dell cues, en el cas, probable , de que algun d'aquestos fos parasitat.

De.idit ('experiment , ancque en major escala coerces a les facilitats eco-

nbmiques lades pel Dr . Josep Me BOFILL pagant del sea peculi les despe-

ses motivades per a la recerca de mostres d'olives d'altres indrets de les

provincies de Barcelona i de Tarragona per En Enric GROSS , Os pogueren

posar en observacio , degudament separades , olives de les 30 proceden-

cies segtients:
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I Barcelona entorns orbs (S. Joan de Horta), propietat Marti Ri-

sec,2.X.18.

2 entorns orbs (S. Vicens de Sarrih), col'legi de Reli-

gioses del Sagrat Cor, 18.VIII.18 (Zariquiey leg.).

3 Gava, 20.X.18 (P. de Barnola leg.).

4 » : Cassell d'Aramprunya, 20.X.10 (P. de Barnola leg.).

5 » Sainalus, can Puig i Bori, 26.X.18; can Cullare 26.X.18.

6 » : La Garriga, can Poc, 26.X.18.

7 Carretera de Olesa a I'estacib del f. c., 28.X.18.

8 Olesa de Montserrat, finca de can Guell, 28.X.18.

9 s s » » » u s Roca, 28.X.18.

10 » : Castellvi, finca de can Sac, 30.X.18.

11 Terme de S. Pan d'Ordal, 30.X.18.

12 » Gelida, finca del metje Gales, 30.X.18.

13 S. Sadurnt d'Anoia, 30.X.18.

14 » : Am tlla del Valles, 4.X1.18 (R. H. Carbonell leg ).

15 )> : S. Vicens de Llavaneres (Torrent BO) 14.X1.18.

16 » » » >> » » » finca de can

Sala de Dalt, 14.X1.18.

17 » : S. Vicens de Llavaneres, finca del Sr. Compte de

Caralt, 14.X1.18.

18 » S. Vicens de Llavaneres, can Batalle, 14.X1.18.

19 Tarragona: Tortosa.

20 Alcanar.

21 Cenia.

22 » : Ulldecona.

23 Pauls.

24 » Amposta (vila).

25 » : Bellvei, 2.X1.18.

26 s : Calafell, 2.X1.18.

27 » : Arb6s, 2.X1.18.

28 » Cunit, 2.X1.18.

29 Lleida . Cervera, 28.X.18 i 2.X11.18 (Agna Foix leg.).

30 Malaga Urbs, 26.X.18 (E. Marvier leg.).

Poc temps despr6s i dins del mateix any de 1918 obtenia jo himenap-

ters paresits dels cues del Dacus i del Prays pera solament de olives co-

llides lo mes tard per setembre• El treball no havia sigut en va. Conve-

nientment servats els insectes en alcohol fluix esperi noves del Dr. Rus-

cnKA i arribades aquestes, els hi tranieti per a estudi i classificacio en

2.1.20. La contestacio amb els resultats no va fer-se esperar. En 31.1.20,

en tornar-me els petits himenapters, ens deia lo segtient:
Les vespes (Wespen) de Prays i Dacus han sigut ja totes elles cria-

des per SILVESTRI, MASI i BERLESE.
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l.) De Dacus nleae R. Alcanar:

2 ^y Eupelmus urozonus Daltu

BERLESc. anomena aquesta especie E. Geeri Dalut. si

be ambdues sun completament distintes.

2.) Dacus oleae R. La Cenia:

2 ^^ Eulophus longulus (Zett.) Masi. MASI anomena la espe-

cie E. longulus Zetterstedt, BERLESE E. peclinicornis

L., puix no es diferencia enteranient de peclinicornis

La especie de ZETIERSTEDT no la coneix el Dr. RUSCHKA.

pert ell no creu apenes possible (Iue sigai i(entica anlb

el parasit del Dacus per quart aquella es de Lapunia i

per altra Banda solament insuficientment descrita.

3.) Dacus oleae R. -i- Prays olecellus F. Alcanar:

I Y Eulophus longulus Masi.

3 Ageniaspis praysincola Silvestri.

4.) Prays olecellus F. La Cenia:

Molts Ageniaspis praysincola Silvestri.

I Pupa de Taquinid.

Obtinguts aquets noms dels parasits i per a orientar-me sobre lo que

hi pogues haver d'interes zoogeografic, en doni coneixement al senyor

R. GARCI.A MERCeI de Madrid adhuc especialista en petits Calcidids parit-

sits d'insectes fitofegs.

Per la seva resposta, que fou prompte, clara" i de tin auxili eficac,

nl'assabenti de que I'Ettpelrnus i I' Eulophus no son esnientats d' Espa-

nya, pero si I'Ageniasois, i que per cert no es diu praysincola sin6 fusci-

co!'is Dalman, al'legant que Sti.vESTRI feu una virietat biologica, no mor-

pholagica, de I' Ageniaspis fusclcollis obtingut del Prays de l'olivera,

perO que aquesta varietal, segons ell, no to absolutament cap valda, puix

d'admetre's, haunch de fer-se tantes varietats de Ageniaspis fuscicollis

coin generes de papellones parasites. Aquest insecte, especialment, l'inte-

ressava per ser tin Encirtid i estar acabant tin treball d'aquesta familia.

