Calendari d’actuacions als
apiaris de l’Alt Urgell i la
Cerdanya
Jornada tècnica
BELLESTAR, dissabtes 7 i 21 de setembre de 2019
Presentació

Programa

En un entorn molt diversificat, l’activitat
apícola
té
un
potencial
de
desenvolupament notable i constitueix
una oportunitat econòmica per a zones
de muntanya.

Dissabte 7 de setembre.....................................................................................190058 / 7,50

L’obtenció de productes de qualitat i
diferenciats n’és la clau estratègica.
Les mels, els pròpolis i els pòl·lens
que tenim a muntanya encara no es
troben
als
circuits
comercials
habituals, així doncs, una bona
estratègia de comercialització es fa
imprescindible per aconseguir la
rendibilitat dels apiaris.

10.00 h Flora apícola i fenologia

L’apicultura a muntanya no és fàcil, i
requereix uns coneixements tècnics
específics en els quals cal aprofundir,
especialment en el calendari de feines
a realitzar anualment, el control de
Varroa destructor i, sobretot, el
coneixement dels paràmetres que ens
indiquen la salut, les necessitats
d’espai, d’alimentació, etc. de les
nostres caixes.

16.30 h Control de Varroa destructor

Aquests punts seran tractats durant el
curs d’una manera pràctica i a peu
d’apiari.

8.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00 h Apiaris i tipus de caixes

11.00 h Pausa
11.30 h Maneig de tardor-hivern. Alimentació
14.00 h Dinar
15.30 h Reciclat de cera

18.30 h Fi de la jornada

Dissabte 21 de setembre..................................................................................199029 / 8,00
9.00 h Maneig de primavera-estiu. Creixement, alces i multiplicació
11.00 h Pausa
11.30 h Extracció de mel, pol·len i pròpolis
14.00 h Dinar
15.30 h Productes. Valorització i comercialització
18.00 h Tast de mels

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària del Pirineu
Finca les Colomines s/n – Bellestar
25712 – MONTFERRER I CASTELLBÒ

19.00 h Fi de la jornada
*Tota la jornada anirà a càrrec del Sr. Jaume Cambra, apicultor especialista
en apicultura ecològica.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Escola Agrària del Pirineu (Sra. Marta Belmonte. Tel.: 973 352 358 - A/e:
asanz234@xtec.cat)
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

Cal portar l’equipament adequat per assistir al curs

1234
1234 // 3,00
3,00

