Apicultura: maneig d’arnes i
qualitat de la mel
Jornada tècnica
PRAT DE COMTE, dissabte 14 de setembre de 2019

Presentació
L’apicultura desperta un interès
creixent, tant com activitat ramadera
com pel seu benefici mediambiental i
per a la salut humana. Alhora, però, es
troba amenaçada per diversos factors
que han provocat un declivi en la
població d’abelles així com al seu
estat sanitari. Són diverses les causes
que
es
consideren
com
a
responsables, actualment encara en
fase d’estudi.
Aquesta jornada pretén actualitzar
diversos aspectes tècnics amb l’ànim
de valoritzar i preservar aquesta
activitat.

Programa
9.30 h Presentació de la jornada
Sr. Carles Chiner Furquet, cap comarcal del DARP a la Terra Alta.
9.45 h Cria de reines i divisió d’eixams
Sr. Harildo Dávila Guerrero, apicultor i criador de reines, Abejas
Dávila & Artús.
10.45 h Varroa i tractaments amb àcid oxàlic
Sr. Jaume Cambra Sánchez, apicultor ecològic i botànic. Dept.
Botànica de la Univ. Barcelona. Apicultors Ecològics Associats
12.00 h Visita a les instal·lacions del Centre del Parc Natural
12.30 h Origen floral i d’altres paràmetres en la determinació del tipus
de mel
Sr. Miquel Gil Espuny, tècnic en anàlisi laboratorial de mels, Societat
Cooperativa Apícola Tarragonina.
13.45 h Dinar
16.00h Estudi i comentaris de casos pràctics.
Sr. Jaume Cambra Sánchez, apicultor ecològic i botànic. Dept.
Botànica de la Univ. Barcelona. Apicultors Ecològics Associats.
17.00 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Centre de Visitants del Parc Natural dels Ports a la Terra Alta
Ctra. T-330, km 27
43595 - PRAT DE COMTE

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal de
la Terra Alta: (Tel.: 977 420146 - A/e: atalta.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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