CURS D’APICULTURA ECOLÒGICA AVANÇADA
Curs de formació de l’Escola Agrària de Manresa
Manresa, del 2 de maig al 6 de juny de 2017
30 hores
PRESENTACIÓ
Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa al sector
apícola. Intenta aprofundir tant en temes sobre maneig de les arnes, la
multiplicació de colònies i la cria de reines com en la gran dificultat de
supervivència dels eixams a causa de la varroasi, i explora noves
possibilitats de tractament en apicultura ecològica.

OBJECTIUS
- Situació del sector ecològic. Dificultats i fortaleses
- Possibilitats de tractaments amb olis essencials
- Aplicació de tractaments

- Aprendre el maneig de caixes warré
- Pràctica de la cria de reines

DESTINATARIS
El curs s’adreça a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari, especialment a apicultors.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària, 4-6 (edifici FUB)
Manresa

Inscripcions i matrícules
A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent
Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries
Cal dur: fotocòpia del DNI, imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i
fotocòpia de la targeta sanitària.

Règim general del curs
L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €.
S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182
9192 del BBVA, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no
comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.
Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.
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Programa del curs
2 de maig

Trets diferencials de l’apicultura ecològica i procés de certificació
Maneig d’una explotació apícola certificada en ecològic
Metodologia: Teoria
Professors: Teresa Casasas i Kilian Sampol. Apicultors i membres de l’Associació
d’Apicultors Ecològics

9 de maig

Cria de reines
Metodologia: Teoria
Professor:

12 de maig

Josep Noguer. Apicultor

Seguiment i tractament de la varroasi
Metodologia: Teoria
Professor:

Esteve Miràngels. Veterinari d’abelles

20 de maig

Cria de reines

Dissabte

Metodologia: Pràctica
Professor:

23 de maig

Josep Noguer

Maneig de caixes warré
Metodologia: Teoria
Professor:

Gaspar Tort. Apicultor. Membre del col·lectiu d’Abellaires

27 de maig

Visita a un apiari amb caixes warré

Dissabte

Metodologia: Visita tècnica
Professor:

30 de maig

Gaspar Tort. Apicultor. Membre del col·lectiu d’Abellaires

Tractaments de la varroasi, composició i traçabilitat en la mel i la cera
Metodologia: Teoria
Professor:

6 de juny

Francesc Ventura. Enginyer agrònom

Aplicació de tractaments experimentals contra la varroasi
Metodologia: Pràctica
Professora:

Carol Obiol. Apicultora

Horaris: dimarts i divendres de 16 a 20 h a la FUB
Dissabtes de 10 a 13 h
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