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Benvolgut consoci:
Després de saludar-vos i desitjar-vos un Bon Any 2010, repassem les coses
necessàries que hem de fer pel bon funcionament de tots.
Deures
Aquest any abans del 15 de març ens heu de fer arribar al local de
l’Associació el llibre d’explotació ramadera i una còpia del full de cens,
censat entre la data de 1 de gener i 28 de febrer de 2010(imprescindible per
demanar qualsevol ajut de l’administració) , que a principi del mes d’abril us
retornarem. El full del cens, és a dir, el document i 2735 on consten els ruscos que
teniu es tramitar a les Oficines Comarcals del DAR . (Quan aneu a l’abellar heu de
portar sempre al damunt el llibre d’explotació ramadera i el full del cens).
•

Sol·liciteu a les oficines del Departament de Medi Ambient el permís per a
utilitzar el fumador a les vostres explotacions apícoles, això no treu que alguna
oficina del DAR estigui disposada a fer-ho.
La normativa diu: A l’abellar hi ha d’haver un barril ple amb 25 litres d’aigua.
No hem d’encendre el fumador al bosc o a menys de 500 metres, s’ha de fer a
dins del cotxe o furgoneta, millor en un local. Tampoc hem de deixar mai el
fumador a terra, sinó a dintre una galleda de llauna. Acabada l’activitat apagar
el fumador, tirant les restes de dintre, a una galleda amb aigua.

•

Per facilitar el treball de la Junta i per estalviar costos econòmics a l’ASAB, els
socis que tingueu correu electrònic, si us plau, comuniqueu-nos-el.

Informació
•

Al local de l’associació hi ha a la vostra disposició productes ecològics per
combatre la Varroa: Àcid Oxàlic i Timol, productes ecològics, s’està
estudiant el millor preu.

•

Podeu disposar per un període de quinze dies d’un marcador al foc d’arnes; el
control es fa per llista d’espera.

•

Els propers dies domiciliarem al vostre compte corrent els següents càrrecs: la
quota de soci, el valor de l’assegurança dels ruscos i l’import de l’ Apiguard i el
Bayberol per a aquells socis que en van agafar i encara no se’ls hi ha facturat.

•

A Castellar del Vallès, la nostra Associació, com cada any, el 19 de març
participa a la Fira de Sant Josep amb un estand propi on hi exposarem varietats
de mel, estris d’apicultor i també un eixam d’abelles dintre d’una arna
d’observació. Els socis que ho desitgin podran participar-hi

venent la

seva mel, animeu-vos!
Consulta
• Aquest any la J.D. aconsella que el tractament químic contra la Vàrroa sigui el
APIVAR, però, els que l’any passat el van utilitzar, el 2010 s’aconsella
l’APISTAN. Per saber qui vol un producte o l’altre, preguem ens ho digueu per
carta correu normal, correu electrònic o telèfon, també la quantitat.
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