Formació
Escoles Agràries

Apicultura ecològica
Constantí, novembre de 2021

Presentació i objectius
La mel és un producte singular on el consumidor cada dia valora més la seva qualitat. I un dels
paràmetres bàsics per a obtenir una mel de qualitat és l’estat sanitari de les abelles així com el sistema
productiu escollit.
La producció agrària ecològica és un sistema de producció amb bases tècniques i normatives pròpies
que tenen com a objectiu principal obtenir aliments de màxima qualitat sense utilitzar substàncies
químiques de síntesi ni organismes modificats genèticament.
L’apicultura és una activitat ramadera important per que fa a la protecció mediambiental i a la producció
agroforestal mitjançant l’acció pol·linitzadora de les abelles. La condició de ”productes ecològics” està
estretament vinculada tant a les característiques del tractament de les arnes com a la qualitat del medi
ambient i les condicions d’extracció, elaboració i emmagatzematge dels productes.
Aquest curs s’adreça a apicultors ja iniciats que volen millorar la capacitat productiva i la salut de les
seves arnes, alhora que millora la seva formació en apicultura ecològica.

Programa
INTRODUCCIÓ A L’APICULTURA ECOLÒGICA I PAUTES DE CERTIFICACIÓ, dj. 11 de novembre
MANEIG INTEGRAT D’UNA EXPLOTACIÓ APÍCOLA ECOLÒGICA, dj. 18 de novembre
CONTROL DE MALALTIES EN ECOLÒGIC, dj. 25 de novembre

Professorat
Jaume Cambra Sánchez, botànic i professor

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA Mas Bové, Constantí

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Mas Bové
mitjançant qüestionari a: inscripcions

Calendari:
Dies 11, 18 i 25 de
novembre
Horari:
De 16:00 a 20:00 h
Durada del curs:
12 h

Coordinadora:
Almodis Pardo, telèfon 977 343 289 ext. 07
a/e: almodis.pardo@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Curs destinat a treballadors en actiu
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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