NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL GRUP D'APICULTURA ECO D'APAEMA
El soci/a es compromet a:
➢ Mantenir les caseres de manera que s'afavoreixi el benestar de les abelles (neteja i estat de
les caseres, col·locació i orientació de les caseres, tipus i quantitat de flora apícola de
l'entorn...).
➢ Utilitzar, almanco una vegada a l'any, un producte veterinari orgànic contra la varroasi. Els
productes acaricides de síntesi només es poden utilitzar en casos extrems d'infestació de
Varroa o com a tractament de quarantena en els eixams nous, sota la supervisió d'un
membre de la comissió.
➢ Sempre que es pugui, situar les caseres dins finques inscrites al Consell Balear de Producció
Agrària Ecològica o amb vegetació silvestre, o, si no n'hi ha, en finques on es practiqui una
producció agrària de baix impacte.
➢ Anar substituint la cera industrial no ecològica per cera certificada ecològica o cera produïda
per les seves pròpies abelles o la d'altres membres de la comissió.
➢ Pagar la seva part corresponent de material apícola que comani la comissió en el cas que
hagi participat en la comanda.
➢ No comercialitzar mel o altres productes apícoles procedents de productors externs a
APAEMA sense l'aprovació de la comissió.
➢ Fer un bon ús del material apícola que la comissió adquireixi perquè pugui ser compartit pels
seus membres. En cas contrari haurà d'abonar el valor corresponent a la reparació o
substitució del material afectat.
➢ Permetre la visita als seus apiaris a un o diversos membres de la comissió en el cas que la
majoria de membres de la comissió ho consideri necessari, amb la finalitat de comprovar les
bones pràctiques en apicultura ecològica.
➢ Abandonar el grup en cas de l'incumpliment d'algun d'aquests punts anteriors.
El grup o comissió d'apicultura eco es compromet a:
➢ Assessorar els socis d'APAEMA en temes tècnics d'apicultura i, si el grup ho troba necessari, a
fer una vista a la finca en qüestió.
➢ Promoure una apicultura respectuosa amb l'abella, el medi ambient i la qualitat dels
productes apícoles (mel, pol·len, cera...) mitjançant formació i divulgació.
➢ Posar en contacte apicultors/es amb propietaris de finques inscrites en Ae.
➢ Aconseguir els millors preus possibles del material apícola i productes veterinaris per als
membres de la comissió.
➢ Gestionar la compra i bon ús per part dels membres de la comissió del material apícola que
adquireixi la comissió per ús comú.
➢ Vetllar perquè els seus membres compleixin els seus compromisos amb la comissió.

