
Esteve Miràngels – www.apicesteve.cat  

 

 

 

 

 
 
L’EQUIPAMENT DE L’APICULTOR 
 
La visita de les abelles ens obliga a prendre una sèrie de precaucions, doncs com qualsevol animal, les 
abelles són insectes territorials i defensen la seva llar de qualsevol agressió externa. El vestuari de 
l’apicultor garantirà la seguretat en el treball i la tranquil·litat de maneig que es requereix en la 
manipulació de les quadres. 
 
La vestimenta de l’apicultor 
 
El vestit, la careta i els guants són sens dubte els tres elements bàsics de protecció de l’apicultor. El 
vestit es caracteritzarà per ser de colors clars, amb pràctiques i àmplies butxaques que permetin 
emmagatzemar els estris de treball i el quadern per a les anotacions. Algunes persones, per la seva 
sensibilitat a la picada de les abelles, reforcen la seva protecció amb tot un seguit de vestimenta prèvia 
a base de pantalons, samarretes o jerseis. Si és el cas, caldrà ser conscient de la calor que es pot passar, 
i de la necessitat de garantir-se begudes hidratants, doncs la feina de l’apicultor pot arribar a ser molt 
feixuga. 
 
En el mercat existeixen molts tipus de caretes diferents, però sens dubte les millors són aquelles que ens 
proporcionin dues coses: un bon camp visual i un hermetisme respecte de l’exterior. El treball de 
l’apicultor requereix visualitzar ous, larves, paràsits... estructures i cossos que són molt petits i que 
qualsevol interferència davant dels nostres ulls pot dificultar. Algunes caretes porten annexes una part 
de la vestimenta, i són les cremalleres les que garanteixen el seu bon tancament. Un cop fixades, la 
protecció és total, sobretot la regió del clatell, una de les més castigades per les abelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una història completament diferent són els guants, doncs existeixen múltiples opinions al respecte. Des 
dels apicultors que prefereixen treballar sense guants, fins els que escullen guants excessivament 
gruixuts. El treball sense guants és molt gratificant, doncs el contacte directe amb les abelles fa més 
atractiva la nostra feina. De totes maneres, aquesta desprotecció no sempre és aconsellable, doncs les 
abelles poden canviar molt el seu llindar d’agressivitat en funció del tipus de maneig o les variacions 
meteorològiques. És per això que és recomanable disposar sempre de guants amb màniga per les 
ocasions que ho requereixin, però que ens limitin el mínim possible el nostre tacte i l’habilitat en el 
treball. Per altra banda, i pel que fa als peus, un calçat alt ens proporcionarà comoditat i alhora ens 
protegirà els turmells de les possibles picades.  

http://www.apicesteve.cat/


Esteve Miràngels – www.apicesteve.cat  

 

 

 

Els estris de treball 
 
El fumador o fumall, el brescador, crestador o bresquer i el raspall o espalmador són les eines més 
utilitzades en les visites rutinàries a l’arnar o rusquer. 
 
El fumador és un estri imprescindible i alhora perillós que cal utilitzar-lo amb prudència. Cal utilitzar 
fumadors amb reixa de protecció, per evitar així el contacte directe amb el cos metàl·lic central que pot 
estar molt i molt calent, evitant possibles cremades. A l’hora d’encendre una fumera ho farem seguint 
els consells dictaminats en la legislació vigent i disposant del certificat que autoritzi la seva encesa en 
els períodes que l’encesa de focs està prohibida (del 15 de març al 15 d’octubre). Només recordar que 
l’encesa s’ha de realitzar dins del vehicle i la seva apagada es durà a terme per afogament. L’apicultor a 
més caldrà que disposi d’un bidó amb 25 litres d’aigua o d’un extintor. 
 
Els combustibles utilitzats poden ser molt diversos, des dels més tradicionals a base de femta seca 
d’animals, passant per la fulla de pi, el triturat de pinyol d’oliva o els flocs de fusta, aquesta última un 
xic problemàtica doncs la seva combustió deixa grans quantitats d’un sutge molt enganxós que pot 
alterar el bon funcionament del fumall. Cal fugir sempre dels combustibles que prèviament hagin estat 
en contacte amb productes químics, doncs la seva combustió els pot volatilitzar i de rebot intoxicar les 
nostres abelles o contaminar els productes del rusc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El brescador esdevé la prolongació del braç de l’apicultor, una eina que veient-la treballar, t’adones de 
l’experiència d’un apicultor. El brescador cal que sigui resistent i inoxidable, preferentment de colors 
clars que facilitin la seva localització. Una eina que l’apicultor utilitza com una palanca, doncs els 
pròpoli enganxa els quadres entre ells i en dificulta la seva extracció. Altres variants són els bresquers 
que porten una pinça incorporada i que permeten agafar els quadres pel seu llistó superior. D’aquesta 
forma, es maximitza la capacitat de treball d’una mà, mentre amb l’altra podem fumar el continent de 
l’arna. Més romàntic és el record que es pot tenir del crestador de suro, on les dues ganivetes situades 
perpendicularment una respecte de l’altra, feien possible el tall de les bresques i la seva extracció. 
 
El raspall permet una manipulació inofensiva de les abelles, un bestiar que ocupa les cares dels quadres 
i que no ens permeten una correcte visualització de les bresques. Alguns apicultors no utilitzen el 
raspall, i per contra fan servir un cop sec damunt del capçal per tal de provocar la caiguda de les abelles 
dins del continent. Sigui com sigui, el raspall fàcilment es pot embrutir de mel, és per això que cal 
disposar d’un recipient amb aigua, a fi de netejar-lo, evitant al màxim l’ofegament involuntari d’abelles 
que aquesta acció pot comportar. 
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La farmaciola de l’apicultor 
 
És cert que qualsevol apicultor coneix perfectament quina és la reacció del seu cos davant de la picada 
d’una abella, però també seria bo recordar que el nostre organisme pot canviar, i que la nostra 
sensibilitat al verí de les abelles pot variar amb el pas dels anys. A més a més els apicultors moltes 
vegades tenim companyia d’altres persones que embruixats per la màgia de les abelles es decideixen a 
acompanyar-nos. Moltes vegades desconeixem la susceptibilitat al·lèrgica d’aquestes persones, per tant 
sempre val més prevenir que curar. 
 
