ANUNŢ
Apicultura naturală şi ecologică, o soluţie pentru viitorul apiculturii?
Sesiuni de prezentări, seminarii şi workshopuri
Asociaţia Melikoleg organizează o sesiune de prezentări, seminarii şi workshop-uri cu tematica:
„Apicultura naturală şi ecologică, o soluţie pentru viitorul apiculturii?”
Albina meliferă se află într-o situaţie dificilă. Mortalitatea crescută din ultimii ani, chimizarea agriculturii,
întreţinerea intensivă a albinelor de către apicultori, infestarea cu varroa sunt doar câteva dintre
problemele cu care se confruntă albina melifera în ziua de astăzi. În cursul acestor zile vom dezbate
aceste probleme cu specialişti, teoreticieni şi practicieni deopotrivă.
Seminarul este derulat în cadrul proiectului „Parteneriat pentru apicultură sustenabilă – un centru
naţional de excelenţă pentru apicultură ecologică inovativă, transfer de cunoştinţe aplicate şi educaţie
participativă”. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Mai multe informaţii găsiţi pe www.melikoleg.ro.
Locaţia: Şcoala Generala Hamba, Comuna Şura Mare, str. Cooperativei 52, Jud. Sibiu
Perioada de desfăşurare: 21.05.2015 – 23.05.2015, orele 9:00 – 17:00
Participarea este gratuită. Costurile de catering sunt suportate de către participanţi.
Program:
Joi 21 mai 2015
09:00 – 17:00 Vizite de studiu pregătitoare la apicultori amatori si profesionişti
Vineri 22 mai 2015
09:00 – 11:00 Seminar ”Metode naturale şi ecologice în întreţinerea albinelor în teorie şi practică”partea I, Dr. Salvador Garibay/FiBL, Elveţia
11:00 – 11:15 Pauză de cafea
11:15 – 13:00 Vizite de specialitate la apicultori
13:00 – 14:00 Pauză de masa
14:00 – 17:00 Workshop ”Metode naturale şi ecologice în întreţinerea albinelor”, Dr. Salvador
Garibay/FiBL, Elveţia
17:00 – 18:00 Discuţii

www.melikoleg.ro

Sâmbata 23 mai 2015
09:00 – 10:00 Prezentare „Tratamente organice împotriva varroozei”
10:00 - 11:00 Prezentare „BeeVital HiveClean, metoda alternativa in combaterea varroozei”,
Constantin Dobrescu
11:00 – 11:15 Pauză de cafea
11:15 – 13:00 Prezentare „Iniţiere şi Practică în Apicultura Organică şi Naturală”, Dr. Dragoş Ciprian
Negru
13:00 – 14:00 Pauză de masa
14:00 – 17:00 Seminar ”Metode naturale şi ecologice în întreţinerea albinelor în teorie şi practică” partea II, Dr. Salvador Garibay/FiBL, Elveţia
17:00 – 18:00 Discuţii si închidere

Informaţii şi înregistrări: Asociaţia Melikoleg, Str. Avram Iancu 11, 550183, Sibiu, România,
0749.417.077, info@melikoleg.ro
www.melikoleg.ro
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