Fins ara, diu, el teniem de les provincies de Madrid (Madrid) i Guiptiscoa

(Fuenterrabia); aquesta es l'tinica especie qne cita de Catalunya (Girona)

(1) ultra d'altres dugues de la Vail d'Aran. ii n'Iti haura tantes aqui! Ma-

nifesta adhuc que I' Ageniaspis I'ha esmer..tat dugties vegades corn para-

sit del Prays a Espanya (2). En consegiiencia el nostre Ageniaspis de Al-

canar i de La Cenia es nou per a la provincia de Tarragona.

(I) R. tiARCIA MERCET: Fauna lbt rica. Hlmen:iptero+ Fa m. Encirtidus. Junta pars

Ampliacitin de estudios e investigaciones cientificas . Insti-

tuto Nacional de Cienciac. 1921, p. 336-9 Madrid

12) to. ID. ID. Boletin de is R. Sociedad Espanola de Historic Natural,

1910, p. 262-3. Madrid. Microhimeaopleros de EspaAa uti-

les a la agricullura . Congreso de as Ciencias de Val's-

dolid, 1915.
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Hem entrat, doncs, en coneixement de tres preciosos auxiliars ento-
m6fegs d'un positiu inter6s i d'una alta valua econornica agricola, Fo que
ern convida a parlar d'ells nl6s amplanlent en benefici dels quins en vul-
guin traure profit i perque la divulgaci6 del seu argument serA sempre util.

Per a documentar-se extensanlent sobre els enemies naturals dell in-
sectes depredadors de les olives basta consulrar les excel'lents membries
publicades corn resultat de les campanyes d'observacions en el camp pel
Dr. Amadeo BERLESE, I)r. Guido PAOLI, DEL GUERCIO, Antonio BERLESE de
una part i el Dr. Giovanni MARTELI.I, Filippo SILVESTRI i especialment el
Dr. Luigi MAST de I'altra (I) que de 1905.06 per encerrec del Ministeri de
Agricultura,foren encarregats de estudis i experiments directes per a coni-
batre la mosca de les olives en la Itijlia meridional, i entre aquests e.tu-
dis es troba I'especiografic dels hi:nenbpters parasits dels insectes in6s
perjudicials que s6n la mosca (Dacus oleae) i I'arna (frays olea'llus) (2).

Durant I'estat larval i m6s rarameut en el de nimfa, la mosca de la
oliva es atacada de alguna especie d'Hinlenbpter entombfag ordinariament
ben conegut de temps. Les larves d'aquests Hinrenbpters es comporten
quasi totes anAloganient i no es deixen distingir facihnent, per caracters
morfolbgics, les diferentes especies a quines pertanyen.

Aquelles que ataquen a la victima quan 6s en estnt de larva, viuen
adossades a n'aquesta, ja ntorta, (Fig. 1) i xuclen
els liquids de la descomposici6 consumint-la nfes o
meuys complertament; despres es transformer en
nimfes i despr6s en imago.

L'hinlenbpter adult posa I'ou dins de la olive,
vei a la larva del Dacus, perb en el moment de la
posta punxa prohablenient a I'hoste, el quin roman
paralitzat, s'estira i nior; quan la larva sort de l'ou,
I'hoste 6s ja niort i quasi 6s conlencada la putrefac-
cjd. Poc temps despres de la mort la larva comen-
Ga a pendi e una color rossa bruna que iniciant-se en
la part posterior, augnlenta en intensitat i en exten-
si6 fins que del cos de la larva no queda m6s que la
cuticula plena de liquid negrbs di gut a la descom-
posici6 de totes les visceres i de tots els teixits. Ha
viii ut, no obstant, la sospita, de que aitals Him€-

Fig. I. --Oliva seccionada

per a wnstrar:a) tai va de

1'entombf, g atacant a Is

larva moria de Dacus b).

-IDe Berlese).

(1) Naleriale per la Storia di alcuni rn.celli delcolivo ( con 60 fig . net testo e Tavo-
le 1-III), Redia. (iiornale di f?ntomoloeia publicato dally R. Stacione di Entoino-
logia Agraria in Firenze 1907, p. I-75.-Bolletino del Laboratorio di L,ologia
Genet le e Agraria anesso ally Reale Scuola Superiore d'Agricoltura, vol. 11.
1908. Portici Napoli).

121 En quant als iltres insectes perjudicials aquf de In olivera, Ilegir to que vs publicar-
se en aquist BUT[ LET I per Fr. Maria J,,sep BLACHAS. Parasites natures de 1'0livier
obsrrves dans In olaine d'Urdclf Any ler., n.° 5, Juny de 1901, p. 33-35 Id. tun. n."
8, febrer de 1u112, p. i7.19; Id. 3.er, n ° 24, desernbre de 1903, p. 122-128 En aques-
tes notes I 'autordiu que son 20 els parasite naturals de l'olivera i n'enunierai8 S'ocu
pa solament pero de la Psv11a (Euphyllura) olivina Costa = aleae Fonsc. i del Vespe-
rue f'laveolalus Mule. (?).
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ndpters posen Adhuc els ous en larves de Dacus les quines s6n ja mortes

d'elles mateixes i en an estat d'avancada putrefacci6, 4o es, que la mort

de la larva no sigui determinada per causa de l'entouiOfag sin6 que pro-

vinga d'altres causes i damunt de aitals larves sigui post ]'on de I'Hime-

n6pter; aquesta suposici6 ve en certa fais6 a ser justificada del fet, de

que es troba alguna volta en les olives amb cuc, la larva de In mosca arri-

bada adulta, per6 morta i en estat de putrefacci6, sense que s'hi pugui

trobar cap rastre de parasit ni en el exterior ni en el interior, iii ous d'a-

que t; en aital cas, doncs, la inort ha de ser vinguda d'utia causa no co-

neguda, per6 indubtablement independents de la presencia de 1'entom6fag.

