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Santa Coloma de Farners, 25 i 26 de gener de 2023

Presentació i objectius

Professorat

Més informació: agricultura.gencat.cat

InscripcionsRealització

La varroasi segueix sent el problema sanitari més important en els abellars. Des de la seva aparició al
nostre país i ja fa uns 37 anys d’això, la lluita contra aquest paràsit i els problemes que porta associats ha
estat constant. Malgrat això continua ostentant encara aquesta primera posició en les preocupacions dels
apicultors.

Conèixer la varroasi i com es comporta en les nostres condicions ambientals, en ajudarà a dissenyar un pla
de detecció i control que ens permeti mantenir nivells d’infestació prou baixos com per a no interferir
excessivament en el desenvolupament de les colònies d’abelles i reduir així, tant com es pugui, el seu fort
impacte en els volums de producció de mel.

Aconseguir marcar els llindars de tractament, segons el moment de desenvolupament de la colònia
d’abelles, és quelcom important per a millorar l’eficàcia dels tractaments realitzats i alhora evitar també
l’impacte negatiu d’aquests tractaments sobre la qualitat dels nostres productes

Fina Gonell Galindo i Antonio Gómez Pajuelo, de Pajuelo Consultores Apícolas S.L.

Lloc: 
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra.
Santa Coloma de Farners

Calendari: 
25 i 26 de gener

Horari: 
De 9:15 a 13:45 h i de 
15:00 a 18:00 h

Durada del curs: 
15 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal de Santa 
Coloma de Farners mitjançant l’enllaç: 

https://forms.gle/Ku6ydj9F9Jo4SaJf9

Coordinador: 
Àlex Sirera Moreno
a/e: alex.sirera@gencat.cat

Cost del curs: 32 €

Curs per a treballadors en actiu.
20 places.

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per 
la COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable
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Programa

SESSIÓ 1, dc. 25 de gener
• Varroasi (Varroa destructor): biologia, cicle i eficàcia com a paràsit.
• Efectes secundaris de la presència de varroa en la salut de les arnes.

• Sistemes de detecció de varroa i decisions d’actuació segons nivells.

• Tractaments químics
• Tractaments ecològics

SESSIÓ 2, dj. 26 de gener

• Maneig dels abellars per a la millora en l’eficàcia dels tractaments

• Valoració de l’eficàcia dels tractament
• Situació de la resistència de varroa als productes registrats

• Higiene i profilaxi. Aplicació de medicaments i bones pràctiques sanitàries a l’abellar.
• Impacte dels tractaments contra varroa en la qualitat dels productes apícoles.


