Gestió sostenible i adaptació
al canvi climàtic de les
explotacions apícoles
Jornada tècnica
CASTELLAR DEL VALLÈS, dissabte 1 d’abril de 2017

Presentació
Les abelles han jugat sempre un paper
molt important en la conservació del
territori.
L’aparició dels insecticides químics en
el món agrícola han fet desaparèixer la
majoria dels arnars familiars.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Aleix Canalís Alsina. Regidor de Sostenibilitat i Medi Natural de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

L’apicultura, actualment, està més en
mans d’explotacions professionals i
transhumants. Això provoca una gran
concentració d’abelles en algunes
zones i una manca d’ elles en altres.

10.30 h El canvi climàtic i el seu impacte en la flora apícola.
Necessitats nutricionals de les abelles i de la colònia
Sr. Antonio Gómez Pajuelo. Biòleg.

El canvi climàtic i la deficitària gestió
del bosc està provocant una
disminució de la biodiversitat en el
nostre entorn que impacta negativament en la nutrició de les abelles.

12.00 h Identificació de les situacions de malnutrició en les abelles i en la
colònia. Efectes de la malnutrició.
Matèries primeres presents en el mercat utilitzables en la
preparació de pinsos per abelles.
Formulacions de pinsos segons objectius, desenvolupament o
manteniment.
Sr. Antonio Gómez Pajuelo. Biòleg.

Les carències nutricionals en les
abelles afebleixen el seu sistema
immunològic i la rendibilitat.
Cal anar adaptant-se als temps i aplicar tècniques d’alimentació per suplir
aquestes carències.

Organització

11.30 h Pausa

14.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Josep Maria Clària. Responsable del Sector Apícola d’Unió
de Pagesos.

Lloc de realització
Sala d’actes d’El Mirador
Plaça d’El Mirador, s/n
08211 - CASTELLAR DEL VALLÈS

Associació d’Apicultors de
Barcelona

Col·laboració
Ajuntament de Castellar del Vallès
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Unió de Pagesos

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Associació
d’Apicultors de Barcelona: asapibar@gmail.com
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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