Formació
Escoles Agràries

El cicle apícola
EA Vallfogona de Balaguer, 23 -29 novembre 2018

Presentació i Objectius
Des de l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer presentem aquest curs, per tal de divulgar
coneixement nou al voltant del món de l'apicultura.
Com sabeu, l’apicultura és una activitat mil·lenària que contribueix a mantenir un equilibri amb la natura.
De les abelles en depèn bona part de la flora autòctona i silvestre, i també els arbres fruiters, que les
necessiten per ser pol·linitzats, multiplicant així els beneficis en la producció. Per aquesta tasca
imprescindible en la pol·linització de les plantes silvestres i cultius agraris i fruiters, les abelles a
Catalunya han estat declarades espècie d’interès especial.
Aquest curs, El cicle apícola, té com a objectiu formar apicultors i tècnics apícoles en l'avaluació de les
necessitats nutricionals de les abelles en les diferents èpoques de l'any, el coneixement de les matèries
primeres presents en el mercat per a la seva alimentació i en la preparació i aplicació dels diferents
tipus de pinsos a aportar al rusc. També es donaran aspectes bàsics de la sanitat del rusc: equilibri
intern de la colònia, desenvolupament, símptomes, diagnòstic de camp i tractament de les principals
malalties.
Esperem que resulti de força interès, ja que la complexitat actual en la cura i el manteniment de les
abelles de la mel exigeix als apicultors tenir un alt coneixement sobre l'activitat, així com estar al dia de
les noves tècniques.

Professorat
Sr. Juan Carlos Merino, Sra. Sandra Vásquez i Sr. Josetxo Rodriguez

Realització

Inscripcions

Lloc: EA Vallfogona de Balaguer
Calendari:
23, 24, 25 i 29 novembre de 2018
Horari: Segons programa
Durada del curs: 20 h.

A l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer.
Coordinador:
Sr. Francesc Valverde, telèfon 973 44 36 50,
a/e: fvalverde@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €*

Hi col·laboren
Apicultors lleidatans associats

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE. Lloc: EA Vallfogona de Balaguer.
-

12h-14h - Los orígenes: belleza y elegancia de los insectos sociales. Prof: Juan Carlos Merino

-

14h-15h- Dinar. Es pot dinar al menjador de l’Escola. Preu públic de 6,30 €*

-

15h-19h- Otoño: preparación de las abejas de invierno. Renacimiento: solsticio de invierno.
Prof: Juan Carlos Merino

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE. Lloc: EA Vallfogona de Balaguer
-

9h-14h – Primavera y enjambrazón reproductiva. Manejo durante el verano según diferentes
climas. Varroa: conociendo al enemigo. Prof: Juan Carlos Merino

-

16h-18h– Necesidades nutricionales de las colonias de abejas. Prof: Juan Carlos Merino

DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE. Lloc: Càmping La Noguera (Sant Llorenç de Montgai)
-

11h-12h – Profundizando en la nutrición de las abejas. Prof: Juan Carlos Merino

-

12h-13h- Experimentació de camp amb alimentació proteica a Lleida. Estiu 2018. Prof: Sandra
Vásquez/ Josetxo Rodriguez

-

13h-14h– Diferentes estratègies en la alimentación de las colonias de abejas. Prof: Juan Carlos
Merino

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE. Lloc: EA Vallfogona de Balaguer
-

15.30h-19.30h- Eines bàsiques per a un control integral de varroa. Assaig de camp:
comprovació de l’àcid oxàlic en tires de cartró com a acaricida contra varroa. Informacions i
novetats d’interès al “Congreso Nacional de Apicultura de Tenerife”. Prof: Sandra Vásquez/
Josetxo Rodriguez

* Segons Ordre ARP/45/2017. de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les
escoles agràries.
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