Altres voltes es troba la galeria contencada pero sempre de petit calibre

i al seu terme no s'hi veu la larva viva, pet-6 examinant al microscopi els

residus que es troben en fons de la galeria, si el cos de In larva dissecat

que es confon amb residus fecals i altres detritus; adhuc en aital cas cap

rastre de parasit. Peril les galeries presenten carActers especials perque

han sigut practicades molt aprop de la epidermis i aquesta s'ha assecat i

endurit d'una fais6 especial, perjudicant forma I'existencia de la larva Jo-

ve. Aixi podrien els Hintenopters o en menys alguna especie, cercar

aquestes larves mortes i dessobre d'elles pondre els ous. Versemblant-

ment pero es molt dificil que insectes tant petits, com s6n aqueixos en

giiesti6, pugitin perforar una bona capa del pericarpi i a rues arribur a

punxar la larva de la mosca, no estant provefts, certament, d'un oviducte

bastant Ilarg; i per altra banda In ha el fet d'ous d'Himenbpter,trol,ats so-

bre residus de larva del Dacus que havia ja servit d'apat a un'altra larva

d'Himenupter ja transformada en nimfa; en aital cas certament I'ou ha si-

gut post en la larva estant aquesta en tin ,stat avanmadissim de putrefac-

66 i no seria d'estranyar-se si aquests insectes Himeuupters senten de d. s

de la Boca de la galeria de la oliva, la olor de la larva en desconrposici6 i

s'hi introdueixen.De totes maneres la larva de I'entom6fag, a la seva fai-

s6, es nodreix d'a(juests productes en descontposici6, i en efecte la veiem

sempre mes o menys plena de substa icia fosca, de la mateixa color que

es veu que to el fluit que omplena I'esponja quitinosa de Ia larva morta i

que resulta de la descomposici6 dels orgues.

El parasit, encara que es petit, es visible sobre In larva morta del

Dacus, oerque s'adhareix a la superficie externa d'aquesta com tin petit

rellen fusiforme, turgid, Iluent, trans^ersalutent estriat. Seguidament

quail creix, ja no es mes adherent a la larva hoste, sing que es col'loca

respecte a n'aquesta mes o menys obliqua o peri)endicularment,rontanent

unit solamenl per I'aparell bucal. A voltes es visible tin on petitissim, de

forma oval antb on extrem punxagut on qL.eda el micropil en forma de

tubet eixamplat a l'apex, I'altra extrem es continua en tin Ilarg filament

genet alment replegat; s6n de color grisa ferruginosa.

Si de la larva no es pot coaeixer amb certesa absoluta a quina espe-
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cie pertany el parasit, senrbla peril que pot tenir -se compte de les dife-
rencies de habits . Alguues d'aquestes larves arriben a adultes sense ha-
ver compietanient destruit I'hoste, pero deixant tu tu part mes o menys
;ran, que pot encara servir d'apat a an ultra parasit; aquestes larves per-
tanyen generalment a especies dels generes Eulophtt.s i Cratolrec/rus;
aquests es troben parasits de larva ja madura o quasi, i quan es transfor-
men en ninifa es troben veYnes a aria porciO rues o menys gran de I'hoste.
A voltes les larves de F_urp/oma ataquen preferentnient arves de dimen-
sions mitjana, o els resides d'aquelles que hen ja servit a I'Eulop/rtes i ho
devoren tot no deixant ales que In cuticola . S'lian trobat , especialment cup
a fa estaciu tardana de des de niitjans de. setembre i en octubre , nimfes de
parasits que havieu viscid a expenses de la pupa del Dacus que es troba-
va ales o menys consumida ; aquestes pertanyien a I'Ettpelntns.

Ades en I'estat de larva ades en el de nimfa, el parasit es troba ge-
neralment fora de I'hoste, pero una volta s'ha trobat a l'estat larval, i unavolts crisalidad , dins del pupari de Dacus.

De faisu que si la mosca de la oliva no en tots els anys produeix els
mateixos greus danys i no en totes les localitats en an niateix any iguals
danys, aixu es (1-- rut a la acciu dels sells parasits naturals entre els quips
nosaltres coneixeni i devem apreciar especialment els Hinienopters.

F
Fig. 2.-Eulophus 1on4'ulus (Zett.) Thorns. (= E. perrinicornis L.); a) antena del O".AnmI grossaria .-( De Silvestri).

Etrlop/rns Jones:lc (Zett.) Toms. (Fig. 2). Zoogeografia. Abans d'es-ser conegut de Italia /ongnltt.c on es arnplament distribuit, era esmen-tat del Nord d'Europa (Laponia, Suecia). De vfctimes ultra de la mosca dela oliva den haver-n'hi d'altres puix den vivre a expenses d'altres insectesalli on hi manta la olivera. Es indicat adhuc corn parasit de varies espe-cies de Lrthocolletls (microlepidopter).

a
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Fig. 3. - Eupelmus urozonu^ Dalm Amb grossaria . ( De Silvestri).

