Formació
Escoles Agràries

Bones pràctiques en
sanitat apícola
Santa Coloma de Farners, 5 i 6 d’octubre de 2021

Presentació i objectius
En el rànquing de problemes que presenta el desenvolupament de l’activitat apícola avui en dia, el tema de
les malalties hi ocupa un lloc destacat. El percentatge de baixes hivernal no ha fet més que anar en augment
en els darrers anys, fins i tot arribant a triplicar-se. I encara que no podem atribuir-ho tot a l’efecte de les
malalties, si que podem assegurar que aquestes hi han tingut una influència rellevant. Així, per exemple,
abelles dèbils i arnes poc poblades, com a conseqüència d’alts nivells d’infestació de varroasi a la tardor, no
aconseguiran passar l’hivern i garantir la supervivència de la colònia, per aquest motiu.
Però la qüestió no és ja només detectar i intentar controlar malalties en qualsevol moment de l’any. La
pràctica apícola actual requereix d’un elevat coneixement dels agents que suposen enemics per a les
abelles i a partir d’aquí, possibilitar l’adopció d’un seguit de bones pràctiques en sanitat apícola que
previnguin i mitiguin l’acció dels agents patògens. El maneig general de les arnes, al llarg de l’any, ha de
portar integrada l’adopció sistemàtica d’aquestes pràctiques. Pràctiques com la realització de testos i
controls, desinfeccions, entre altres accions, ens permeten prevenir l’aparició dels problemes sanitaris, i en
tot cas, fer-los-hi front des d’estats inicials, molt més fàcils de afrontar. És en aquest sentit i amb aquest
objectiu, pel que hem dissenyat aquest curs que ara us oferim.

Professorat
Fina Gonell Galindo, enginyera tècnica agrícola, tècnica en apicultura de Pajuelo Consultores Apícolas S.L.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra.
Santa Coloma de Farners

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal de Santa
Coloma de Farners mitjançant l’enllaç:
https://forms.gle/wewKEnF7ZaV2P8Aa6

Calendari:
5 i 6 d’octubre
Horari:
De 9:15 a 13:45 h i de
15:00 a 18:00 h
Durada del curs:
15 h

Coordinador:
Àlex Sirera Moreno
a/e: alex.sirera@gencat.cat
Cost del curs: 32 €
Curs per a treballadors en actiu.
20 places.
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per
la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dt. 5 d’octubre
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Calendari apícola. Moments crítics per la salut de l’abellar.
Equilibri intern de la colònia: relació població – nutrients – meteorologia – maneig. Diagnòstic de camp i
tractament.
Malalties de les abelles provocades per virus: SBV, APV, CPV. Desenvolupament, símptomes,
diagnòstic de camp i tractament.
Malalties de la cria provocades per bactèries: loques (Paenibacillus larvae, Melissococcus pluton...).
Desenvolupament, símptomes, diagnòstic de camp i tractament.
Malalties de la cria provocades per fongs: ascosferiosis (Ascosphaera larvae). Desenvolupament,
símptomes, diagnòstic de camp i de laboratori, i tractament.
Malalties de les abelles adultes provocades per fongs: nosemiasi (Nosema apis, Nosema ceranae).
Desenvolupament, símptomes, diagnòstic de camp i de laboratori, tractament.
Impacte de paràsits i predadors en la salut de l’arna.

Diagnòstic de camp en l’abellar de l’Escola
Símptomes a observar, on i quan fer-lo, revisió de piqueres, revisió de la cria, revisió de les abelles
adultes.
Protocol de recollida i enviament de mostres. Dissecció de camp a les abelles. Diagnòstics diferencials
de les malalties (micosi, loques, varroa...). Interpretació de resultats

SESSIÓ 2, dc. 6 d’octubre
•
•

Malalties produïdes per àcars externs en la cria i les abelles adultes: varroasi (Varroa destructor):
Biologia de la varroa, cicle de reproducció, variacions de la seva eficàcia com a paràsit.
Sistemes de detecció de la varroa: en abella adulta, en cria, en fons. Equivalències. Decisions segons
nivells d’infestació.

•
•

Tractaments químics i tractaments alternatius (biològics), contra varroa.
Lluita genètica i propostes de millora.

•

Diagnòstic de laboratori amb lupes, microscopis i equips de dissecció, sobre les abelles i materials
recollits en l’abellar.
Dissecció d’abelles, observació de l’anatomia externa i interna: aparell digestiu. Preparacions per a
diagnòstic laboratorial de malalties de microsporidis. Interpretació de resultats.

•

Nota:
Els participants del curs poden portar mostres de bresca de cria, abelles, restes d’arna o material sospitós per a
poder fer una diagnosi diferencial durant el curs
Els participants hauran de portar els equips de protecció (caretes,...) i es recomana que aquests estiguin nets.
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