II Jornades
tècniques apícoles
Jornada tècnica
El Perelló, 1 i 2 d’octubre de 2022

Presentació

Segona edició de les Jornades
Apícoles del Perelló. Després de
l’esdeveniment iniciat l’any passat i
amb una durada d’un cap de semana,
com a lloc de trobada de diferents
apicultors, veterinaris, tècnics,
comercials i interessats en el món
apícola d’arreu del territori, a dintre un
marc incomparable com és la “capital
de la mel” com a Marca turística del
Perelló.
En aquesta edició es tractaran temes
com la qualitat i comercialització de
les mels, amb testimonis i experts de
IGP’s, maneig i control de malalties
com la Nosemiosi i la Varroasi,
passant per l’alimentació de les
colònies, i la cria i selecció de reines,
comptant altrament amb experiències
de diferents apicultors que en el seu
dia es van iniciar professionalment en
aquest fascinant món.
En el marc de les Jornades tindrà lloc
també la XXXVIa edició del Concurs
de Mels, el més antic de tot l’Estat i
una referència per al món apícola,
atès el volum de mostres i l’elevada
qualitat de les mateixes que es
presenten.

Programa

Dissabte 1 d’octubre

220060 / 4,00

9.30 h

Validació de les Inscripcions

11.45 h

Presentació de les jornades

12.00 h

Com posar en funcionament una norma de qualitat:
IGP Miel de Asturias
Sr. Julio Fernández, president del Consell Regulador IGP Miel de
Asturias.

13.00 h

Pausa - dinar

16.00 h

Nosema cerenae: cicle, diagnosi, control i efectes
sobre les colònies
Sra. Raquel Martín, investigadora del INCRECYT, Centro de
Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo
(Guadalajara).

17.00 h

Taula rodona: experiències en apicultura
Sr. Xavier Branchat Garcia (Urgell).
Sr. Albert Vidiella Múrria. (Baix Ebre).
Sr. Josetxo Rodríguez. (La Noguera).
Sra. Mari Àngels Boixaderas Planas. (Berguedà).
Sr. Marc Arumí Rodríguez. (Alt Empordà).
Modera: Sr. Àlex Sirera Moreno, professor i coordinador de
formació en apicultura. ECAF Sta. Coloma de Farners. DACC.

18.30 h

Pausa

18.45 h

El paper de les denominacions de qualitat en el
desenvolupament de l’apicultura local: la IGP Mel de
Galicia
Sra. Ester Ordóñez Dios, veterinària apícola i presidenta del
Consello Regulador IXP Mel de Galicia.

Programa
10.00 h

Diumenge 2 d’octubre

229076 / 3,50

Pla de Vigilància i lluita contra la varroasi
Sr. Fernando Calatayud, biòleg d’APIADS (València).

11.00 h

Alimentació: ús dels pinsos proteïcs. Noves formes
d’avaluar el seu impacte en la salut de les abelles
Sra. Marta Pitarch Bielsa, biòloga de Pajuelo Consultores
Apícolas (Castelló).

12.00 h

Pausa

12.15 h

Cria i selecció de reines amb càmera estreta
Sr. Luca Consigli, Apicoltora la Fenice (Lecce. Itàlia).

13.45 h

Presentació normativa Nou Concurs mels Apícola
Tarragonina 2023”.
Sr. Miquel Gil Espuny, tècnic analista de laboratori de mels.
Apícola Tarragonina SCCL.

14.00 h

Entrega de premis del XXXVIè Concurs de mels del
Perelló

14.15 h

Cloenda de les jornades
Il·lma. Sra. Maria Cinta Llaó i Llaó, alcaldessa del Perelló.
Sr. Jesús Gómez Fernàndez, director dels Serveis Territorials del
DACC a les Terres de l’Ebre.

Lloc de realització
Cinema – Auditori Victòria
Carrer Nava, 43
43519–El Perelló
Coord. UTM (31):
X=307.269 I=4.527.164

Organització
Inscripcions
Apicola Tarragonina SCCL
A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació:
Serveis Territorials del DACC a Terres
de l’Ebre. (Sra. Mireia Pino)

Col·laboració

Tel.: 977 441 234
mireia.pino@gencat.cat

Ajuntament del Perelló

