Maneig integrat d’explotacions apícoles
Santa Coloma de Farners, febrer-juny de 2018
PRESENTACIÓ
Amb aquest curs d’iniciació, volem transmetre els coneixements bàsics
per poder tenir cura i criar correctament les abelles en un enfocament
orientat a la producció ecològica. El maneig integrat demana un
aprofitament dels recursos naturals que asseguri una producció sostenible
i utilitzi productes preferentment ecològics sempre que sigui possible.
Enguany, hem augmentat les hores del curs per incloure més pràctiques i
visites a apicultors professionals amb l’objectiu de mostrar millor la
realitat del sector. A més, hem distribuït les sessions al llarg de la
primavera amb l’objectiu de conèixer totes les tasques anuals, des de la
preparació de les arnes a finals de l’hivern, la multiplicació de colònies i
la collita de la mel fins a la comercialització dels productes.
Entendrem com són i com s’organitzen les abelles dins la seva colònia, els
individus que hi podem trobar, les feines que l’apicultor ha de dur a
terme, els materials necessaris per fer-ho i els productes que produeixen
les abelles com ara la mel, el pol·len, la gelea real, el pròpolis o la cera.
Durant el curs, es tractaran les nocions bàsiques, tant pràctiques com
teòriques, per practicar l’apicultura d’una manera integrada i sostenible i
poder gaudir de les abelles d’una manera segura i responsable.

INFORMACIÓ SOBRE EL CURS. 50 h
Dies: dissabtes 24/2, 17/3, 14/4, 5/5, 2/6, 23/6 7/7
Professor: Ernest Francolí, tècnic superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i
Paisatgístics. Apicultor semiprofessional.
Places: 20 places, per rigorós ordre d’inscripció i pagament de matrícula.

INSCRIPCIONS
Inscripcions: http://dom.cat/1f4y
Coordinació : Enric Campi (ecampi@gencat.cat)
Curs adreçat a treballadors en actiu
Preu del curs: 56 €
Hi ha la possibilitat de dinar a l’Escola (6,30 €) sempre que s’indiqui en el moment de la
matrícula

LLOC DE REALITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

HORARIS

ESCOLA AGRÀRIA FORESTAL
Santa Coloma de Farners
Casa Xifra

Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca
i Alimentació

Dissabtes,
de 9 a 13 h i de 14 a 18 h
23 de juny i 7 de juliol de
9 a 14 h

PROGRAMA DEL CURS
Sessió 1 Dissabte 24 de febrer
Introducció al món de l’apicultura. Bases per al maneig correcte de les abelles, eines i
material bàsic. Ernest Francolí
Tarda, visita a un arnar. Ernest Francolí i Enric Campi
Sessió 2 Dissabte 17 de març
Maneig dels diferents tipus d’arnes. Material necessari i pressupost general. Com començar?
Ernest Francolí
Sessió 3 Dissabte 14 d’abril
Paràsits i malalties de les abelles. Control i tractaments. Pràctica a l’arnar
Ernest Francolí i Esteve Miràngels
Sessió 4 Dissabte 5 de maig
Divisió d’arnes, paquets d’abella i nuclis. Alimentació. Cria de reines
Ernest Francolí i Josep Noguer
Sessió 5 Dissabte 2 de juny
Visita a un apicultor professional (5 hores)
Ernest Francolí i Josep Noguer o Albert Tort
Sessió 6 Dissabte 23 de juny
Productes apícoles. Mel, pol·len, cera, gelea reial, pròpolis i apitoxina. Importància de la
pol·linització. Legislació i associacions. Ernest Francolí
Sessió 7 Dissabte 7 de juliol
Visita a un apicultor professional. Dubtes i preguntes (5 hores)
Ernest Francolí i Ramon Verdaguer

