
Qualitat de la cera 

per a les abelles  

Jornada tècnica 
Santa Coloma de Farners, divendres 18 de març de 2022 

Presentació 

La qualitat de la cera ha esdevingut un 

tema capital per a les explotacions 

apícoles. La progressiva degradació  de 

la seva qualitat, bé sigui per acumulacions 

de molècules químiques provinents dels 

tractaments sanitaris de les pròpies 

abelles i la seva cria, com també 

directament des de les floracions o 

possibles adulteracions en el procés de 

producció, condiciona fortament el normal 

funcionament de les colònies d’abelles, 

fins al punt de ser un factor important per 

a l’abandonament de les arnes. 

Aquesta jornada pretén aportar informació 

rellevant sobre l’abast del problema per a 
les abelles i per a l’apicultor a partir

d’estudis i treballs recents sobre el tema. 

Lloc de realització 

Escola Agrària Forestal de Santa 

Coloma de Farners 

Casa Xifra 

17430 Santa Coloma de Farners 

Inscripcions 

A través de RuralCat: inscripcions 

Per a més informació:  

Sr. Àlex Sirera 
A/e: alex.sirera@gencat.cat 

Organització 

Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

Col·laboració 

Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents 
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la 
COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.  

Programa 

  9.15 h Presentació de la jornada 

Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal de 

Santa Coloma de Farners, DACC. 

  9.30 h Importància de la qualitat de la cera per al desenvo-

lupament de les arnes. 

Què és la cera d’abelles? Què en fan les abelles?
Què fem nosaltres amb la cera d’abella? Apicultors i 

altres sectors 

11.00 h Pausa i petit refrigeri a la Residència 

11.30 h Adulteració i envelliment de la cera i el seu impacte 

per les abelles. 

Intoxicacions i el seu impacte en les arnes 

12.30 h Cloenda de la jornada 

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Antonio Gómez 

de Pajuelo, Consultores Apícolas. 

220072 / 2,50 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica
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