La farmaciola de l’apicultor és una part imprescindible de l’equipament d’un apicultor. Caldria, doncs, 
que comptés amb els següent material de primers auxilis: cotó, una solució iodada (Betadine ®), una 
crema de corticoïd tòpic (Elocom ®, Elica ® ...), un antihistamínic oral (Xazal comprimits ® per a 
persones de més de 30 Kg o Zyrtec suspensió ® per a nens de menys de 30 Kg), un corticoïd oral 
(Darcotin ® 30 mg) i un analgèsic o antiinflamatori (Neobrufen ®, Dalsy xarop ® ...). En cas de xoc 
anafilàctic es requeriria la disponibilitat d’adrenalina (Altellus 0,3® per a persones de més de 50 Kg de 
pes o Altellus 0,15® (per a nens de menys de 50 Kg de pes). Cal recordar que l’aplicació d’aquest últim 
medicament requereix un aprenentatge previ i unes mínimes nocions mèdiques. 
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TIPUS DE RUSCS O ARNES  
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment l’apicultura tradicional ha utilitzat els ruscos,  d’un o altre 
material. L’apicultura actual, en canvi, utilitza caixes o arnes que podem classificar dins dos grans 
grups: 
 

- caixes verticals. 
- caixes horitzontals. 

 
Caixes verticals 
 
Reben aquest nom totes aquelles caixes que poden expandir-se de manera vertical, afegint-hi pisos 
(alces) quan l’apicultor ho cregui oportú (el mètode s’explica més endavant). Tot i que trobem molts 
models  que entrarien dins d’aquest apartat cal remarcar-ne dos, la caixa Langstroth i la Dadant, que 
són les més utilitzades i últimament la Warré en apicultura ecològica. 
 
Lorenzo Lorraine Langstroth (1810-1895) va inventar el 1851 la caixa que porta el seu nom, 
revolucionant el mon apícola i convertint-lo en mobilista. Els quadres eren mòbils i permetien a 
l’apicultor extreure i manejar les bresques amb facilitat. El més important va ser el descobriment del 
«  pas d´abella », la distància que aquestes deixen entre les bresques i per on  es poden moure, que és 
aproximadament entre 4-10 mm., i que aplicat als quadres mòbils va ser tot un èxit. 
 
El senyor Charles Dadant  (1817-1902) va idear al 1852, aplicant els descobriments del senyor 
Langstroth, el model de caixa que porta el seu nom. Aquesta era uns 7 centímetres més llarga que la del 
seu coetani, donant així més volum a la caixa, i conseqüenment més reserves de mel. Aquest increment 
de les reserves permetia a les colònies d’abelles resistir  hiverns més llargs. 
 
L'abat Eloi Émile François Warré (1867- 1951) va ser un religiós francès i apicultor. El pare Warré és 
important en el món de l'apicultura pel desenvolupament que fa del rusc, a partir de les seves 
experiències com apicultor i a partir del comportament natural de les abelles. El seu projecte radica en 
la intenció de fabricar un rusc que no pertorbés el comportament natural de les abelles i que de rebot 
fos pràctic per als apicultors. La seva filosofia donava prioritat al benestar de les abelles enfront de la 
productivitat a qualsevol preu. Émile volia, a més, crear un rusc econòmic, perquè fos assequible per a 
tothom. Aquest rusc popular tenia un cos inicial de dimensions 300mmx300mmx210mm i amb elements 
o alces que permetien treballar o bé amb marcs fixos o llistons. 
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Caixes horitzontals    
 
Reben aquest nom totes aquelles caixes compostes per un volum fix i no ampliable. La més 
representativa d’aquestes és la caixa Layens. 
 
George Layens (1834-1897) va crear al 1874 el model de caixa que porta el seu nom, aplicant també el 
descobriment del “pas d´abella” entre els quadres però no en els capçals, els quals es toquen. També 
amb quadres mòbils, trobem la Layens amb diferents mesures, depenent dels quadres que tingui, 10, 
12, 14,...  Cal remarcar que és una de les caixes més còmodes de transportar. 
 
PREPARACIÓ DEL MATERIAL 
 
La temporada apícola no comença amb el despertar de les colònies després de l’hivernada; prèviament 
a la feina que ens implicarà el maneig de les caixes cal preparar el material que utilitzarem. 
 
La primera pregunta que un es fa quan s’inicia en el món de l’apicultura és: quin model de caixa 
utilitzaré?, i tot seguit: on obtindré l’abella per omplir aquestes caixes?.. i finalment: de totes les races 
i híbrids que trobem en el mercat, quin és el més adequat?. 
 
Independentment del model de caixa que escollim per treballar, el primer que cal fer és preparar-les; les 
caixes passaran tota o bona part de la seva vida útil a l’aire lliure i castigades pel sol, l’aigua, el vent.... 
cal preparar-les el millor possible per aguantar bé totes aquestes adversitats. 
 
La majoria de caixes que podem trobar en el mercat apícola estan fabricades amb fusta, tot i que es 
poden trobar també construïdes amb d’altres materials. Molts fabricants acostumen a vendre aquestes 
caixes ja pintades, i si és el cas ja estan llestes per ser utilitzades. D’altres, les venen impregnades de 
parafina o algun tipus d’oli; en aquest cas, cal tenir present que aquests tractaments no resisteixen molt 
de temps a l’exterior. Passats un o dos anys caldrà tornar-les a protegir. 
 
I finalment trobem aquelles caixes que no han rebut cap tipus de tractament. Cal remarcar que en el cas 
de l’apicultura ecològica és aquest el tipus de caixa que interessa, ja que es pot impregnar  la fusta amb 
el tractament més escaient. Una bona manera de protegir-les és impregnar-les d’algun tipus d’oli i un 
cop seques, pintar-les amb alguna pintura per exteriors. A l’apicultor li correspon tenir cura del exterior 
de les caixes, ja que de les parets interiors se n’ocupen les mateixes abelles, condicionant la fusta de la 
manera que elles creuen més oportuna. 
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Dins la caixa hi trobem els quadres, amb major o menor nombre depenent del model. Són deu en la 
majoria de caixes Langstroth i Dadant i en el cas de les Layens el nombre és molt variable, deu, dotze, 
catorze,... depenent de la grandària d’aquesta. 
 
Un quadre és un marc de fusta que ens delimita l’espai on l’abella construirà les bresques i que ens 
facilitarà la manipulació d’aquestes. Sigui quin sigui el model de quadre, tots ells es preparen igual.  Cal 
col·locar un entramat de filferro que servirà per donar rigidesa a la cera estampada que hi col·locarem, 
i més endavant, quan arribi l’hora de treure la mel (brescar) i passar els quadres per la màquina 
centrifugadora ens ajudarà a mantenir la bresca més o menys rígida. 
 
