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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter 2004
325 kr för fullbetalande medlem
postgiro 8685-0 Sveriges Biodlares Riks-
förbund.

I avgiften ingår prenumeration på Bi-tid-
ningen. SBR har försäkring, som täcker
eventuella skadestånd som du kan bli
dömd att erlägga om dina bin åsamkat all-
varlig skada för annan person.

325 kr för studerande under 20 år.
Alltså fullt pris och därefter returneras 50
kr. Nya medlemmar, uppge alltid att ni till-
hör Tumbaortens biodlareförening.

50 kr för medlemskap i enbart lokal-
föreningen postgiro 273485-3 Tumba-
ortens biodlareförening.

www.geocities.com/tumba_bf

Webbredaktör
Felicia Gilljam, 530 241 01
felicia@bliku.com Vårmöte

Söndag 21 mars kl 13.00
Hembygdsgården Vasastugan

Nynäsvägen 4, nära Vårsta Centrum

Parker och grönområden
med blommor och bin
i Botkyrka kommun
Landskapsarkitekt Karin Jansson

berättar om hur det ser ut idag och vilka
 framtidsplaner som finns

Tumbaortens Biodlareförening * Grödinge Hembygdsförening * Studiefrämjandet

Kaffeservering! Lotteri!
Alla, även icke biodlare, önskas hjärtligt välkomna!

Tumbaortens Biodlareförening

Lördag 3 april deltar vi

  i Trädgårdsmässan, Älvsjö

Vill Du hjälpa till med

att stå i Distriktets (f.d. länsförbundet)

 monter och svara på frågor från

 allmänheten, hör i så fall av Dig till

Jörgen tel 50031507

eller skriv ett e-brev till

 tumbaortens_bf@hotmail.com

BOTKYRKA SALEM



Jörgen

SKATTLÅDAN besöker Christer Seltorp

Varroan har kommit för att
stanna. Vi måste därför lära
oss att leva med den. De tradi-
tionella bekämpningsmeto-
derna har det redogjorts utför-
ligt för i bl.a. Bitidningen,
SKATTLÅDAN och på möten
och kurser. Jordbruksverkets
utmärkta broschyrer, ’’Varroa-
bekämpning med ekologiska
metoder’’ och ’’Bekämpning
av varroakvalster med
spärrboxmetoden’’ kan varmt
rekommenderas. Få av oss har
tillräcklig erfarenhet att falla
tillbaka på. Vi är tills vidare
hänvisade till den handled-
ning, som bl.a. dessa skrifter
kan ge.
I de yrkesmässigt bedrivna
biodlingarna, är det av rationella
skäl vanligt att man behandlar med
Apistan, det enda i vårt land god-
kända kemiska medlet mot var-
roa. För att få använda Apistan
krävs behörighet. Den fås efter
genomgången utbildning. Nackde-
len med Apistan är, att där detta
medel har använts under längre
tid, har varroakvalstren blivit re-
sistenta. Det har också visat sig,

att kvalstren blir korsresistenta,
innebärande, att de samtidigt bli-
vit mer eller mindre resistenta
mot de andra användbara ke-
miska medlen också och då finns
inget annat effektivt verksamt ke-
miskt medel att ta istället.

I detta läge återstår  bara, att hitta
en annan bekämpningsmetod,
som är tillräckligt effektiv och
samtidigt också rationell att an-
vända. Där har bl.a. användandet
av tymol visat sig ge vissa för-
hoppningar inför framtiden. T.ex.
marknadsför företaget Vita, som
saluför Apistan, numera också
ett medel, kallat Apiguard, där
tymol är den verksamma sub-
stansen och om man söker på
Internet hittar man många andra
tymolpreparat, som tagits fram
för varroabekämpning.

Ett av tymolkoncepten bygger på
att man lägger tymolkristaller i
en speciellt tillverkad ram i yngel-
rummet, där tymolen långsamt får
avdunsta. Tymolångorna är luft-
flyktiga och sprider sig överallt i
kupan och varroan blir förvirrad
av doftämnet, tappar orien-

teringsförmågan och kan
inte fortplanta sig.

Tymolramarna kan sitta i
samhället hela året och ef-
ter vad jag har hört från
bl.a. Österrike, så har bina
över huvud taget inga pro-
blem med varroa, så länge
som tymol finns kvar i
kuporna.
Tymol är klassat som ett
ekologiskt medel mot var-
roa av EU. Men i Sverige
är  tymol, liksom för öv-
rigt även myrsyra och ox-
alsyra, inte registrerat för
bekämpning av varroa.
Detta betyder att alla dessa
medel egentligen är för-
bjudna. Ändå  används både
myrsyra och oxalsyra mot
varroa och rekommende-
ras t.o.m. av Jordbruks-
verket.
En betänklighet emot an-
vändandet av tymol kan
vara, att det blir för höga
halter av tymol kvar i ho-
nungen. I Schweiz har man
gjort omfattande under-
sökningar och bestämt sig
för en smakförnimmelse-
gräns. De flesta prov som
gjorts där, visar att tymol-
halten ligger långt under,
men det finns enstaka un-
dantag där gränsvärdet har
överskridits.
Naturlig tymol från
timjanolja ska användas
och det varnas för den bil-
ligare, syntetiska varian-
ten, vilken lämnar kvar
giftrester i vax och ho-
nung. Tymol i låga doser
finns naturligt i honung.

 Biodlare med flera års er-
farenhet av tymolanvänd-
ning har berättat, att de hit-
tills inte märkt att smaken
på deras honung  skulle ha
påverkats. Det kan visser-
ligen lukta tymol under
slungningen, men de luft-
flyktiga tymolångorna
verkar försvinna ganska
fort.