Eupelnuls urozonus Dalm. (Fig. 3). Zoogeografia. La especie E. uro-
zoruls es distribuida amplament en tota Europa exceptuant les regions
rues septentrionals. Es un insecte polientomofeg puix ataca Himenopters,
especialment d'agalles (Cynips),Dipters (Cecidoniyids), Lepidopters (Psi-
che), Colebpters (Bruchus, iVanophyes) i adhuc Hemipters Aleyrodids.
Sembla que en algun.s cassos pot ser hiperparasit, co es, parasit d'un al-
tre parasit de la mosca de la olive com p e. d'una pupa de bulophus Ion-
gulus com diu SILVESTRI.

Atuca generalment

la larva peril adhuc la

pupa de Dacus i com

hem dit ataca larves i

pupes de paranits pri-

maris del mateix Da-

C11S.

"I'iinlbe pertanyen

a l'orde dels Himeiiop-
ters el major noti v re
de les especies parasi-
tes de I'arna de la oli-
vera i adhuc les rues
actives a combatre-la
es tro ben en les fami-
lies dell Encirtids B ra-,

Fig. 4.-A eniasp is /uscioollis6 praysincala Silvestri.-
conids i Icneumonids . Amb grossaria.-(De Silvestri).
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Els exemplars de Ageniaspis fuseicollis que s6n parasits del Prays

olecellus no presenten caracters especifics diferents dels quins viuen pa-

rasits de la Hyponomeula malinellus, perb pel nombre de generacions i

adhuc d'embrions que es desenrotllen en el seu on, i pel fet de que els

adults no parasiten ous d'Hiponomeula, SILVESTRI estableix per aquest cas

una subespecie biolOgica que denomina, referint-se a I'hoste, Ageniaspis

fuseicollis praysincola (Fig.4) i en favor de la seva tesi aporta algunes

observations sobre les diferencies dels instints entre I'Ageniaspis fusci-

collis de la Hyponomeuta malinellus i I'A. fuseicollis del Prays olecellus

per a demostrar que els hostes respectius no s6n pas convit times combs

a l'un i a I'altra. De aqui es segueix que aqueix fet, molt interessant des

del punt d'ohir cientific, no ho es menys del practic, perque demostra que

en escollir les convictimes d'una certa csp6cie d'Himenopter parasit no 6s

suficient I'estudi sistematic dels individus del parasit nat de deferents hos-

tes.En efecte, mentre que aital estudi pot conduir a admetre hi seva iden-

titat especifica el biologic pot demostrar un comportament d'efecte dife-

rent en presencia d'alguns hostes o de cada un d'aquests.

L'A. fuscicollis tipus es esmentat de difereutes regions d'Europa:

Suecia, Anglaterra, Germania, Fransa, Suissa, Austria, Italia. L'A. fusei-

collis praysincola tindra la Zoogeografia, probable, mateixa del Prays

alecvllus, que sera el de la olivera.

L'A. fuscicol!is praysincola 6s un parasit endbfag que deposits tin

ou dins de I'ou de Prays olecellus. L'ou del parasit es desenrrotlla en l'ou

del Prays, primer lentament, per a deixar desentrotllar la eruga del

Prays, seguidament creix en gran a despeses de la eruga pero sense

perjudicar-la fins que arribi a adulte o transformada en crisalida. De cads

ou de Ageniaspis es desentrrotllen regularment 14 larves i altres tants

adults.
Segons les observations de SILVESTRI, apenes nats els adults estan

en condicions de acoblar-se. Aixb dura prop de 50 segons.

El d' assalta a la ^ ancque quan aquesta estA depositant ous i tin cop

units procura de mantenir-se a cavall de la Y, pero aquesta salta dese-

guida i a I'ensems que aquesta, salta adhuc el o' sempre en copula i

queda en posiciu oposada a In ^. Els salts dels a" ^ acoblats es succeei-

xen a breus intervals durant tot I'acoblament.

La Y de A. fuseicollis praysincola verge o fecundada i encara nascu-

da de poc es posa a cercar els ous de Prays olecellus sobre de les fulles,

raims florals o fruits de la olivera. Advertida la presencia d'aquestos i

tocant-ne un amb les antenes amb I'extremitat d'aquestes en rapidissima

vibraci6 els repassa d'un cap a I'altre i regoneixent-lo apte per a rebre un

ou passa en movinirnt lleuger sobre d'aquest i aleshores arquejant i abai-

xant I'abdbmen i oprineint fica en l'ou l'ovipositor. Aixo dura tins 15-30

segons, temps necessari per a depositar un ou en el de Prays. Retira
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aleshores l'ovipositor, repassa encara una mica l'ou de Prays i s'allunya
cercant-ne un altre. SILVES!RI ha observut una ^ pondre 5 ous un prop de
I'altre en 5 ous difereat; de Prays. Generalntent una mateixa ^ no torna
immediatament a pondre en el mateix oil, pero s'ha observat una volta a
una T pondre dos ous, un despres de I'altre, en el mateix on de Prays.
Sembla pero que I'.4genia.cpis no regoneix quan on uou oil de Prays ha
estat ja parasitat o si es diversament, no el refusa, havent contat SIL-
vtSrRl 11 ous d'uquests en un de Prays. El nloviment especial de les an-
tenes de la (' coin a regoneixement a I'entorn de ]'oil de Prays printer de
depositar el propi, es den de interpretar coin per a coneixer mes aviat
si es tracta realment dbus de Prays que si l'ou ha estat ho no parasitat.

