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L’experimentació multidisciplinar d’en Maurice
Chaudière, sempre encarada al desenvolupament rural sostenible, es basa en l’ús de recursos disponibles localment i en l’estalvi energètic.
Així doncs, ben a l’inrevés de la tendència actual,
el seu enfocament de l’apicultura és el d’una activitat més de la finca agrícola, que a canvi d’una
inversió baixíssima ens forneix d’una sèrie de
productes molt interessants (mel, cera, etc.).
La seva formació com a terrissaire li va permetre d’idear un rusc ceràmic en forma de campana, que una vegada té l’alça col·locada pren
forma d’ou. Aquesta forma respecta la manera
com construeixen les abelles, molt més que les
caixes quadrades convencionals. Les bresques es
construeixen lliurement dins la campana ceràmica, sense quadres mòbils. Potser s’estranyarà
el lector d’aquest aparent retorn enrere, cap a
una apicultura primitiva, però hi ha una sèrie de
raons que ho justifiquen:
- El cost de fabricació dels ruscos, que és molt
baix.
- El respecte a la manera de viure de les abelles,
que són molt menys agredides.
- Cada cop que es treu la mel també es recull la
cera, que és un producte molt apreciat i utilitzat
per en Chaudière i que ajuda a la sanitat del rusc.
Sovint els apicultors tenen problemes sanitaris
per una renovació massa escassa dels quadres
de cera vella.
- Els estats importants del rusc es poden observar exteriorment sense necessitar de mirar dins,
com en les caixes modernes. Això sí, cal una major capacitat d’observació.
- Es treballa amb ruscos força petits, molt manejables, que ens poden servir com a criadors
d’abelles.

Els ruscos de ceràmica
d’en Chaudière tenen
forma acampanada
Com hem dit, els ruscos de ceràmica d’en
Chaudière tenen forma acampanada. Quan es
considera que la colònia ja és prou forta per produir, cal col·locar-li l’alça, que és on posaran la
mel. Això es fa invertint la posició del rusc1 i collocant-li l’alça al damunt, de manera que queda
una forma oval. Entre el nucli de cria i l’alça convé col·locar-hi una reixeta que exclogui reines
per eviti que aquesta pugi a pondre a l’alça.
Un cop l’alça és plena de mel tornem a posar el
cos de cria en la posició inicial. Per tal de fer mar-

xar les abelles de l’alça, col·loquem aquesta en
posició invertida damunt el rusc i fem fum. Tant
l’alça com el cos de cria tenen un orifici al centre,
i en aquesta posició coincideixen. Aleshores, les
abelles, buscant la foscor i fugint del fum entraran dins el rusc i abandonaran l’alça.
En aquest punt només ens cal endur-nos l’alça a
un lloc segur i fer l’extracció de la mel i la cera.
Això es fa posant-li un vidre damunt de l’alça i
posant-ho al sol. A la temperatura que està la mel
acabada de sortir del rusc (damunt dels 30º) n’hi
ha prou amb una mica més d’escalfor per trencar els opercles de cera perquè la mel s’escoli per
l’orifici del fons de l’alça. La podem recollir en
un envàs col·locat a sota. A continuació la temperatura pujarà una mica més i la cera, tendra,
acabada de fabricar, es fondrà i caurà a l’envàs de

Va extreure mel i cera
sense desopercular
ni centrifugar

la mel, surant damunt d’ella.

Els ruscs piramidals de fusta
A més dels ruscs de ceràmica, Chaudière va començar a treballar en ruscs piramidals de fusta.
Anton Solé Garcia, ha partit de les explicacions
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Molts professionals i aficionats a l’apicultura han sentit a parlar d’en Maurice
Chaudière, l’impulsor del que s’anomena apicultura solar. En aquest article us
exposem les bases principals d’aquesta pràctica i us expliquem l’experiència de
l’Anton Solé, que ha construït i poblat ruscos triangulars de fusta per després
extreure’n la mel amb l’escalfor del sol.

L’extracció solar de la mel
El sistema solar d’extracció de mel pot crear
dubtes perquè gaire escalfor malmet les seves
propietats. L’Anton ha mesurat en diverses
ocasions la temperatura de la mel en el moment
de l’extracció i mai no ha sobrepassat els 38º; el
més habitual ha estat entre 35º i 36º, i el temps,
entre tres i quatre hores. L’experiència d’en
Maurice Chaudière també revela dades similars
que no són condicionants perquè les propietats
de la mel es vegin afectades.
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01. Progressió de
la colònia en un rusc
triangular. Anton Solé.
02. Començant la feina
d’extracció de la mel.
Anton Solé.
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03. Una arna triangular de
fusta. Anton Solé.

