Pol·linització de fruiters
per abelles
Jornada tècnica
ALCOVER, divendres 25 d’octubre de 2019

Presentació
L’eficàcia pol·linitzadora de les abelles es
deu a la seva vida social i a la seva
capacitat de pol·linitzar una gran varietat de
flors diferents. Una colònia pot estar
formada fins 80.000 abelles. L'eficàcia de la
pol·linització de les abelles també es
fonamenta en la constància especial per
visitar flors d’una mateixa espècie vegetal.
Es calcula que el 75% de totes les plantes
en flors silvestres depenen d'insectes per la
seva pol·linització i també la majoria de les
flors. Totes les collites, especialment de
fruita i flora silvestre depenen de les visites
de les abelles per poder desenvolupar les
seves llavors, baies i fruits. El valor
econòmic de la pol·linització de les abelles
a la natura i la seva gran importància en la
pol·linització de cultius agrícoles és
incalculable.

Programa
17.35 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.45 h Presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
18.00 h Pol·linització de fruiters
Sr. Jaume Cambra, professor de la UB, botànic i apicultor.
19.00 h Projecte REDICAT
Sr. Joan Mª Llorens, apicultor i president de l’Associació d’Amics de
les Abelles.
19.45 h Precs i preguntes
20.00 h Cloenda de la jornada

Segons estimacions de la FAO i la Unió
Europea, les abelles de la mel donen un
benefici agrari superior al de la mel, entre
un 30% i un 40% de la producció final.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Casa de Cultura Ca Cosme
Plaça Cosme Vidal, 5
43460 - ALCOVER

Associació
Amics de les abelles

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona:
Tel.: 977 250 412 – A/e: jgilsantos@gencat.cat
Persona de contacte: Sr. José Antonio Gil Santos
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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