Un cop posat el filferro procedirem a col·locar les làmines de cera. La tècnica per enganxar-les  
consisteix en aplicar temperatura al metall, de manera que quan hi dipositem al damunt la làmina, la 
cera es fongui parcialment quedant el filferro atrapat dins d’ella. Val a dir que això requereix una mica 
de pràctica, ja que en el cas d’escalfar-se massa  la làmina ens quedarà partida en dues o més parts. Un 
bon sistema per escalfar el metall és utilitzar un carregador de bateries; col·locant el positiu en un 
extrem del filferro i el negatiu en l’altre aconseguim que aquest actuï com una resistència i s’escalfi. 
 

 
 
Podem adquirir làmines de cera en qualsevol magatzem de productes per l’apicultura. El preu de les 
làmines  el podem desglossar en dos: per una banda paguem el valor de la cera i per l’altre el treball 
d’estampació d’aquesta.  
 
És per aquest motiu que la majoria d’apicultors reciclen la cera de la seva explotació fonent-la i obtenint 
uns “pans” que s’utilitzen per canviar-los per cera estampada, de manera que l’import a pagar quan 
compren les làmines  és tant sols el treball d´estampació. 
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L'arna Warré és un rusc de desenvolupament vertical que redueix al màxim la quantitat de material 
necessari per a la seva explotació. Aquesta fou la idea bàsica de Emile Warré, tot i que posteriorment 
els diferents apicultors que l'han utilitzat han incorporat les seves pròpies variants. 
 
La particularitat més important de les arnes Warré és que la manipulació es basa en cossos o elements 
sencers, evitant al màxim la manipulació amb quadres, tal com es fa en d'altres arnes com la Dadant, 
Layens o Langstroth. D'aquesta forma s'eviten moltes intervencions que en molts casos acaben essent 
estressants per a les abelles i molta feina per l'apicultor. Aquesta metodologia comporta un 
comportament poc agressiu de les abelles doncs les intervencions de l'apicultor són molt ràpides, amb 
poca pertorbació de la colònia, ja que moltes accions es poden fer sense abusar del fumador. A més les 
seves reduïdes dimensions, facilita el maneig i el transport per part d'un sol apicultor. 
 
Aquest fet, però, no impedeix la explotació de l'arna Warré amb quadres clàssics, tot i que en realitat 
representi una pèrdua de les principals avantatges d'aquesta arna, essent necessari l'ús de filferros, 
làmines de cera i extractor. L'ús de quadres a més representa una pèrdua d'espai, doncs calen els passos 
d'abella laterals entre els quadres i les parets de l'arna, fet que no passa quan treballem amb llistons i 
deixem que les abelles fabriquin lliurament les seves bresques. 
 
Quan apostem per la Warré, cal que ens plantegem un treball amb llistons, un mètode on les abelles es 
senten més comodes, doncs escullen lliurement la grandària de les cel·les i la cera és de nova fabricació, 
fet que repercuteix positivament en la salut de les abelles i el benestar de la colònia. L'apicultor tan sols 
proporciona una línia de cera enganxada en el llistó a fi de proporcionar un inici de bresca que l'abella 
cerera estirarà de forma vertical, aconseguint pans de bresca paral·lels i harmònics amb la biologia 
pròpia de l'abella. 
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EMPLAÇAMENT D’UN ABELLAR 
 
Fins ara s’ha explicat com preparar les caixes i en la tercera sessió quines característiques ha de tenir 
l’abella que utilitzarem i quin mètode tenim per omplir-les, ja sigui a partir dels eixams o bé de nuclis. 
Ara toca, doncs, escollir quin lloc col·locarem les nostres arnes. No tots els llocs són aptes per instal·lar-
hi les nostres caixes. Cal tenir present les condicions següents: 
 

- Orientació:  Sud, est, sud-est  
- Bona Insolació 
- Resguardat del vent 
- Absència d’humitat 
- Floracions pròximes 
- Presència propera d’aigua. 
- Distància prudencial dels llocs habitats 
- Bon accés 

 
Ben orientat, assolellat i resguardat del vent 
 
Orientar bé l’abellar és important per la temperatura de les caixes. L’abella, com la majoria d´insectes, 
està activa a temperatures càlides i inactiva a temperatures baixes; quan això passa es manté apinyada 
dins la colònia sense sortir a l’exterior i contribuint a regular la temperatura d’aquesta. Per aquest 
motiu és important instal·lar els abellars en llocs càlids.  
 
Cal descartar els vessants nord de les muntanyes ( molt poc assolellats ) i centrar la nostra atenció en 
els vessants encarats total o parcialment a sud, lloc on aconseguirem una màxima insolació. És 
important que l’espai del davant de les nostres caixes estigui el màxim de net possible de vegetació, ja 
que aquesta impedeix que el sol arribi bé a l’abellar. Un altre factor que té relació amb la temperatura 
és el vent. Aquest contribueix al refredament i agressivitat de les colònies. Les abelles es mostren més 
irascibles en presència d’aquest fenomen. Cal buscar doncs llocs resguardats. 
 
Absència d’humitat 
 
La humitat perjudica seriosament les caixes i les colònies. Aquestes primeres, fetes de fusta (tot i estar 
ben protegida), es deterioren amb més rapidesa. Les segones es poden veure afectades per diferents 
malalties a causa de la humitat. Per mantenir seques les caixes cal tenir-les alçades del terra. 
Val a dir també que mantenir les caixes alçades del terra ens ajuda en el maneig ja que així aconseguim 
no haver-nos d’ajupir excessivament. 
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Floracions pròximes 
 
Referent a la proximitat a les floracions, cal destacar que per obtenir un quilo de mel les abelles han de 
visitar milions de flors. És important doncs que els abellars estiguin emplaçats prop d’aquestes, 
aconseguint així que l’abella escurci els viatges i augmenti la producció.  És recomanable tenir les 
floracions a menys d’un quilòmetre. En època d’escassetat d’aliment les abelles poden arribar a cobrir 
un radi de tres a cinc quilòmetres. 
 
Presència propera d’aigua 
 
L’abella dóna a l’aigua diferents utilitats, entre les més importants hi ha l’alimentació de la cria i de la 
reina, i la de refrigeració de la colònia. Les larves consumeixen gelea reial els seus primers dies 
d’existència, i també la reina  s’alimenta d’aquesta substància que conté aproximadament un 70% 
d’aigua. 
 

