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Objetivos:

Divulgação de tecnologias desenvolvidas pelo CPATU junto a
comunidades agrícolas de base familiar

• I

Metodologia:

Instalar meliponário modelo, utilizando caixas racionais
desenvolvidas pelo CPATU para servir de unidades produtivas de
base familiar modelo, utilizadas para capa citação, divulgação e
fonte de dados para pesquisas sobre produtividade, análises
físico-química de méis e tecnologia de produtos apícolas.
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Primeira turma de meliponicultura de Santarém Novo

Resultados parciais / Resumo da Tecnologia

Foram instalados meliponários utilizando-se caixas racionais na
propriedade agrícola. No curso de capacitação o meliponário
instalado foi utilizado-para ministrar as aulas práticas. Amostras de
méis produzidos na unidade estão sendo coletados para serem
feitos estudos sobre as propriedades físico-químicas .

Mais informações no site http://www.cpatu.embrapa.br/meliponicultura


