Preparació d’aliments
per a les abelles
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, 6 de març de 2019
Presentació
En un context de canvi climàtic, cada
cop és més evident la necessitat
d’ajudar a cobrir les necessitats
nutricionals de les abelles, en diferents
moments de l’any i del seu
desenvolupament.
Aquesta necessitat de suport puntual
en la dieta de les abelles comporta
que apicultors i tècnics han de saber
avaluar aquestes necessitats en cada
moment i conèixer les matèries
primeres presents al mercat per a la
preparació d’aquests aliments, així
com conèixer el procediment de
preparació i aplicació de les diferents
pinsos.
En aquesta jornada es tractarà de com
suplir les necessitats nutricionals de
les abelles a partir de matèries
primeres en la natura i en el mercat,
així com la realització de diferents
substitutius alimentaris.

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal “Casa Xifra”
de Santa Coloma de Farners. DARP.
9.15 h Necessitats nutricionals per a la supervivència de les abelles i de
la colònia, en les seves diferents fases, edat i moment de l’any
10.00 h Matèries primeres presents en la naturalesa que permeten suplir
els requisits nutricionals
10.45 h Matèries primeres presents al mercat que permeten aportar
hidrats de carbó, proteïnes, aminoàcids, greixos i vitamines.
Formulació i preparació d’aliments complementaris per la
primavera i per l’hivern
11.15 h Pausa
11.45 h Higiene i profilaxi en l’alimentació. L’alimentació com a suport per
a medicacions: loqui americana, poll enguixat, nosemiasi,
intoxicacions, SDC
12.30 h Pràctica:
Maneig de les diferents matèries primeres presents en el mercat
Formulació i fabricació de xarops substitutius de la mel
Formulació i fabricació de pastilles substitutes de la mel
Formulació i fabricació de substituts de pol·len
Conservants, ús i aplicacions
Alimentadors, ús i manteniment
Aplicació de mesures a través de l’alimentació
14.00 h Fi de la Jornada
Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Antonio Gómez Pajuelo, de Pajuelo
Consultores Apícolas.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners
Casa Xifra
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Coordinador: Sr. Àlex Sirera Moreno (alex.sirera@gencat.cat ).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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