  
 
La temperatura ideal a l’interior de la colònia és de 35ºC. Quan, i sobretot a l’estiu, degut a les altes 
temperatures o a l’entrada abundant de nèctar s’escalfa en excés l’interior de les caixes, les abelles 
utilitzen l’aigua per refrigerar-la. Entren petites gotes, i movent les ales creen una corrent d’aire fresc 
que ajuda a mantenir la temperatura adequada a la caixa. 
 
En llocs àrids, amb escassesa d’aigua, és recomanable instal.lar abeuradors; són recipients estancs, d’un 
o altre tamany, amb una cabuda mínima d’uns 100 litres i oberts per la part superior, permetent l’accés 
a les abelles.  
 
Per tal que aquestes no s’hi ofeguin  cal posar-hi algun material que suri (poliestirè, trossos de suro,....) 
permetent a l’abella col.locar-s’hi al damunt per xuclar l’aigua sense cap perill. Caldrà anar-los omplint 
no deixant mai que quedin buits.  
 
Distància prudencial dels llocs habitats 
 
L’abella mai és agressiva sense un motiu; quan recol.lectem la mel per exemple, el que fem és robar-los 
una substància per elles molt preuada  i de la que en depèn la seva subsistència. La reacció que té 
l’abella davant d’aquest fet es defensar-se i ho fa amb agressivitat. 
 
És en aquests moments quan, si el nostre abellar és massa pròxim a una casa, carretera, escola,... pot 
haver-hi perill per als demés. Les distàncies que cal respectar es troben regulades pel REIAL DECRET 
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209/2002 de 22 de febrer, que ens diu, entre d’altres coses, que cal estar a 400 m. d’establiments 
col.lectius de caràcter públic, centres urbans i nuclis de població; a 100 m. d’habitatges rurals habitats i 
explotacions pecuàries, a 200 m. de carreteres nacionals, 50 m. de les comarcals i 25 m. dels camins 
veïnals,..... 
 
Bon accés 
 
Que l’accés als nostres abellars sigui o no sigui bo no afecta en absolut la producció de les nostres 
caixes. Val a dir però, que tenir uns camins en bones condicions ens estalviarà avaries i possibles 
problemes als vehicles. 
 

  
 
MANTENIMENT I ATENCIONS 
 
Quan instal·lem un nucli o un eixam dins d’una caixa podem optar per no fer res i deixar que la colònia 
es desenvolupi al seu ritme, o intervenir i accelerar el creixement d’aquesta. Si optem per la segona 
opció utilitzarem l’alimentació, que pot ser de dos tipus: estimulant (que l’abella consumeix), i amb la 
qual aconseguim que la reina acceleri el ritme de posta o de subsistència (que l’abella emmagatzema) 
per tal d’aconseguir augmentar les reserves de la colònia en èpoques d’escassetat d’aliments. 
 
Les colònies creixen amb més rapidesa en època de floració. Quan les flors comencen a donar el seu 
nèctar, les abelles el recol·lecten, juntament amb el pol·len, i l’emmagatzemen dins les bresques. 
Aquesta entrada constant d’aliment és el senyal que espera la reina per augmentar el ritme de posta; la 
colònia es troba en una època d’abundància de menjar i cal augmentar la població per poder-lo 
recol·lectar. Aquesta substància que més endavant es convertirà en mel, pot contenir inicialment fins a 
un 80% d’humitat, a diferència de la mel que en té un 15-18%. 
 
Simulant una floració podem aconseguir que la reina augmenti el seu ritme de posta. Per fer-ho, cal 
subministrar a les nostres caixes de manera més o menys contínua (cada 3-5 dies) una alimentació 
estimulant el més semblant possible al nèctar. Podem utilitzar  mel, glucosa, sucre,... dissolts en aigua 
en un 60%. Si les abelles no trobessin pol·len (poden trobar-ne tot i no haver-hi nèctar) caldria també 
subministrar algun tipus de proteïna, com ara pol·len o bé qualsevol proteïna apte per apicultura que 
trobem al mercat (preferiblement proteïna vegetal). 
 
L’alimentador és el recipient que utilitzarem per subministrar aquest aliment; dels diferents tipus que 
podem trobar n’hi ha un concretament que dóna molt bons resultats, és el quadre-alimentador o 
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alimentador Doolitte . S’instal·la directament dins la caixa.  D’aspecte semblant a un quadre, ocupa el 
mateix espai que aquest, i l’avantatge  és que el podem col·locar en el lloc que més ens convingui, 
normalment a prop dels quadres ocupats per la colònia. 
 
Suposant que el nucli que volem passar a una caixa tingui 5 quadres, aquests els col·locarem en un dels 
laterals (dret o esquerre),de manera que tindrem mitja caixa ocupada i l’altra mitja plena de quadres 
buits. El lloc on instal·larem el nostre quadre-alimentador serà a continuació dels quadres plens, deixant 
entre aquest i el nostre alimentador  un quadre amb cera estampada.  A mesura que les abelles ocupin i 
construeixin aquest quadre  anirem desplaçant l’alimentador, quadre a quadre, fins que finalment 
quedarà en un lateral i el podrem retirar. 
 
Aquest tipus d’alimentador fa també la funció d’una falsa paret entre l’espai ocupat per la colònia i 
l’espai buit, reduint així el volum total de la caixa, minimitzant les pèrdues de temperatura, augmentant 
la mobilitat de la colònia (a més temperatura més moviment) i facilitant el consum d’aliment, ja que 
l’abella no s’ha de desplaçar excessivament de la pinya (que és la zona més calenta) per accedir al 
menjar. 
 

  
 
Una altra possibilitat és l’ús d’alimentadors superiors, els quals permeten l’accés de les abelles a un pis 
ple d’aliment, evitant sempre el perill del seu ofegament. Altres mètodes més senzills, utilitzen 
directament xarops inclosos dins de bosses d’un sol ús. 
 
L’alimentació de subsistència s’utilitza, si la caixa no té prou reserves, en èpoques d’escassetat 
d’aliments. Aquest tipus d’alimentació es dóna a fi que l’abella l’emmagatzemi i augmenti les reserves, 
doncs una colònia potent (que ens ocupi tot el cos de cria) necessita entre 10-20 kg de mel per poder 
passar tot un hivern. L’utilitzem normalment a la tardor, abans que les colònies entrin en hivernació, i 
també a finals d’hivern quan les abelles desperten, ja que és possible que durant l’època freda hagin 
esgotat les reserves, indispensables per iniciar la nova temporada. 
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A diferència de l’alimentació estimulant (semblant al nèctar), l’alimentació de subsistència ha de ser el 
més semblant possible a la mel amb un contingut baix d’aigua (la mel té un 15-18% d’humitat), per 
aconseguir que l’abella l’emmagatzemi i no la consumeixi immediatament. Utilitzarem mel, sucre, 
glucosa,... diluïda en aigua (entre un 30-40%). En el cas d’utilitzar glucosa cal tenir present que aquesta 
ja conté una certa quantitat d’aigua, un 12% com a mínim (cal mirar la fitxa tècnica del producte). 
Subministrarem aquesta alimentació fins que les reserves de la colònia estiguin en un estat òptim. 
 
