
Pla Anual de

formació agrària

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Lloc: 

Escola Agrària Forestal

Casa Xifra.

Santa Coloma de Farners

Calendari: 

Dies 23 de març, 6, 13 i 27 

d’abril, 11 i 25 de maig i 8 

de juny

Horari: de 9 a 13 h i de 14 

a 18 h, excepte 11 de maig 

i 8 de juny de 9 a 14 h.

Durada del curs: 

50 h

Formació 
Escoles Agràries

Maneig integrat d’explotacions apícoles
Sta. Coloma de Farners, 23 de març, 6, 13 i 27 d’abril, 11 i 25 de maig i 8 de juny de 2019

Professorat

Ernest Francolí, apicultor semiprofessional i tècnic superior en Gestió i Organització de Recursos 

Naturals i Paisatgístics.

Diferents apicultors professionals a concretar.

Aquest curs pretén transmetre els coneixements bàsics per poder tenir cura d'un abellar amb el màxim

respecte per la natura. El maneig integrat demana un aprofitament dels recursos que asseguri una

producció sostenible i l’ús preferent de productes ecològics en tant sigui possible.

Durant el curs es visitaran diferents apicultors professionals per mostrar millor la realitat del sector. Les

sessions s'han distribuït de manera que es podran veure totes les tasques anuals, des de la preparació

de les arnes fins a la multiplicació de les colònies o la collita de la mel.

Coneixerem la biologia de les abelles, les feines de l'apicultor i també els productes que es poden

obtenir. Aprendrem a gaudir de les abelles.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de  Agrària Forestal de 

Santa Coloma de Farners mitjançant l’enllaç: 

https://goo.gl/forms/Zp8ktpKNZnfk8aJS2
Coordinadora: 

Anna Suquet Fontana, a/e: anna.suquet@gencat.cat

Cost del curs: 

Dret d’inscripció: 65 €

Curs per a treballadors en actiu.

Les matrícules es faran seguint l’ordre en que s’han fet les 

preinscripcions i fins a un total de 20 places.

https://goo.gl/forms/Zp8ktpKNZnfk8aJS2
mailto:anna.suquet@gencat.cat


Pla Anual de

formació agrària

Programa

Formació 
Escoles Agràries

Maneig integrat  

d’explotacions apícoles

SESSIÓ 1, ds. 23 de març 

• Introducció al món de l’apicultura.

• Bases per al correcte maneig de les abelles, les eines i el material bàsic.

• Visita a un abellar.

SESSIÓ 2, ds. 6 d’abril

• Maneig dels diferents tipus d’arnes.

• Material necessari i pressupost general. Com començar?

SESSIÓ 3, ds. 13 d’abril

• Paràsits i malalties de les abelles.

• Control i tractaments.

• Pràctiques a l’abellar.

SESSIÓ 4, ds. 27 d’abril

• Divisió d’arnes, paquets d’abella i nuclis.

• Alimentació.

• Cria de reines.

SESSIÓ 5, ds. 11 de maig 

• Visita a un apicultor professional (5 hores).

SESSIÓ 6, ds. 25 de maig

• Productes apícoles. Mel, pol·len, cera, gelea reial, pròpolis i verí.

• Importància de la pol·linització.

• Legislació i associacions.

SESSIÓ 7, dissabte. 8 de juny

• Visita a un apicultor professional. Dubtes i preguntes (5 hores).

Totes les sessions són de matí i tarda de 09:00 a 13:00 h i de 14:00 a 18:00 h, excepte les sessions del

dia 11 de maig i dia 8 de juny que seran de 09:00 a 14:00h.


