Apicultura ecològica nivel I
9ªed. Dimecres de gener i febrer 2017
de les 18 h a les 21h h + Pràctica a l'Abril
a l’escola Esbioesfera

La mel és un valor natural excepcional
produït per unes obreres dedicadíssimes,
les qual
el nèctar
de lesi dones
flors
Les estructures orgàniques varen ser l’arquitectura
quetransformen
donava aixoplug
a homes
una no
substància
i carregada
al llarg de molts segles de la nostra civilització en
i fins
fa gaire dolcíssima
temps; i encara
avui en
d'altres
elements
beneficiosos.
És,
també,
algunes cultures són la base fonamental. L’objectiu d’aquest curs no és tornar enrere si no
un element
fonamental
per per ser més
veure quins són alguns dels elements que podem
fer servir
de la natura
l'autosuficiència,
doncs
la
és una
autosuficients, més conscients del potencial de les matèries vives que mel
tenim
al nostre
forma d'emmagatzematge extraordinària
abast i on trobar-les.
d'un munt de calories que sempre estan a
disposició encara que passin els anys. Ara
que la seva població està disminuint és el
moment de respectar-les des de la mirada
ecològica .

QUÈ APRENDRÀS
Des de EsBiosfera i en col·laboració amb el professor Jaume Cambra, professor de la universitat de
Barcelona d’apicultura ecològica, presentem un curs per descobrir el món de l’apicultura i ser
autosuficient en la producció de mel. L’objectiu del curs és:
1. Entendre la biologia i funcionament de les abelles
2. Capacitar al alumnes per poder muntar un petit rusc i cuidar-lo per obtenir mel de forma
ecològica.

Aportació a l’escola: 105 €

ESTRUCTURA DEL CURS
Tema 1. Biologia de l’abella i l’eixam. 3h
Tema 2. Flora d’interès apícola i Material (Tipus d’arnes, extractors de mel, infrastructures). 3h.
Tema 3. Maneig d’arnes d’alces i horitzontals. 3h.
Tema 4. Multiplicació i selecció d’eixams. 3h
Tema 5. Malalties de les abelles i tractaments ecològics. 3h.

ON ESTEM I INSCRIPCIONS
L’Escola Esbioesfera es troba al bell mig de Cardedeu, a darrera del mercat municipal, al carrerb
Lluis Llibre 29.

VISITA LA NOSTRA WEB I INSCRIU-TE A WWW.ESBIOESFERA.CAT

