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Taller de creació arpes antivelutines 

 
En el taller de creacio d’arpes tractarem els segënts punts: 

- Parts de l’arpa  

o Energia  

o Estructura  

o Recipients  

- Bones practiques de colocació  

o Quines époques son més efictives 

o En quines zones del abellar 

o Com conduir les velutines cap a les arpes 

- Altres métodes de control de la vespa en els apiaris. 

 

Durant el taller durem a terme una práctica de creació d’arpes 

, amb les arpes que farem , aprofitarem les estructures de 

caballets de fusta i per a les fonts d’energia aprofitarem 

també els aparells ja existents en els mercats com els aparells 

antimosquits que es poden trovar d’una manera sencilla . 

 

Tot el taller està orientat a entendre la diferents parts i perdre 

la por a crear-se de manera molt sencilla una protecció 

efectiva per als nostres ruscos . 
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Material necessari contrucció arpa antivelutina 
 

Material arpa :     

- Caballet de fusta (els de tota la vida per a la taula)  

- 5 paquets de chinchetes amples  

 

- Fil ferro no galvanitzat prim 
(Minim 18 metres per a fer un costat de l’arpa si es volen fer els dos 

costat , llavors 30 ) 

 

- Recomanem aquesta Mosquitera alimentada a piles i solar  
o Link compra mosquitera  

 

(cualsevol altre mosquitera o sistema d’acumulació es viable per a la 

alimentació de larpa, aquest exemple es per a alimentar d’una a dos 

arpes, amb un preu de cost molt reduit) 

 

- Rollo de cinta de goma autoamalgamante 
o Link compra en amazon  

 

- Gancho per a poder penjar la mosquitera 
(Cualsevol tipus de gancho que es pogui clavar a la fusta valdrà) 

 

Eines : 

 

- Alicates  

- Regla 

- Llapis 

 

https://www.amazon.es/Leegoal-Antimosquitos-Eficiente-Interiores-Exteriores/dp/B07DWVWJTD/ref=asc_df_B07DWVWJTD/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=82853784010&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=5054327779354704167&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20270&hvtargid=pla-533377255598&psc=1
https://www.amazon.es/Rollo-autoamalgamante-Gocableties-impermeable-calidad/dp/B0789GZ5MD/ref=asc_df_B0789GZ5MD/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=298132689327&hvpos=2o1&hvnetw=g&hvrand=14541739405580838574&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20270&hvtargid=pla-421873005098&psc=1
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