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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Conhecer a importância da apicultura e a sua relação com a atividade agrária, as espécies de abelhas melíferas, a sua exploração, tipos de produção e tecnologia
dos produtos apícolas.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Os alunos deverão ter conhecimentos de biologia, genética, fisiologia e melhoramento genético.

Conteúdo da unidade curricular
Considerações gerais sobre apicultura. Panorâmica do setor a nível nacional e internacional. Princípios gerais da biologia apícola. Principais normas para o maneio
e exploração de enxames: apiários, instalação e sua localização; colmeias, modelos, caraterísticas, dimensões e sua constituição; tipo e caraterísticas físicoquímicas dos produtos naturais recolhidos e utilizados pelas abelhas. Patologia apícola. Tecnologia dos produtos apícolas.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Generalidade sobre apicultura Panorâmica do sector a nível nacional e internacional.
2. Raças de abelhas Posição taxonómica Biogeografia das principais subespécies europeias
3. Princípios gerais da biologia Organização social Processos de comunicação
4. Aspectos anatomo-morfológicos e fisiológicos Produção de feromonas
5. Reprodução Etiologia e fisiologia reprodutiva Ciclo biológico Diferenciação sexual
6. Maneio apícola Apiários: características Colmeias: modelos/características Enxameação
7. Povoamento de colmeias: métodos Maneio e exploração de enxames Produção de rainhas.
8. Alimentação artificial Invernação de colónias Pastoreio: produtos naturais recolhidos
9. Produtos apícolas: mel, pólen, geleia real, apitoxina, cera, própolis
10. Composição química e propriedades. Tecnologia dos produtos apícolas. Aplicações e valor nutritivo.
11. Patologia apícola Noções básicas sobre doenças das abelhas Sintomas e transmissão
12. Profilaxia e tratamentos Principais parasitas e comensais Principais predadores.
13. Interacção abelhas/plantas Botânica apícola Polinização.

Bibliografia recomendada
1. JEAN-PROST, PIERRE (1989) APICULTURA. Conocimiento de la abeja. Manejo de la colmena. 3ª Ed. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 726 pp.
2. CRANE, EVA (1990) Bees and beekeeping: science, pratice and world resources. Heine-mann Newnes. Oxford, U. K. , XVII, 614 pp.
3. WINSTON, M L (1987) The biology of the honey bee. Harvard University Press; London, UK; 267 pp.
4. ALPHANDÉRY, RAOUL (1992) La route du miel: le grand livre des abeilles et d’apiculture. Paris, 260 pp.
5. SAURY, ALAIN (1981) Les plantes mellifères. L’abeille et ses produits. Editions Leche-valier S. A. R. , Paris, VI, 172 pp.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Leccionação de aulas teóricas e práticas (práticas de laboratório e de campo). Nas horas não presenciais, os alunos deverão produzir um trabalho teórico-prático
(acompanhamento das actividades realizadas no apiário da ESAB e/ou em outras explorações apícolas, elaboração de um projecto de implantação de uma
exploração apícola, etc. ) entregando ao docente um relatório final.

Alternativas de avaliação
1. Provas práticas (40%) + provas teóricas (60%) - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
2. Exame escrito final - 100% - (Trabalhador) (Final)
3. Exame escrito final - 100% - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
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