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8Una alternativa

ecològica al control de
la varroa: com criar

abelles resistents

058 / 7,15

Jornada tècnica



PRESENTACIÓ PROGRAMA

LLOC DE REALITZACIÓ

Centre de Capacitació Agrària de Manresa
Av. Universitat 4-6 (Edifici FUB)

Manresa (Bages)

INSCRIPCIONS

La inscripció és gratuïta però obligatòria.
Es pot fer a l’Escola trucant al telèfon 938 749 060
o bé a l’adreça electrònica: xeniatorras@vivet.cat

En els últims anys l’àcar Varroa jacobsoni s’ha convertit en
un dels majors problemes de sanitat animal en l’apicultura
ecològica.

Des de Canàries el senyor Stephan Braun treballa amb
abelles petites que són resistents a la varroa.

En aquesta jornada tècnica pretenem fer arribar a tots els
apicultors professionals de Catalunya els coneixements que
el Sr. Braun porta posant en pràctica des de fa set anys, per
tal que puguin iniciar el procés de millora del maneig de
l’explotació.

El programa comença amb una introducció al problema de
la varroa, per després fer una descripció i aportar solucions
dels diferents problemes dels ruscs. També es parlarà dels
errors més comuns en el maneig dels ruscs, canvis en el
maneig i tècniques i consells per aconseguir una abella
resistent.

La jornada acabarà amb una visita a una explotació apícola.

9.00 h. Presentació de la Jornada.

9.20 h. Introducció al problema de la varroa. Presentació de
l’evolució del treball de Dee Lusby (Arizona).

Sr. Stephan Braun (Canàries). Apicultor.

10.00 h. Descripció i solucions dels diferents problemes dels
ruscs.

10.50 h. Pausa – cafè.

11.10 h. Els errors més comuns en el maneig dels ruscs.
Canvis en el maneig.

12.30 h. Tècniques i consells per aconseguir una abella
resistent.

13.30 h. Dinar.

15.30 h. Sessió pràctica: visita a una explotació apícola. Com
es busquen abelles resistents?

19.00 h. Cloenda de la Jornada.