Aquest Ageniaspis es molt actin a I'estat adult caminant agilment

a la recerca d`ous de I'hoste, la ^, i d'aquesta el a'. Si se'ls toca fan tin
salt per a caure a pocs centimetres de distancia servint-se de les ales

coin a paracaigudes. Pero ultra de transpottar-se d'un Iloc a I'altre amb
el caminar rapid i amb el salt poden usar ancque les ales en on aol excel-

lent coin jo ultra d'En SILVESrRI he pogut observar en veure'Is volar de Ia

taula als vidres de la finestra del luboratori que sbn a un metre.

La f de .-lgeniaspis pot ser partenogenica o fecundada. La ^ fe

cundada pot depositar oils fecundats o no. D'un oil d'Ageniaspis no se'n

origina tin entbri6 s;jl i per taut un adult, sino on nombre variable d'em-

hrions de 10- 15, rarament menor, excepcionalntent 4, a voltes superior

fins 17 - 19, pero d'una larva o be d'una crisalida de Prays parasitada

pot exir-ne tin nombre major de aquell nombre indicat coin a maxim d'un

on. Aixo depent del fet que en el mateix ou de Prays poden ser depositats

de individus distints dos o mes ous i en aquest cas coin aquell en que els

ous depositats per an mateix individu sdn tres, aquests poden contempo-

raniantent desentrotllar se en el mateix on primer, despres els entbrions

en la inateixa larva, quan no en la crisalida i donar tots els adults. L'in-

volucre intern (tropltannnios) de l'ou circunda sempre tots els embrions

fins que aquests hall assolit la forma de larveta ntadura. En tal estat del

desenrotllo del parasit in larva de I'arna de l'olivera ha assolit la Ilarga-

da de 5 - 6 in/m., i tota la tnassa emhrional es ampla de 4 - 5 mom. Els em

brions larviformes es troben aleshores alineats l'un seguint 1'altra, de

preferencia very la part anterior i la part posterior, i algun de flanc.

En alguns casos la larva de Ageniaspis esdeve Iliure en el c, s de la

larva de Prays goon aquesta no es encara prou desenrotllada i nodrida

per a poder-s ^! transformar en crisalida i en aital cas devor_tnt els orgues

intern; del sea hoste en estat de larva, redueixen aquest al sol estrat su-
perficial del derma esquelet i en aquest sac, que primer era ocupat pels

orgues de in larva poste, es transformen en popes en una menu de pupa-

ris, que upareixen con a corpuscle; ovaa sots la poll avans pertanyent a

una larva de Prays.
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Molt m6s frequentment le' larves de Ageniaspis esdevenen Mures

quan arriba que la larva de I'arna de la olivera 6s en estat de transfor-

maci6 en crisalida i aleshores aquelles destrueixen els orgues interns de

la crisalida i es transformen , en aqueixa , en pupa . Tant les larves con]

les crisalides que han contingut Ageniaspis , despr6s de la sortida dels

adults d'aquests presenten forats rues o menys rodons en correspondencia

als punts dels quins ells han sortit.

Les generacions de i'Ageniaspi.c fuscicollis praysincola s6n tantes

quantes s6n les de I'arna de la olivera , generalment tres. Els adults de

cada generaci6 comencen a compareixer pocs jorns (5-7) despr6s de la

primera aparici6 dels adults de Prays de la corresponent generaci6. Po-

sant en un tub de vidre separadament , una a una, larves i crisalides pa-

rasitades, SILVESrRI ha obtingut o contat de la 1.8 generaci6 un terme mig

de Ageniaspis de 10, maxim 15, minim 5, 2.° generaci6, 17, 28, 9 i 3.° ge-

neraci6, 15, 27, 10 respectivament. Els individus de Ageniaspis que s'ob-

tenen d'una mateixa larva o crisalida quan aquells s6u en nombre de 10-19

s6n ordinariament d'un sol sexe i aix6 depen del fet que aquests s'han

desenrotilat tots d'un on o de dos oils no fecundats (pertenogenesi);

quail el nombre dels individus 6s major, per lo comd aquests s6n de dos

sexes diferents originats de dos ous, dels quins I'un es fecundat, I'nltre

no. Es diu aixo per lo comd perque tenim casos en quins el nombre d'i,.di-

vidus 6s de 10- 19 i no obstant s6n de sexes diferents o en quins 6s major

de 19 i s6n del mateix sexe. El nombre de d'e que es desenrotllen natu-

ralment, 6s quasi igual al de les ^^. L'Ageniaspis 6s la especie de parasit

que contribueix majorment a In disminuci6 de I'arna de (' olivera puix se-

gons les investigations de SILVESTRI el tant °jo dels individus de Prays

infectats pot arribar al 90.

Economia. - Tots aquests Himenbpters s6n molt vividors i campen

molt b6 nodrint-los amb mel sofa, o barrejada umb peptona. Eli Adults de

Ageniaspis poden vivre aixi una quinzena de dies en abril i en ubril-

maig segons les observations dr: SR.VESTRI. Aixi ^^ nascudes en 25.IV, el

5.V estuven encara err condicions de depositar ous, d'aquestes, 3 moriren

el 9.V, dugues el 10 i les altres els die- 11-12. individus de'xats en dej]i

moriren de 2-4 dies m6s aviat.

