Formació
Escoles Agràries

Apicultura ecològica
Models a seguir
Sta. Coloma de Farners, 11 i 12 de març de 2019

Presentació i objectius
Desprès de diversos anys fent cursos sobre apicultura ecològica i de tractar les seves peculiaritats al
nostre territori, aquest any fem un gir en l’orientació d’aquest curs per intentar conèixer com es
desenvolupa l’apicultura ecològica més enllà dels Pirineus. Per no caure en l’error de comparar coses
diferents, hem seleccionat una zona bioclimàtica semblant a la nostra: la regió d’Occitània al voltant de
Montpeller.
És per això que aquest any ens visitarà un tècnic i apicultor semiprofessional d’aquesta regió. Ens
explicarà com s’organitzen els apicultors i com es desenvolupa allí l’apicultura ecològica, especialment
com els hi va i a quins problemes s’enfronten. La seva experiència ha de ser, de ben segur, important
per a l’apicultura catalana.
Aquest curs l’adrecem a apicultors professionals o semiprofessionals amb un bagatge d’anys en
apicultura. Professionals que s’enfronten, a diari, a dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat.
Per altra banda, entenem que el futur de la nostra apicultura s’orienta cap al maneig ecològic, per tant,
al curs hi sou tots convidats, tant apicultors ecològics com convencionals.

Professorat
Vincent Girod, Diplôme national français d’apicultura (1999) i formador especialitzat en apicultura.
Girod és apicultor des de fa 25 anys (20 en ecològica), productor de mel, pol·len, pròpolis i gelea reial.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra.
Santa Coloma de Farners
Calendari:
Dies 11 i 12 de març
Horari:
De 9:30 a 14:0 0h 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://goo.gl/forms/heQczAcSEypchSai2
Coordinador:
Àlex Sirera Moreno
a/e: alex.sirera@gencat.cat
Cost del curs: 32 €
Curs per a treballadors en actiu.
Les matrícules es faran seguint l’ordre en que s’han fet les
preinscripcions i fins a un total de 20 places.
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dl. 11 de març

•
•

La situació de l'apicultura ecològica a França.
Recordatori sobre pràctiques d'apicultura compatibles amb les especificacions de l'agricultura
ecològica.

SESSIÓ 2, dl. 11 de març
•
•

Aproximació pràctica a la producció de productes d'abella segons el mètode de producció ecològica
(pol·len, gelea reial, pròpolis).
Intercanvi d'experiències sobre condicions de producció en l'apicultura ecològica i sobre les
especificacions de BIO.

SESSIÓ 3, dl. 11 de març
•

•
•

Recordatori de la varroasi:
a) Pèrdues d'hivern i factors de risc.
b) Impactes del varroa en l'abella i la colònia.
c) Paper de les abelles d'hivern.
d) Conceptes d'eficiència, cinètica de caiguda, àcars residuals de varroa, re-infestació.
e) Llindars crítics.
La gestió sanitària de la varroasi a BIO: resultats d'eficàcia de medicaments AMM o d'altres
tècniques (reina gàbia, eliminació de cries, Aluen Cap, etc.) autoritzats en apicultura ecològica.
Múltiples mitjans de detecció de la infestació de varroa mitjançant la mesura de les abelles VP/100 i
la seva utilitat en una estratègia de control anual.

SESSIÓ 4, dt. 12 de març
•

Alimentació i nutrició en apicultura ecològica.

SESSIÓ 5, dt. 12 de març
•

Mètodes de reproducció i multiplicació simplificats i ecològics per mantenir i desenvolupar el bestiar
en ecològic.

SESSIÓ 6, dt. 12 de març
•

Demostració de la detecció de la infestació de varroasi mitjançant la mesura de les abelles VP/100 i
l'avaluació del nivell d'infestació de la varroasi en un abellar.
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