EL MANEIG APÍCOLA 
 
El que s’ha explicat fins ara és aplicable a qualsevol model de caixa (vertical o horitzontal), però arribat 
a aquest punt cal diferenciar-ne el seu maneig. Quines feines cal fer i en quin moment?  
 
Els models de caixa als quals podem incorporar pisos per permetre l’expansió de la colònia en alçada 
formen part de les caixes verticals, entre les més conegudes la Langstroth, la Dadant i la Warré, i 
aquelles a les quals no és possible incorporar més volums formen part de les caixes horitzontals, 
representades bàsicament per la caixa Layens. 
 
Maneig d’una caixa vertical 
 
Quan l’abella ocupa tot l’espai disponible cal intervenir, doncs si no ho féssim, la colònia continuaria 
creixent al trobar abundància de nèctar i pol·len i començaria el procés d’eixamenada per manca 
d’espai (la colònia criaria noves reines, i quan haguessin nascut, eixamenaria). 
 
Un eixam pot endur-se fins a un 70% de l’abella que hi ha a la caixa, causant una davallada de la 
població d’individus aptes pel treball i per tant disminuint la producció  de mel. Quan una explotació 
està dedicada a la producció de mel, pol·len,... és important no deixar que això passi, i per aconseguir-
ho cal evitar l’inici del procés d’eixamenada; ho farem donant més volum a la caixa quan la colònia ho 
necessiti de manera que la població mai arribi a saturar l’espai disponible. 
 
En les caixes verticals augmentem l’espai afegint un pis al damunt, i a partir d’aquest moment la caixa 
està formada per dos elements: el pis inferior que anomenem cos de cria i el pis  superior que 
anomenem alça.  
 

  
 
Cal col·locar l’alça en el moment precís; si ho fem massa tard el procés d’eixamenada començarà i ens 
serà molt difícil frenar-lo, i si ens anticipem i ho fem massa d’hora podem perjudicar el bon 
funcionament de la colònia. 

http://www.apicesteve.cat/


Esteve Miràngels – www.apicesteve.cat  

 

 

 

Al col·locar l’alça, augmentem el volum de la caixa i conseqüentment provoquem un petit refredament 
d’aquesta. Si la colònia és potent i té necessitat d’aquesta alça no passarà res, ja que ràpidament 
ocuparà l’espai que hem afegit i regularà aquest desequilibri de temperatura. Si en cas contrari la 
colònia no és prou potent i no pot recuperar l’estabilitat tèrmica de la caixa el que provocarem serà un 
replegament de la colònia i no una expansió, doncs les abelles quan tenen fred s’apinyen per donar-se 
escalfor. 
 
Així doncs, quin es el moment precís?  
 
La colònia ha d’estar en creixement, per tant ha d’haver-hi floració (entrada de nèctar i pol·len); I per 
altra banda, cal que les abelles ocupin per igual tots els quadres del cos de cria. Si no ocupen tot l’espai 
no cal que els n’hi donem més. Cal remarcar que per molta població que tinguem, si la colònia no està 
creixent no necessita que li augmentem l’espai.  
 
Complerts els requisits anteriors, un símptoma  clar de la necessitat d’espai és la construcció de petites 
bresques damunt dels quadres, entre aquests i el tapaquadres. S’aprecien fàcilment ja que la cera és 
d’un color blanquinós, cera verge acabada de segregar. Aquesta és la senyal inequívoca que ja han 
ocupat tot l’espai disponible dins els marcs i comencen a ocupar l’espai exterior d’aquests. És en aquest 
moment quan col·locarem l’alça damunt el cos de cria. L’abella omplirà l’alça amb més o menys 
rapidesa depenent del tipus de floració i de la climatologia. Començarà omplint els quadres del mig i 
progressivament anirà expandint-se fins a arribar als laterals. No necessàriament ens ompliran l’alça 
tan sols amb mel, sovint la reina omple l’espai central d’aquesta amb cria (Langstroth i Warré). 
 
Si hi ha una bona floració les abelles ens poden omplir una alça per setmana; per tant, si la floració és 
llarga podrem col·locar més d’una alça a les caixes. Els criteris que hem establert i que ens indiquen 
quan cal col·locar la primera alça, ens serveixen també per posar la segona, tercera... Tot i així, no és 
recomanable tenir més de quatre alces en una caixa pel risc de poca estabilitat que això suposa. A més 
altura més inestabilitat. 
 

   
 
Quan instal·lem la primera alça (Langstroth i Dadant) ho fem damunt del cos de cria. Ara bé, hi ha un 
debat obert en el sector apícola sobre el fet d’on cal col.locar la segona. Tenim dues opcions: la podem 
col·locar sobre la primera o bé col.locar-la sobre el cos de cria, retirant prèviament l’alça plena i 
tornant-la a col·locar sobre la nova. Aquest tema és de lliure elecció, però en tot cas heu de saber que si 
opteu per la primera, les abelles triguen més a ocupar i omplir la nova alça i probablement ens l’omplin 
més de mel que de cria. Si opteu per la segona opció, l´abella ocupa amb molta més rapidesa aquest 
nou espai i la reina hi pon amb facilitat. Això és també aplicable a la tercera alça, ... En la metodologia 
Warré les alces buides sempre es col·locaran al primer pis, estimulant el creixement vertical cap avall 
que fan les abelles de forma salvatge. 
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Maneig d´una caixa horitzontal 
 
La caixa Layens, composta per un sol cos, és sens dubte la de més fàcil maneig. L’abella es comporta 
exactament igual en aquesta caixa que en les verticals. El niu de cria s’emplaça al centre, a la part 
mitja-baixa (zona més calenta) i al seu voltant i al damunt es situen les reserves de pol·len i mel.  
 
A mesura que la colònia creix al trobar floracions, les abelles van ocupant progressivament l’espai, 
arribant un punt en què tots els quadres estan plens. És en aquest moment que si no intervenim 
començaria el procés d’eixamenada. 
 