En el nostre cas, pet-6, el fet dels entom6fegs t6 una importancia

practica bastant limitada pert aix6 no vol dir que conegudes millor les

seves costums no poguessim tratire molt mes partit d'aquests preciosos

auxiliars; per to que toca a al res insectes , succeeix que , amb el creixe-

n]ent dels hustes , uugurenta ancque el nombre dels parasits, de fais6 que

despr6s d'un c ert noinbre de generations hi ha un arrest improvis en el
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desenrotllo de la espbcie hoste; en el cas del Dacus i els seus entomb-

fegs pasa lo contrari. S'eslnenta un cas en que un terG aprop de les lar-

ves de Dacus eren parasitades a la ff d 'agost i a primers de setembre.

En octubre succeia, mentra que la infecci6 de la mosca anava augnlentant

a la vista, que era molt rar el cas de trobar larves parasitades.

Aquest fet paradoxal pot explicar-se de dugues faisons; podria ser

que aquests Himenbpters tinguessin una Bola generaci6 anyal; i que no

6ssent parAsits propis o exclusius de la mosca, ataquessin aquesta sols

ocasionalment.

La prilnera hipbtesi sembla que ha de descartar-se perque en aital

cas aquest hauria de viure en estat adult de des de setembre al juliol de

I'any seguent; i per altra banda DEL GUERC1o ha observat dugues genera-

cions de Eulophrrs i que aquesta espbcie 6s continua trobant per octubre

co que voldria dir que la generaci6 tardana era filla de la estival. M6s

atendihle sembla l'altra hipbtesi, Go 6s, que aquests Himenbpters siguin

parAsits de la mosca per via ocasional. Efectivament, es sab que I'Eulo-

phus (junt amb Euryloma, un altre endbfag que no hem trobat encara perb

que existeix aquf indubtablement) 6s endbfag particular dels insectes for-

madors d'agalles (Zoocecfdies) Himenbpters i Dfpters, especialment de

les alzines i del roser (Andricus, Cinips, Dryophanla, Rhodites, etz.).

Considerant que s6n ells m6s antics a Europa, en menys en quant als

Querqus, 6s de conclourer que els verdaders primaris hostes s6n els Ci-

nipids, mentra que el Dacus no ho 6s sin6 ocasional o de mds a m6s. En

juliol i agost, en els quins mesos no s6n encara formades i madures les

agalles que tanquen I'hoste preferit, els Himenbpters, nascuts ja algun

temps abans, es decantarien sobre les larves del Dacus; en setembre,

despr6s, 6ssent les agalles er les condicions oportunes, els Himenbpters

abandonerien les olives, per a tornar -se parAsits dels Cinipids.

Aquesta Iiltima hipbtesi 6s reforcada de fets observats, co 6s, en els

oliverars prbxims a boscos de roures o alzines , en els quins s'hi troben

Adhuc rosers selvatges, les larves de la mosca eren majorment atacades

de par&sits cn el mes d'agost, mentre que ho eren escassament en octubre.

Els autors que en la Iluita contra insectes perjudicials han cridat I'a-
tenci6 sobre la activitat dels insectes entolnbfegs, han Adliuc regonegut
l'import8ncia del coneixement de les convictimes de un cert parasit, per a
poder aconsellar, en conseqflencia d'aquest coneixement, Adhuc el cultiu
d'un cert nombre de plantes nodridores de les convfctimes en mig o vef-
nes a les plantacions, que es volen defensar d'un insecte perjudicial mit-
jansant els seas parAsits, perb no han tingut mai compte de la possible
diferencia de costums en individus d'una niateixa especie i actualment pa-
rAsits de formes generiques diferentes com en el cas present. Es per Go
que diu SILVESTRI que ell estA convenFut de que no podem aconsellar mai
una Iluita natural i racional contra un insecte fins que no coneixem tots o
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en menys la major part dels insectes que s6n els seus parasits els parasits

d'aquests, i adhuc els parasits de tercer i quart gran, si be no s6n le

verdaderes convfctimes, i tots els insectes que amb elles tenen relaci6 de

qualsevol naturalesa, i aixf seguidament. No sabem res encara respecte

de la mortalitat que pot haver-hi encara en els entom6fegs per cause de

bacteries, de protozoos I de condicions especials atntosferiques ades

directa ades indirectanient, i la verdadera ra6 de la reducci6 numerica de

aquests Himenopters, ddhuc de I'Ageniaspis, s'ens escapa en bona part.

De les observacions fetes pels italians resulta, en quant als entomb-

fegs de la mosca de Ia oliva, que els parasits compareixen nombrosos a la

fi del juliol i a primers d'agost assolint el maxim tart 010 en la segona

quinzena d'agost que fort d'un 65'10 0/s; que aquest tant 0/ es mante a

61 *10 durant tot el in s de setembre, mentre que en el de octubre van ra-

pidantent decreixent fins arribar a ser null vers Ia meitat d'aquest mes

i en novembre. D'aquestes clarfcies es pot deduir en conseqUencia que en

els tnesos d'agost i setembre, en els quins es mes gran el desenrotllo de

la mosca, els parasits d'aquesta destrueixen sobre un 60OJ, de les seves

larves. La xifra es eloquent per ella mateixa.

