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CURS D’ESPECIALITZACIÓ  

EN APICULTURA    

 

L’apicultura és una tradició valenciana de gran valor des del 
punt de vista mediambiental, agrari i cultural. Davant el risc de 
desaparició d'aquesta activitat en les zones de tradició apícola, 
es planteja una nova acció formativa, que pose en valor 
aquesta activitat econòmica i promoga tant la incorporació de 
nous professionals com l'actualització dels que ja l'estan 
exercint. 

OBJECTIUS: Aquest curs està orientat a la formació de 

futurs apicultors i a la incorporació de nous titulars  
d’explotacions apícoles.  

 

Està dirigit a residents en la Comunitat Valenciana. 

PLACES DISPONIBLES :    21 

DATA D’IMPARTICIÓ:  octubre 2018 

ORGANITZA: 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament  Rural. 

Servei de Transferència de Tecnologia EEA Vila Real 

LLOC:: Mòdul teòric a l’Estació Experimental 
Agrària de Vila-Real 

Pràctiques d’apicultura a l’EEA i 
explotacions de la Comunitat Valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUDS: 

Es podran obtenir i presentar en les Estacions Experimentals 
Agràries, Oficines Comarcals Agràries, o en la següent  adreça 
web: 
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion 

També podran presentar-se en els registres de qualsevol 
òrgan administratiu. Es dirigiran al Servei de Transferència de 
Tecnologia, Cª de Moncada a Nàquera km 4,8. 46113 
Moncada (València). 
Podran presentar-se les sol·licituds, a través del següent 
correu electrònic:               
cursos_especializacion@gva.es  
El període de presentació de sol·licituds  durarà fins al 20 de 
setembre de 2018 

CONTINGUT DEL CURS I DURACIÓ 

El curs consta de tres mòduls, en els quals es tractarà, entre 
d'altres, dels següents continguts: 
 

Mòdul de formació teòrica                   Hores lectives   20 

Mòdul formació pràctica                       Hores lectives   22 

Jornades d’Activitats Apícoles (*)     Hores lectives    8 

• Taula rodona sobre innovacions apícoles 

• Taula rodona sobre apicultura ecològica. 

(*) Jornades i taules rodones obertes a no inscrits en el 
curs. 

 

EL CURS ÉS TOTALMENT GRATUÏT 

Els alumnes hauran de presentar un certificat, expedit pel 
metge de capçalera, amb l'aptitud de l'interessat en l'exposició 
als riscos següents:  

• Picades d'insectes 

• Exposició a vapors i / o fums per atordir abelles 

• Sobreesforços en el moviment de ruscs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELÈFONS DE CONSULTA: 964336620 / 963424199  

MÉS INFORMACIÓ: 

http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion 



 

CONTINGUTS DEL CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN APICULTURA   
 

1- Formació bàsica inicial (20 hores) 

• La abella i les seues característiques. Classificació 
taxonòmica. Cicle de vida. Reproducció de les abelles 

• Material per a l'apicultura. Indumentària. Útils per a 
l'apicultura. Equip per extreure mel o altres productes  

• El Rusc. El rusc Langstroth. El rusc Dadant. El rusc Layens. 
Altres ruscs.  

• • Maneig de l'abellar: Localització, distribució, 
manipulació, multiplicació. L' eixamenament. Tipus 
d'eixams. Recomanacions captura eixams 

• Flora Apícola  

• Sistema digestiu de la Apis mellifera  

• Alimentació artificial.  

•  Principals malalties de la cria, reconeixement i 
tractament, prevenció de contagi. 

• Malalties de l'abella adulta, tractament i profilaxi 

• Loques. Cria sacciforme. Nosemosis o nosemiasis. 
Acariosi. Poll de l'abella (Braula coeca). Arnes de la cera. 
Varroasi. Espècies invasores Intoxicacions per pesticides. 
Altres plagues 

• Bon maneig de patologies apícoles i tractaments per 
evitar resistències i contaminacions. 

• Productes del rusc 

• La Mel. - Procés d'extracció. L' Cera. La Gelea Reial. El 
Pol·len. El Pròpolis. El Verí / Apitoxina. La Pol·linització 

• Pròpolis: Principis actius i utilitat. Gelea: Composició i 
utilitat. Pol·len: Composició i utilitat. Verí d'abelles 
(apitoxina): Composició, utilitat, maneig, 
contraindicacions formes d'administració. Procés per 
elaborar Sabons, cremes, pomades, pastilles, tintures de 
pròpolis 

 

2- Pràctiques d’apicultura a l’EEA i explotacions de la 

Comunitat Valenciana (22 hores)  

• Prevenció de Riscos laborals  

• Maneig  

• Extracció de la mel  

• Envasat i confecció 

• Qualitat i comercialització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Jornades d’Activitats Apícoles (8 hores) 

 
 

• Taula rodona sobre innovacions apícoles 
 

• Taula rodona sobre apicultura ecològica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