Tal i com ja s’ha explicat, en aquest tipus de caixa no hi col·loquem alces; no podem ampliar l’espai, i 
per tant l’única manera de que l’abella no ens el saturi és retirar els quadres plens de mel i introduir-hi 
nous quadres buits. Els quadres que retirarem seran els dels extrems, que amb tota certesa estaran 
plens de mel, ja que la cria es concentra més al centre. L’inconvenient d’haver de retirar la mel amb 
rapidesa és que no sempre aquesta té a ’humitat adequada i pot haver-hi perill de fermentació. 
 

  
 
La seguretat en el treball 
 
La manipulació de les abelles i de les arnes comporten implícit un perill per a la salut de l’apicultor. És, 
per tant, recomanable tenir cura amb les diferents accions que es realitzaran i seguir unes pautes de 
comportament davant les possibles incidències del nostre treball amb les abelles. Les lesions o accidents 
més habituals de l’apicultura són: el mal d’esquena, l’al·lèrgia a la picada d’abella i el xoc anafilàctic. 
 
La feina de l’apicultor porta implícita una sèrie de moviments i postures repetitives que amb el pas dels 
dies, setmanes, mesos i anys poden acabar castigant la columna vertebral. És per això, que adquirir una 
sèrie de tècniques posturals pot alleujar l’aparició de tot un conjunt de lesions lligades al mal 
d’esquena. Aquests principis de seguretat són: 
 

• Mantenir l’esquena recta. 

• Buscar sempre l’equilibri. Primer amb una bona col·locació dels peus, separats lateralment i de 
davant cap enrera, a fi de maximitzar la base de sustentació. Segon amb un posicionament del 
centre de gravetat del cos el més avall possible, tot flexionant les cames. 

• Aproximar-se el més possible a la càrrega. D’aquesta forma s’economitza l’esforç que fa la 
columna vertebral i es maximitza la nostra capacitat de càrrega. 
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• Orientar correctament els punts de recolzament en el sentit del desplaçament que es vol 
efectuar. Cal evitar la combinació de l’esforç de càrrega i la torsió del cos. 

• Utilitzar preferentment les cames i mantenir sempre que sigui possible els braços extesos.  
 

        
 
Pel que fa  a l’al·lèrgia, no totes les persones responen de la mateixa manera a la picada de les abelles, 
fins i tot una persona acostumada a les abelles pot esdevenir sensible al seu verí amb el pas dels anys. 
És doncs interessant conèixer els diferents graus de sensibilitat i els símptomes clínics que pot 
manifestar l’organisme humà davant de la picada d’una o de diverses abelles.   
 
Davant d’una picada aïllada el nostre organisme pot reaccionar de tres maneres:  sense cap tipus de 
manifestació, amb una reacció local gegant, o sigui una inflamació de més de 10 cm, o bé amb una 
reacció sistèmica o anafilàctica. Les persones que pateixen la segona o tercera de les manifestacions, 
poden ser al·lèrgiques a la picada d’una abella. En cas de picades múltiples, o sigui més de 50 picades 
de cop, el verí acumulat de les abelles pot tenir un efecte tòxic en el nostre organisme, provocant la 
destrucció de teixits i lesions en fetge, ronyons, cervell... fins al xoc, coma i finalment la mort. La dosi 
letal de verí necessària per matar una persona depèn del seu pes, i per tant pot oscil·lar entre uns pocs 
centenars de picades fins a diversos milers. 
 
L’al·lèrgia és una reacció anormal del nostre sistema defensiu. El nostre cos fabrica immunoglobulina E 
(IgE) contra el verí de les abelles. Una persona mai desenvolupa una al·lèrgia en una primera picada. 
Seran en les futures exposicions al verí, quan la IgE desencadenarà la reacció al·lèrgica. Les diferents 
reaccions al·lèrgiques sistèmiques o anafilàctiques s’organitzen segons la seva gravetat en diferents 
graus:  
 

• Grau 1: urticària, pruïja, malestar, ansietat  

• Grau 2: opressió toràcica, nàusea, vòmit, diarrea, dolor abdominal  

• Grau 3: dispnea, sibilàncies, disfàgia, ronquera, presíncop  

• Grau 4: hipotensió, colapse, incontinència d’esfínters, cianosi  

• Mort  
 
El risc de reacció al·lèrgica per picada d’abella augmenta segons el nombre de picades, com més 
picades, més risc. Per tant els apicultors tenen un risc elevat de patir aquesta al·lèrgia en el futur. Per 
altra banda, altres al·lèrgies poden desaparèixer per sí soles, ja que les picades constants que pateixen 
els apicultors poden provocar una desensibilització natural. La susceptibilitat d’una persona varia 
segons el nombre i la freqüència de les picades, i els menys picats són els que tenen major risc de 
desenvolupar una al·lèrgia. Aquest fet explicaria el perquè s’han detectat un nombre més gran de 
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malalts entre els familiars dels apicultors, persones que puntualment tenen exposició al verí de les 
abelles. 
 

  
 
L’al·lèrgia pot aparèixer en qualsevol moment, però la majoria d’apicultors la manifesten en els dos 
primers anys de tenir abelles o un cop porten acumulades més de 50 picades d’abella. Els símptomes 
més evidents acostumen a manifestar-se amb les primeres picades de primavera, o sigui després de la 
parada hivernal, període que els apicultors no reben picades. Una persona ha de sospitar d’una 
possible al·lèrgia quan després d’una o poques picades noti molèsties anormals de forma immediata,  
malestar general amb picor a palmells, plantes, genitals, cap... erupció vermellosa escampada per la 
pell dificultat per respirar, afonia o dificultat per empassar, debilitat extrema amb incapacitat 
d’estar-se dempeus o inflor exagerada al lloc de la picada o a una certa distància (llavis, parpelles, 
mans...). En cas de patir alguna d’aquestes manifestacions seria molt oportú consultar a l’al·lergòleg 
abans de poder tornar a ser picats per les abelles.  
 
Les autoritats mèdiques recomanen que les persones al·lèrgiques abandonin l’apicultura pel risc que 
noves picades poden representar per a la seva salut. Si no és possible o l’addició per aquest món ho fa 
inviable, caldrà prendre una sèrie de precaucions. La primera de totes serà millorar les mesures de 
protecció personal, amb una vestimenta més protegida i hermètica. En segon lloc disposar d’una 
farmaciola completa i saber en tot moment quin procediment cal seguir. Finalment,  i si la persona ha 
tingut una reacció al·lèrgica sistèmica, pot sotmetre’s a tandes de vacunació a fi de millorar la seva 
susceptibilitat al verí de les abelles. 
 