Essent cert que la mosca de la Oliva pot ser combatuda eficacment

en menys per quatre especies de parasits d'Himenopters que es troben

distribuits en les nostres regions olivareres, cons a Italia, encar que no en

coneixent per ara, mes que dugues i que aitals parasits en natura sofrei-

xen ells mateixos I'acci6 de causes enemigues que'ls delmen, pot hom in-

tervenir per a disminuir aquestes causes i enemics, pot intervenir per a

multiplical-se i tenir-los en nombre suficient per a tenir a ratlla de inno-

cu7tat a la mosca de la oliva?

Nosaltres no sabem mes :

ler. Que aquestos viuen parasits de la larva de la mosca de la Oliva

en el; niesos d'agost i setembre.

26n. Que en aitals mesos poden cumplir en menys dugues genera-

tions.

3er. Que per octubre o poc mes tard abandonen la mosca de la oliva.

Es pot asseguiar que la cultura especialitzada de Ia olivera es certa-

ment favorable al desenrotllo de la mosca puix si ocorreix que els para-

sits Himenopters de Ia mateixa mosca de octubre a juliol s6n parasits de

insectes que no es troben sobre la olivera, sin6 sobre altresplantes, man-

cant aquestes, mancaran en temps oportu els parasits de la mosca i aques-

ta no trobara destorb per a uutltiplicar-se si no intervenen altres causes

fora dels insectes que per ara sabem existeixen, pet-6 que estem ben (luny

de coneixer-Ies convenientment.
Podem afirmar, per ara, que la presencia de plantes sobre les quines

viuen insectes formadors d'agalles en vetnatge dels oliverars, pot destor-

bar el desenrotllo de la mosca , perque d ' aitals plantes es poden desenrot-
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Ilar els parasits de la mosca que sbn ancque parasits deis insectes forma-

dors d'agalles; podem afirinar que el ve'inatge de boscos als oliverars si-

gui, per a la mateixa regi6, titil al desenrotllo dell parasits de la mosca.

Per a comhatre o fer disminuir el nombre de les mosques en els oli-

verars crew SILVESTRI que den proscriure' s qualsevulga substancia distri-

buida sobre les oliveres en qualsevulga forma o que sigui composta de

substancies ensucrades enrluetzinades, per que si poden ser aitals substan-

cies mortals a la mosca de la oliva o sbn adhuc als seas parasits no sola-

ment si no adhuc als insectes depredadors o endbfegs de les cotxenilles

de la olivera i d'altres arbres i adhuc d'aquells que sbn parasits de molts

altres insectes fitbfegs, co fa que el dany per grans extensions d'oliverars

podria resultar major que el de la mosca que es vol combatre.

Sabeln que la mosca de la oliva es reprodueix durant tota la bona es-

taci6, quan troba la oliva on dipositar els ous; per Go per a disminuir el

nombre, seria necessari impedir en menys que aquesta es reproduis en els

inesos de abril-juny, cosa que seria facil obtenir fent de faisb que la recol-

lecci6 de les olives no es retardes mes enlla del mare i que aquesta re-

col•lecci6 es fes acuradament seas deixar olives sobre 'Is arbres. Si ocor-
reix que en els mesos d'abril a juny la mosca pot acomplir en menys una
generacib en el fruit de la olivera, aquests deurien ser tots trets. De
aquesta faisb les mosques nascudes en mar4 de pupes hivernantes, ahans

del juliol, epoca en quina poden trobar novament olives de la nova esta-
66 per a dipositar-hi ous, es troburien subjectes sobre' l camp a aquestes

causes de destrucci6, i no trobant faisb de multiplicar-sr arribarien en
menys en porci6 reduida al juliol. Per a disminuir encara el nombre de
mosques adultes que en marF-abril poden trobar-se en el camp, es derrria

tenir a les olives, despres de la cullita, en locals amb finestres protegi-

des de filats metal'lics expressos.

Un altra fet ben probat de la biologia de la mosca es que aquesta Pon
I'ou en juliol en olives de varietat primerenca, i solament mes tard, a la
fi d'agost i en setembre, segons la It calitat, infesta adhuc les olives tar-
danes.

De aixb es podria treure partit per a cultivar en tot oliverar dugues
soles varietats d'oliveres o dos grups de varietats de olives; una de fruit
molt precoc i I'altra molt tarda, d'aque-ta t ltima varietat hauria d'esser In
major part de les oliveres, de la varietat precoc tin petit nombre en la
proporci6 de 1 p. •/ oliveres de fruit tarda. Les oliveres de varietdt pre-
coF deurien de trobar-se entre elles a distancies mes o menys iguals i tin-
gudes baixes, a poca aitura, de faisb que amb una petita escala es pogues-
sin examinar facilment tots els rains. En oliverars aixis formats , a Ia fi de
juliol en les regions litorals meridionals, tees tard en altres localitats en
quines la vegetaci6 es troba mes atrassada , p. e. en la segona quinzena de
agost, operaris instruits haurien de visitar totes les oliveres de varietat
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precoc, examinar acuradament el fruit i collir tot aquell que es vei6s infec-
tat de mosca.

