Situació i mètodes de lluita i
control de la Vespa velutina
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 10 de gener de 2020

Presentació
Un any més hem preparat una jornada
tècnica sobre la lluita i control de la
Vespa velutina adreçada al sector
apícola.
En aquesta ocasió coneixerem més
sobre la Vespa velutina i els impactes i
mesures de gestió local, coneixent
cada cop una mica més qüestions
relacionades amb les possibilitats de
control d’aquesta espècie invasora.
Tot seguit parlarem de la situació
actual d’expansió de la Vespa velutina
i de les diferents campanyes de
trampeig realitzades a la zona de
Girona i la seva possible incidència.
Desprès parlarem de diferents estudis
i projectes tant amb la utilització de
morrions (muselières), com per la
d’arpes elèctriques, que s’han produït
durant els anys. Es presentaran els
resultats
preliminars
d’aquests
treballs.
Finalment, repetirem el taller de
construcció d’arpes elèctriques i
muselières que ja vàrem fer l’any
passat però ara amb més temps, ja
que al menys les arpes es mostren
com un a eina eficaç per a reduir la
pressió en els abellars.

Programa
8.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la jornada
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal “Casa Xifra”
de Santa Coloma de Farners.
9.15 h Bioecologia, impactes i mesures de gestió local de la vespa
asiàtica (Vespa velutina)
Sr. Narcís Vicens, Servei de Medi Ambient, Diputació de Girona.
10.15 h Situació actual de la Vespa velutina a Catalunya. Campanya de
trampeig a comarques de Girona i presentació assaig de
trampeig a la Selva
Sr. Carles López, secretari d’Apicultors Gironins Associats.
11.15 h Pausa
11.45 h Avaluant els efectes comportamentals de l’abella en presència
de muselière i sense pressió de Vespa velutina
Sra. Joana Castro, graduada en Ciències ambientals per La
universitat de Girona.
12.00 h Com reduir l’impacte de la vespa asiàtica en l’activitat de les
abelles. Resultats preliminars
Sr. Josep Maria Bas, professor i investigador de la Universitat de
Girona.
13.00 h Tipus d’arpes elèctriques i de muselières. Taller de muntatge
Sr. Albert Tort, apicultor professional.
Sr. Carles López, secretari d’Apicultors Gironins Associats.
14.00 h Fi de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra, s/n
17430 - SANTA COLOMA DE FARNERS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del coordinador:
Sr. Àlex Sirera Moreno (A/e: alex.sirera@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
1234 / 3,00

