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MASURA 421 - “IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”
TITLUL PROIECTULUI - “COOPERAREA GAL-RILOR BUZOIENE –

PREMISA DEZVOLTARII LOCALE”
SEMINAR: “POTENTIALUL MELIFER”

Grupul de Actiune Locala “Colinele Buzaului”, partener in cadrul proiectului de
cooperare – “Cooperarea GAL-urilor Buzoiene-Premisa Dezvoltarii Locale”, a organizat, in
perioada 16-17 ianuarie 2015, seminarul intitulat “Potentialul Melifer”.

Seminarul s-a desfasurat, pe perioada a doua zile, in teritoriul GAL “Colinele Buzaului”,
in sat Magura, comuna Magura, judetul Buzau.

La aceasta activitate au participat cate 13 persoane din fiecare dintre cele 4 GAL-uri
partenere in cadrul proiectului de cooperare – GAL “Valea Buzaului”, GAL “Ecoul Campiei
Buzaului”, GAL “Colinele Buzaului” si GAL “Drumul Vinului”.

In prima zi s-a realizat primirea si inscrierea participantilor la seminar, precum si
prezentarea caracteristicilor principale ale indivizilor familiei de albine si ale utilajelor, dotarilor
si echipamentelor utilizate in apicultura (stupi, utilaje pentru extractia mierii si cerii). In cea de-a
doua parte a zilei au fost dezbatute metodele si tehnicile de extractie si conditionare a mierii
precum si lucrarile ce trebuiesc facute primara in stupina.

In cea de-a doua zi participantii la seminar au realizat o vizita in teritoriul GAL “Colinele
Buzaului”, in satul magura, la stupina domnului Vintila Bogdan Catalin pentru a putea observa si
in practica atat cum este amenajata stupina cat si utilajele si echipamentele apicole folosite:
pavilioane apicole, stupi, centrifuga, etc. In cea de-a doua parte a zilei au fost prezentati
principalii factori de risc si boli care afecteaza familiile de albine.

In incheierea seminarului participantii au adresat intrebari lectorilor, au facut schimb de
impresii referitoare la seminar si au primit certificate de participare.
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