El procediment a seguir per part de les persones sensibles a la picada d’una abella seria: aplicar damunt 
la zona afectada amoníac o alguna cosa freda, millor gel, i desinfectar-la amb una solució iodada. Si cal, 
l’ús de cremes corticoïdes ens pot ajudar a rebaixar la zona inflamada. Si malgrat aquest tractament 
pal·liatiu, la picor persisteix, seria bo prendre un comprimit antihistamínic, tot i que aquest tardarà uns 
30 minuts a fer efecte. En cas de persistir la inflamació, el més recomanable és visitar el metge. 
 
Finalment, i si la reacció anafil·làctica és general, amb alteració del pols, la respiració, la consciència...  
caldrà l’aplicació urgent d’una injecció d’adrenalina, administració que ens donarà uns efectes molt 
ràpids, amb una clara disminució de la sensació d’ofec, la hipotensió i l’expansió de l’edema. Tot i això 
l’adrenalina té efectes secundaris indesitjables com ara: tremolor, ansietat, sudoració, palpitacions, mal 
de cap ...A dosis altes pot provocar una crisi hipertensiva / angina de pit / infart de miocardi. A nivell 
comercial l’adrenalina es comercialitza amb el nom d’ Altellus®.  
 
Indicacions d’ús:  
 1. Retirar la tapa gris  
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 2. Subjectar l’autoinjector per la part mitja  
 3. Col·locar l’extrem negre a la part externa de la cuixa, en un angle recte (mai a la natja)  
 4. Pressionar enèrgicament  
 5. Mantenir-lo clavat 10 segons 
  
La vacunació és sens dubte el tractament recomanat per a tots aquells apicultors que hagin presentat 
una reacció al·lèrgica sistèmica moderada o greu. La immunoteràpia s’inicia amb l’administració 
subcutània de dosis creixents de verí d’abella fins els 100-200 mcg. A continuació, les vacunacions 
entraran en una fase de manteniment, on el pacient rebrà una dosi cada 4-6 setmanes durant un 
període d’uns 5 anys. L’èxit del procés pot arribar al 90% dels casos tracta 
 

 
LA RECOL·LECCIÓ 
 
A mesura que la floració avança, el nèctar que les abelles han emmagatzemat va perdent humitat i es 
converteix en mel. Quan el contingut d’aigua és aproximadament d’un 15-18% la conversió és 
completa. Arribat aquest moment, l’abella segella els alvèols amb una fina capa de cera que 
anomenem opercle, fet que ens indica que ha arribat el moment de la recol·lecció, el moment de 
brescar o crestar. 
 
Acostumarem a brescar cap al final de la floració, moment en que la reina baixa el ritme de posta, i la 
cria que hi ha a les alces va naixent; a mesura que ho fa, les abelles van omplint aquests alvèols amb 
nèctar i arribarà un moment que el que tindrem  bàsicament a les alces serà mel operculada.  
 

  
 
Al brescar retirarem de les alces tots aquells quadres que només tinguin mel. Sovint ens trobarem que 
un cop brescada una caixa amb dues o tres alces, ens quedaran alguns quadres amb cria, que 
agruparem en una mateixa alça, de manera que un cop recol.lectada la mel tindrem una caixa formada 
pel cos de cria i  al damunt un pis amb cria per néixer.  
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Quan bresquem estem efectuant “un robatori” i l’abella hi respon amb més o menys violència. Cal 
escollir dies calorosos, i sobretot a les hores de més sol que és quan l’abella està més tranquil·la. 
Minimitzarem així l’agressivitat d´aquesta, i si escollim bé el moment la docilitat pot ser total. 
 
Un altre factor a tenir en compte és l’entrada de nèctar; si bresquem quan no n’hi ha gens, l’abella 
també estarà irritable i podem ocasionar pillatge, abocant l’abella al robatori de mel d’altres colònies i 
provocant  mortalitat entre les abelles d’aquesta. 
 
Quan retirem les bresques, aquestes es troben a uns 35 graus de temperatura, que anirà disminuïnt a 
mesura que passin les hores. La mel és un producte dens, difícil de manipular si és freda. Per tant, cal 
realitzar les feines que explicarem a continuació el més aviat possible. 
 
Quan arribem a la meleria ens disposarem a realitzar les següents feines : 
 

- Desopercular. 
- Extracció. 
- Filtratge. 
- Repòs. 

 
Desopercular  
 
Així s’anomena l’acció de retirar l’opercle amb el qual l’abella ha segellat els alveols. Si no realitzéssim 
aquesta feina no ens seria possible fer el següent pas que és l’extracció, ja que aquest tap de cera verge 
ens impediria retirar la mel dels quadres. 
 

 
 
El desoperculat es pot fer manual (ganiveta, raspat,...) o utilitzant una màquina desoperculadora. De la 
desoperculació n’obtenim un producte que també rep el nom d’opercles, compost per una barreja de 
cera verge i mel que cal separar. Podem fer-ho per filtració, premsat, centrifugació,... 
 
En la filtració col·loquem els opercles en un filtre i per gravetat se separen els dos productes quedant la 
cera (amb restes de mel) en el filtre i la mel en el recipient que col·loquem a sota. 
El premsat pot ser manual, exprement amb força els opercles de manera que ens quedi la cera entre les 
mans i la mel regalimi, o bé podem mecanitzar el procés i utilitzar alguna de les màquines creades per 
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aquest propòsit. La centrifugació dels opercles és la opció que millor ens separa els dos productes, 
obtenint per una banda cera gairebé neta i mel lliure d’impureses per un altra.  
 
Extracció  
 
Un cop retirat l’opercle dels quadres procedirem a extreure la mel del seu interior per centrifugació. Les 
màquines centrifugadores poden ser radials (les bresques es col·loquen perpendiculars a l’eix de la 
màquina) o tangencials (les bresques es col·loquen seguint la tangent de la circumferència definida pel 
radi de la màquina). Hi ha una gran varietat de màquines centrífugues, diferents grandàries, cabudes i  
preus. Tot i que se’n poden trobar de diversos materials són aconsellables les fabricades en acer 
inoxidable, material resistent, fàcil de netejar i higiènic. Les més econòmiques i recomanables pels 
apicultors novells són les màquines manuals de poca cabuda (3-4 quadres). Els apicultors professionals 
utilitzen maquinària més gran i amb motor. 
 
