INVITAŢIE
Varrooza, loca si nosema, bolile şi dăunatorii albinelor.
O provocare pentru viitorul apiculturii.
Prezentări susţinute de Dr. Wolfgang Ritter (Germania)
biolog şi apicultor, autorul cărţii „Bolile albinelor”
Albina meliferă se află într-o situaţie dificilă. Mortalitatea crescută din ultimii ani, chimizarea agriculturii,
întreţinerea intensivă a albinelor de către apicultori, infestarea cu varrooză, boli si dăunători noi apăruţi în
apicultura (nosema ceranae, gândacul mic de stup, vespa velutina) sunt doar câteva dintre problemele
cu care se confruntă albina melifera în ziua de astăzi. Vă invităm să participaţi la dezbaterea acestor
probleme alături de un specialist german consacrat din acest domeniu, în cadrul unui seminar organizat
în data de 20.06.2015.
Seminarul este derulat în cadrul proiectului „Parteneriat pentru apicultură sustenabilă – un centru naţional
de excelenţă pentru apicultură ecologică inovativă, transfer de cunoştinţe aplicate şi educaţie
participativă”. Proiectul este cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Mai multe informaţii găsiţi pe www.melikoleg.ro.
Locaţia: Şcoala Generala Hamba, Comuna Şura Mare, str. Cooperativei 52, Jud. Sibiu
Perioada de desfăşurare: 20.06.2015 orele 9:00 – 17:00
Participarea este gratuită. Costurile de catering sunt suportate de către participanţi.
Program:
Sâmbăta 20 iunie 2015
09:00 – 11:00 Prezentare „Provocări noi in apicultura, de la modificările climei pana la sănătatea
albinelor” – Dr. Wolfgang Ritter, Germania.
11:00 – 11:15 Pauză de cafea
11:15 – 13:00 Prezentare „Varrooza, nosema, loca etc., principalele boli şi dăunători ai albinelor,
investigaţii şi metode de tratare” – Dr. Wolfgang Ritter
13:00 – 14:00 Pauză de masa
14:00 – 16:00 Workshop „Recunoaşterea bolilor si a dăunătorilor albinelor” – Dr. Wolfgang Ritter,
Germania, stupina demonstrativa a şcolii apicole Hamba.
16:00 – 17:00 Discuţii si închidere
Pentru a vă înregistra la acest eveniment vă rugăm să ne contactaţi: Asociaţia Melikoleg, Str. Avram
Iancu 11, 550183, Sibiu, România, 0749.417.077, info@melikoleg.ro

www.melikoleg.ro