Les olives infectes , en aital epoca,no contenen solatnent ()us o larves

de mosca, sin6 que poden contenir adhuc parasits de la mosca, per 4o que

no deu de aconsellar-se la destrucci6 o qualsevol inutilitzaci6 inunediata

de Ies olives, sin6 Ia seva conservaci6 per tin mes en una caixa de fusta

perfectament tancada excepte en la part superior que hauria de tenir tin

gran numbre de forats de tin diametre no uajor d'un millimetre o una fins

tela metal •lica amb tnalles no m6s amples de les dimensions indicades per
a els forats.

En les caixes no s'haurien de acumular olives m6s que tins 3/4 per a
permetre la facil sortida dels parasits. L'ideal seria deixar totes les olives
infectes de tin arbre, en caixes posades sobre el mateix arbre; en la prac-
tica s'ha de veure si els que desitgen lo que 6s d'altri hopermetrien,perque

sin6 les caixes s'hauran de servar en les habitacions del propietari, i

aleshores la practica 6s un' altra.
Es molt convenient la conservaci6 de les olives en caixes construides

corn s'ha dit per a no permetre 1'eixida de la mosca adulta peru perinetre
la dels seas parasits, aquelles no podran passar per tin forat de un milli-

metre de diametre mentre que ho faran cOmodament els parasits amb lo
que s 'obtindra I'efecte de destruir tin gran norabre de mosques i de dei-

xar Iliures els entomofegs els quips podran seguidament continuar la obra

cercant larves de mosca que s'hagin desenrotllat d'ous postos per indivi-

dus que han quedat en la olivera.

Lo millor seria com s'ha dit, deixar la caixa sobre les oliveres, perb

si no 6s possible, s'haura de tenir a casa. En aque:;t tiltim cas els forats
es situaran en la part superior millor que lateralment i aquestos no seran

m6s amples de un centimetre i mig de diametre. Sobre cada forat es col-

locara, per la boca, una ampolla usual de vidre clar de la capacitat de

mig litre i assegurada per la boca en la caixa amb cera, lacre o ultra subs-

tancia. Els parasits de la caixa pa,saran a I'ampolla atrets per la Ilunt i

tapant-la tot seguit amb una mica de cot6 fluix, inentre que 6s fa lo mateix

amb els forats de la caixa, si no hi ha a ma un'altra ampulla de recanvi,

es podran transportar a la olivera.

Totes aquestes operacions podran semblar de moment complicades,

peril en realitat no ho s6n gens i s6n facils d'apendre per a qualsevol

persona.

Els resu'tats de aital practica s6n titils sentpre i majorment ho seran

si a una primera recol'lecci6 de olives atacades se'n fa seguir una segona

a la distancia de una desena de dies, abatis que comenci l'aparici6 dels
adults de la primera p-eneraci6.

La dificultat en aplicar aquest m6tode estara en la fais6 de ser for-

mats els oliverars, peril aquesta dificultat sera, en la majoria dels cassos,
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aviat eliminada per a tots aquells oliverars que siguin constituits del tot o

en grandissinta part de oliveres de fruit tarda, perque en aitals cassos

bastaru tenir tin arbre entre 100 amb Ia varietat amb fruit precoc. La difi-

cultat estara verament per a aquells oliverars que son tots o quasi tots de

la varietat amb fruit precoG, perque en aital cas no es pot aconsellar Ia

recol'leccio de totes les olives atacades en juliol-agost, recol'leccio que

hauria de fer-se arbre per arbre.
Sots el punt d'obir economic In aplicacio del metode aconsellat, no

importaria una gran despesa perque tin operari en tin jorn pot certament

visitar en menys 20 arbres per a recollir-ne olives i aixo es curar una zo-

nu Lie 2.000 oliveres; In caixa de fusta ancque n'hi hagi una per arbre no

podria costar per a 20 arbres gaire mes d'unes 60 pessetes, despesa

aquesta que una volta feta no s'ha pas de repetir cada any; resta a consi-

derar In perdua parcial de les olives d'un arbre entre 100 i aquesta crec

que no seria tinguda en compte per tin propietari que aleshores podria te-

nir en bones condicions el fruit de la resta de l'oliverar.

Conclussivament deu aconsellar-se :

ler.--Cultic de la olivera lo menys especialitzada possible i conso-

ciunt-la antb altres arbres fruiters, com figueres, pareres, pruneres, etz.

ton. -Conservacio entr'ells de alzines, roures, rosers silvestres i
arbnstos i conservacio de boscos en el sec vetnatge.

3er.-Recol'lecci6 to flies tard en mare-abril de totes les olives.
4rt. Formacio d'oliverars amb arbres de dugues varietats (o dos grups

de varietats); In una amb fruit molt prinierenc, I'altra amb fruit tard"t. La

varietat de fruit precoc en In proporcio de 1 °!„ posats al costat a distan-
cies iguels,tinguts baixos i podats de faiso que deixin veure be tot el fruit.

5t. -Recol'leccio en dugues vegades abatis de compareixer els adults
de In primera generacio, en juliol-agost (o agost-setembre, segons les lo-
calitats) de totes les olives atacades de fruit precoG.

tie. -Conservacio de aitals olives per tin mes en caixes construides de
faiso que permetin la sortida dels parasits i no el de la mosca adulta.

co es en sintesi In que aconsellen els italians que son els mestres de
aquesta mena d'estudis, corn a resultat de les seves campanyes i investi-
gacions contra la mosca de la oliva tractada pets entomufegs . A mi m'es
grat el divulgar-ho.

Barcelona , 1.1.22.