Una altra possibilitat, i el mètode escollit en el mètode Warré, és deixar que la mel caigui pel seu propi 
pes, doncs el treball amb llistons, impossibilita centrifugar les bresques. En aquesta modalitat, la mel 
serà extreta tot deixant actuar la gravetat, i utilitzant un sedàs que separi les impureses més grolleres 
de la mel. 
 

   
 
Filtratge 
 
Quan la centrifugadora gira, la mel que es troba dins les bresques surt expulsada i impacta contra la 
paret interior de la màquina, per on regalima cap al fons d’aquesta fins a trobar una aixeta que li dona 
pas cap a l’exterior. 
 

   
 
Repòs 
 
Quan ja tenim la mel filtrada aquesta no es pot envasar immediatament, ja que continua tenint certes 
impureses; cal que esperem uns pocs dies per mels fluïdes i més dies per mels més viscoses. El recipient 
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on la mel farà aquest descans s’anomena decantador, fabricat amb acer inoxidable; està format per un 
cos cilíndric amb un filtre al capdamunt i una aixeta a la part inferior. Podem trobar-ne de diferents 
cabudes, des de 25 kg. fins a 500 kg. o més. 
 

   
 
Quan la mel reposa, les impureses que no han estat filtrades es separen d’aquesta i pugen cap a la 
superfície. Per envasar la mel ho fem sempre per l’aixeta que hi ha a la base del madurador de manera 
que ens assegurem que la mel que surt és nítida i sense impureses. 
 

 
 
LA TRANSHUMÀNCIA 
 
Si tenim les caixes fixes cal tenir present que  les floracions, bàsiques perquè l’abella treballi, no són 
constants durant la temporada apícola.  Per tant, hi haurà moments en que l’abella  treballarà i d’altres 
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estarà aturada esperant la propera melada. La majoria d’apicultors opten, en aquestes èpoques, per 
desplaçar les abelles a d’altres indrets on sí hi hagi floració per tal de no aturar la producció. És el que 
anomenem transhumància. 
 
Per desplaçar les caixes cal que totes les abelles de les colònies es trobin a l’interior d’aquestes. Durant 
el dia bona part de la població és fora treballant i per tant, per moure  les  caixes, les tancarem al 
capvespre, durant la nit o de matinada, moments en què totes les abelles es troben recollides. Els 
vehicles que s’utilitzen per aquest propòsit han d’estar molt ben ventilats, de no ser així, correm el risc 
d’asfixiar les abelles, sobretot en èpoques caloroses. Les caixes han de disposar de ventilació, 
normalment una tela mosquitera metàl·lica situada a la base d’aquestes. És convenient no parar durant 
molta estona un vehicle carregat de caixes amb les piqueres (entrades) tancades, ja que al no estar en 
moviment, la ventilació sol ser insuficient. 
 

  
 
Per tancar les piqueres tenim diferents opcions; des d’una simple esponja a sistemes de tancament 
metàl·lics que porten incorporats alguns models de caixes. La càrrega als vehicles pot ser manual o 
mecanitzada,  amb algun sistema de grua,  carretó elevador, ... Quan arribem al lloc de destí 
descarregarem totes les caixes i immediatament les obrirem. No és aconsellable restar-hi a prop, i 
abans de fer la primera inspecció esperarem com a mínim un dia. 
 
LA HIVERNACIÓ 
 
Cap al final de la temporada apícola (tardor) caldrà preparar les nostres caixes per poder passar l’hivern 
correctament. Aquesta és una època de poca o nul·la activitat en les colònies, no hi ha floracions i 
depenen de les reserves de mel per sobreviure. Per tant, farem el possible per ajudar-les a economitzar 
aquestes reserves. 
 
Cal inspeccionar una a una totes les caixes; en els cas de les verticals tots aquells volums sobrants 
(alces) que no estiguin ocupats per l’abella seran retirats. És molt important que durant l’hivern les 
colònies tinguin el volum ajustat a la població, doncs com més espai tingui la caixa més freda serà i més 
mel haurà de menjar l’abella per mantenir la temperatura d’aquesta. 
 
Un altre punt a tenir en compte per economitzar les reserves són els corrents d’aire, que contribueixen 
també al refredament de la colònia. Reduirem doncs les piqueres deixant tant sols un espai d’entrada 
d’uns 8-10 cm. I en el cas de les caixes horitzontals hem de mirar que tots els quadres ajustin bé entre 
ells i tapar l’espai de maniobra amb un llistó. 
 
També hem de fixar-nos amb les reserves (una caixa potent necessitarà entre 6-7 quadres de mel per 
l’hivernació), i si aquestes no són suficients caldrà aplicar, tal i com ja s’ha explicat anteriorment, una 
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alimentació de subsistència. La principal desavantatge de les Warré i Langstroth repecte les Dadant és 
en la hivernació, doncs fàcilment el cos de cria és insuficient per superar el fred de l'hivern, i cal 
alimentar. Alguns apicultors prefereixen hivernar amb una mitja alça, aquest fet a vegades condiciona 
un volum excessivament gran, i que les abelles tinguin una certa tendència a abandonar el cos inferior. 
Les Dadant, al ser més grans, el problema de reserves no el tenen tan pronunciat. 
 
Un cop començada la hivernació no obrirem les caixes per inspeccionar-les; n’hi ha prou amb sospesar-
les per comprovar el nivell de reserves, posant especial atenció en aquelles que pesin poc, ja que 
segurament hagin consumit bona part de la mel; en aquests casos caldrà subministrar aliment. Val a dir 
que el consum durant l’hivern és baix i és a finals d’aquest quan correm el risc de mortalitat per fam. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

• Apicultura – P. Jean-Prost – Mundi-Prensa  

• Guia del Apicultor – Jean-Marie Philippe – Editorial Omega 

• A practical manual of beekeeping – David Cramp – Spring Hill 

• Apicultura tradicional de Menorca – Antoni Camps i Helena Sintes – Institut Menorquí d’Estudis 

• Abejas – Federico M. Mendizabal – Editorial Albatros 

• Las abejas – Gianni Ravazzi – Editorial De Vecchi 

• La colmena Warré – Julio Rivas 

• Manual del maneig de les abelles – Esteve Miràngels i Josep Noguer – Apicesteve.cat 
 
 
Podeu consultar molts més llibres al Fons Bibliogràfic d’Ecolluita: 
 

• Seguretat apícola a:  http://ecolluita.blogspot.com.es 

• http://apibiblio.blogspot.com.es 
 

 

http://www.apicesteve.cat/
http://ecolluita.blogspot.com.es/
http://apibiblio.blogspot.com.es/