1. En Chaudière va treure
la idea d’invertir el rusc
d’un tipus de maneig
tradicional.
2. Arna de bresques
mòbils d’ampliació vertical
afegint alces, en la qual les
alces tenen la meitat de
volum que el cos de cria.
3. Les abelles segellen les
cel·les plenes de mel amb
un opercle o envà ceri
que cal fer saltar abans
d’extreure la mel de les
bresques.
4. En un extractor,
mitjançant una maneta i un
dispositiu d’engranatges
es dona un moviment de
rotació, la força centrifuga
que es crea expulsa
la mel de les cel·les
desoperculades.
5. Ets Ickowicz (www.
ickowicz-apiculture.
com) i Thomas (www.
beekeeping.com/thomas/
es/index.htm) que
comercialitzen cera
ecològica certificada
per Ecocert. Es pot fer
la comanda per internet
o anar a algun dels
distribuïdors de materials i
productes apícoles que hi
ha a Catalunya perquè ens
faci la gestió comercial.
6. Són les abelles
encarregades de sortir a
buscar l’aliment.

d’aquest enginyós apicultor per engegar una experiència amb aquest tipus d’arnes. Com que la
informació que va trobar no indicava ni mides
ni plànols, les va construir de la mateixa base
que les mitges alces Dadant 2 perquè resultessin
més còmodes a l’hora d’utilitzar-les, en el sentit que els accessoris –com són els recollidors de
pròpolis, excloïdors de reina, tapes– en tenir la
mateixa mida es poden utilitzar a unes caixes
o a les altres. Hi va afegir uns filferros creuats a
l’interior per tal que la cera quedés més enganxada i per evitar que caiguessin les bresques en
alguna inspecció a causa del pes de les abelles,
les larves i la mel.
La primera experiència va ser a la primavera del
2006, en el moment de la floració: va col·locar els
ruscs de fusta sobre les arnes Dadant com si fossin alces. Al cap d’unes setmanes, de les quatre
caixes triangulars, una estava plena de mel, la
segona més o menys per la meitat i a les altres
dues no n’hi havia. Al cap d’un any, l’Anton va
poder continuar amb l’experiència. El següent
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pas, la primavera del 2007, va ser posar en pràctica el principi bàsic de l’apicultura solar d’en
Chaudière: provar d’extreure la mel amb l’ajut
del sol un cop desabellat. L’Anton va tallar un vidre de la mida de la base de l’arna triangular i hi
va col·locar un marc de fusta. La idea era prendre
l’alça triangular amb la mel, posar el vèrtex cap
per avall repenjat sobre un peu de fusta, instal·
lar el marc amb el vidre al que era la base original
i encarar tot el conjunt al sol. Passades tres hores,
la mel de la caixa triangular s’havia escorregut
cap el dipòsit, que en el seu cas era una garrafa
de plàstic. Sense haver de desopercular 3 ni centrifugar4 les bresques. El resultat d’una arna sola
va ser de 12 quilos de mel i mig quilo de cera que
també es va fondre i va quedar flotant sobre la
mel.

Ha utilitzat amb èxit
arnes triangulars
sobre arnes Dadant
El pas següent, animat per l’experiència, va ser
construir més caixes triangulars. La idea principal de l’Anton era prescindir de les fulles de cera
estampada, ja que les d’origen convencional no
poden garantir que estiguin lliures de residus
químics de tractaments per malalties que altres
apicultors poden fer a les seves arnes. En aquest
sentit, cal dir que actualment els apicultors ecològics ja poden trobar fulles de cera estampades
certificades5. Per fer nous eixams va agafar un
tros de bresca d’una altra arna comprovant que
hi haguessin ous i cria i el va posar dins l’arna
triangular amb la idea que les abelles construïssin cel·les de reina. Al mateix temps va desplaçar
una arna ben poblada d’abelles a un altre indret
i al seu lloc va situar l’arna triangular, per tal de
captar les abelles obreres pillardes6. Aquest sistema tan simple ens permet fer eixams de manera
ràpida sense haver de buscar la reina. L’Anton
l’utilitzava sovint amb les arnes Dadant, però en
aquest cas no va funcionar: de cinc eixams que
va provar no en va progressar cap. Però lluny de
desesperar-se, l’Anton va provar altres sistemes.
Finalment, el més exitós va ser el de prendre
un rusc silvestre format espontàniament de les
arnes Dadant. De tots els ruscs presos, dos han
progressat prou com per poder-los girar i col·
locar una alça triangular de fusta. Mentrestant,
ha utilitzat alces triangulars sobre arnes Dadant
per extreure la mel amb el sol un cop plenes i
la seva conclusió és clara: “Per mi i tots els qui
l’hem provada, surt una mel més bona que centrifugant”. y

