Estratègies per combatre
la vespa velutina i efectes
del canvi climàtic
Jornada tècnica
REUS, dissabte 19 de maig de 2018

Presentació
Els apicultors tenen, a dia d’avui,
diversos reptes importants davant la
reducció
del
nombre
d’abelles
autòctones. Un d’ells, seria aconseguir
que s’estableixi una estratègia global i
efectiva per controlar la vespa
velutina, una espècie exòtica invasora
que està fent molt mal a les
comarques de Girona i amenaça a la
resta de Catalunya.
D’altra banda, és una evidència que
els efectes del canvi climàtic impacten
de forma important en la vida de les
abelles, afectant a la producció de mel
i a la pol·linització, element clau per a
molts sectors agrícoles.
Durant
la
jornada
s’exposaran
aquestes dues temàtiques, per establir
on estem i poder definir actuacions per
millorar la situació.

Organització

Programa
10.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.40 h Presentació de la jornada
Sr. Joan Maria Llorens, cap sectorial d’apicultura de JARC.
10.50 h Estratègies per combatre la vespa velutina
Sr. Carles López, secretari tècnic d’Apicultors Gironins Associats.
11.30 h Pausa – Exposició de productes apícoles
12.00 h L’efecte del canvi climàtic sobre les abelles i la pol·linització
Sr. Esteve Miràngels, veterinari especialitzat en apicultura.
13.15 h Taula rodona per definir estratègies sectorials
Sr. Joan Maria Llorens, cap sectorial d’apicultura de JARC.
Sr. Carles López, secretari tècnic d’Apicultors Gironins Associats.
Sr. Esteve Miràngels, veterinari especialitzat en apicultura.
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Xavier Vela, president de JARC Tarragona.
14.00 h Dinar

Lloc de realització
Sala d’Actes del local de la Colla castellera Xiquets de Reus.
Carrer de Rosich, 4
43201 Reus

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de JARC Reus
(Tel.: 977 59 05 78 - A/e: tarragona@jarc.cat)
Per quedar-se a dinar, cal reserva prèvia (preu del menú 14,50 €/persona).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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