XVII Jornada Tècnica de la Mel d’Alcover

Vespa asiàtica; Estat
actual i sistemes de control
Jornada en línia
Dijous 15 d’octubre de 2020

Presentació
La Vespa velutina no és el principal
problema de l’apicultura a Catalunya,
però és un problema en expansió i
amb una incidència localment molt
severa.
Avui tenim ja molta més informació
sobre la seva biologia i tècniques de
mitigació i control.
La lluita contra aquesta nova plaga
invasora requereix esforços tant a
nivell individual d’apicultor, com a
escala col·lectiva, coordinant les
actuacions a diferents escales de
treball, tant local com regional.
Ens cal doncs, disposar de tota
aquesta informació i organitzar el
sector per a poder actuar amb eficàcia
i sobretot eficiència, especialment en
el control de reines.

Programa
10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Joan Mª Llorens, Associació Amics de les abelles.
10.05 h La Vespa Velutina a Catalunya
Sr. Joan Pino, CREAF.
10.20 h La biologia de la Vespa asiàtica
Sr. Narcís Vicens, Diputació de Girona.
10.35 h Eines de control de la Vespa velutina
Sr. Josep Maria Bas, Universitat de Girona.
10.55 h El control de les poblacions de Vespa velutina a les Balears
Sra. Mar Leza, Universitat de les Illes Balears.
11.10 h Taula Rodona: la lluita contra la Vespa velutina a Catalunya
Apicultors de Catalunya
11.45 h Preguntes dels assistents
12.00 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amics de les Abelles

Col·laboració

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuita, us podeu inscriure a través del següent l’enllaç:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Sr. José Antonio Gil Santos
(A/e: jgilsantos@gencat.cat)
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