Formació
Escoles Agràries

Avançat d’apicultura
ecològica
Sta. Coloma de Farners, octubre de 2020

Presentació i objectius
Aquest curs s’adreça a apicultors ja iniciats que volen millorar la capacitat productiva i la salut dels seves
arnes, alhora que millorar la seva formació. Per assolir els resultats esperats cal un enfocament sistemàtic i
l’aplicació de tècniques i coneixements pràctics.
En aquest curs aprendràs com predir i ser proactiu en les circumstàncies de cada període de la campanya
apícola. Per tant, guanyaràs confiança i capacitat d’anàlisi de les diferents situacions per poder prendre
decisions de gestió, sempre basades en principis científics i de coneixement que aprendràs al curs.
Aprendrem les tècniques pràctiques o manejos apícoles emprats pels millors apicultors i científics experts en
abelles. I per tant, et guiarem amb l’objectiu de mantenir els teus ruscs saludables i produir els resultats
desitjats, millorant-los any rere any.

Professorat
Jesús Manzano, consultor i pèrit judicial en apicultura, fundador d’Ecocolmena

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra. Santa Coloma de Farners
Calendari:
Dies 13,14 i 15 d’octubre
Horari:
De 9:30 a 14:00 h i de 15 a 17:30 h
Durada del curs: 21 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal
de Santa Coloma de Farners mitjançant l’enllaç:
https://forms.gle/oXo1zPhpetTWtx6y7
Coordinador:
Pitu Santana i Àlex Sirera Moreno
a/e: alex.sirera@gencat.cat
Cost del curs: 32 €

Hi col·labora
Les matrícules es faran seguint l’ordre en que s’han
fet les preinscripcions i fins a un total de 15 places.
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1 13 d’octubre
•

PREVENCIÓ I SOLUCIONS A PROBLEMES CRÍTICS DEL RUSC:
Pèrdua de la reina
Bloqueig de la posta de cria
Debilitat productiva

•

OPERACIONS ESTACIONALS:
Preparació per a la primavera
Períodes de mancança de fonts d’aliment
Preparació per a la hivernada

SESSIÓ 2 14 d’octubre
•

ALIMENTACIÓ DELS RUSCS:
Preparació d’aliments diferencials
Complements naturals

•

SANITAT APÍCOLA:
Control de la Varroa
Profilaxi davant de malalties

SESSIÓ 3 15 d’octubre
•

OBJECTIUS PRODUCTIUS:
Mel de qualitat diferenciada, amb valor afegit, suplements i marxandatge
Pol·len fresc, aliment per a abelles i esportistes
Pròpolis i tractaments naturals
Ceres i cosmètica natural
Eixams i cria de reines
Apiturisme
Apicultura urbana
Apiteràpia
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