Tymol, ett verksamt medel mot varroa

Freddy

Nu är det över. Vi har åter tagit oss igenom den mörkaste årstiden och
går mot ljusare tider. Julens stök är ett minne blott. Nu börjar i stället
binas advent. Dvs väntan på den dag de börjar flyga på riktigt inför
den nya säsongen. Det gäller för oss att sätta igång med det som skall
bli deras klappar för året, exempelvis några nya ramar. Det skall också
storstädas. Bottnar, redskap och materiel skall rengöras. Och det
viktigaste av allt - maten! Räcker den?

Fram tills värmen kommer och vi blir fullt sysselsatta med våra bin
får vi hitta på något annat roligt att göra. Varför inte pröva olika
honungsrecept och kora det bästa. Det tycks vara väldigt i ropet nu
att använda honung. Åtgången på förra årets skörd har varit stor,
vilket är glädjande. Därför är det roligt att vår förening får vara med på
årets Trädgårdsmässa  den 1–4 april i Älvsjö. Stockholms Distrikt
bidrar med en bimonter (30 m2) och Tumbaortens bf  svarar för hela
lördagen den 3 april . Vi får då möjlighet att berätta om vår verksamhet
och våra produkter. Vi behöver vara 6–10 personer som hjälps åt och
avlöser varandra. Vill Du få en upplevelse utöver det vanliga och har
möjlighet att hjälpa till den dagen så hör av dig till mig.

Nu går vi mot ljusare tider
Christer började med
bin 1974. Hans farfar
var biodlare och detta
tillsammans med ett
stort naturintresse
gjorde att han anmälde
sig till en nybörjar-
kurs med Manfred
Koch och Sture Jo-
hansson som lärare.
Därefter gick han fort-
sättningskurs för Otto
Reimann och en
drottningodlingskurs
med Göran Kvarn-
ström som lärare. Det
var Länsförbundet som
stod för alla kurserna
på den tiden.

De första fyra åren
hade Christer mycket
argsinta bin av den s.k.
södertörnskorsningen.
När han lärt sig odla
drottningar, bytte han
till Carnica och dem
hade han i 8 år, varefter
det blev gula bin, där-
för att de passade hans
drag bättre.

Så småningom blev
Christer själv lärare och
höll både nybörjar-,
fortsättnings- och
drottningodlingskur-
ser. Han prenumereade
på amerikanska bitid-
ningar och lärde sig
mycket nytt genom att
studera dessa.

Genom åren har det
också blivit en hel del
studieresor till andra
länder. Den första resan
gick till Apimondia-
kongressen 1981 i Aca-

pulco. Nästa  gång blev det
10 dagar i  Skottland med SBR,
där Christer fick tjänstgöra
som tolk. Han har också del-
tagit i de flesta av
Yrkesbiodlarnas studieresor,
bl.a. till Tyskland, Tjeckien,
Ungern, Österrike, Italien,
England, Norge och Danmark.
Den senaste resan var för 2 år
sedan till Polen och Sicam-
kongressen och besöket där
ledde fram till en inbjudan att
hålla föredrag på Northern
England Beekeeping Con-
ference och våren 2003 åkte
Christer dit och höll 3 st före-
drag om Enkel drottning-
odling, Hur man övervintrar i
kallt klimat och Smarta hjälp-
medel i biodlingen.

I början övervintrade Christer
på 1 låda LN, men han upp-
täckte snart, att han fick bättre
resultat på 2 lådor. Nu har han
helt gått över till plastlådor på
3/

4
-Langstroth. På frågan var-

för det? svarar Christer, att
efter vintern 86-87 hade han
drabbats av mycket stora
vinterförluster. Han bestämde
sig för att studera orsakerna
till detta och han började läsa
vad Farrar hade skrivit beträf-
fande övervintring och låg-
ram.

För 20 år sedan byggde han
sig en 26-ramars radialslunga
av en gammal tvättmaskin,
men ett år med mycket ljung-
honung, fungerade den inte
alls och Christer har nu byggt
sig en 10-ramars själv-
vändande slunga. Han har
också byggt en avtäcknings-
maskin med eluppvärmda rör-
liga knivar och den är place-
rad över en silcentrifug, som

också den är ett hembygge,
en ombyggd gammal tvättma-
skin. Silar använder Christer
inte alls. Han har byggt en
eluppvärmd klarningstank,
som eliminerar silningen helt
och hållet. Just nu håller han
på att bygga ett nytt
slungrum på 10 m² och allt är
klart utom fingjutning av gol-
vet och kakling.

Christers nuvarande skötsel-
metod består i att han avlar
gula bin och är mycket upp-
märksam på vårutvecklingen.
Han växlar lådor i yngel-
rummet 3 ggr var fjortonde
dag från mitten av maj fram
till midsommar och han försö-
ker byta drottningar varje år.
Enligt Farrar ska bina ha kvar
10 kg foder när maskrosen
blommar. Christers fodergiva
på hösten består av 24 kg
socker per samhälle och de
samhällen som har svårt att
dra ner fodret får foderdeg i
en specialgjord träsarg. Han
tillsätter bensoesyra upplöst
i T-sprit i vinterfodret. Det
konserverar sockerlösningen
och lär dessutom vara bra
mot nosema.
Valet av platser för bigårdar-
nas uppställning är det allra
viktigaste för samhällenas ut-
veckling och för goda
honungsskördar. Christer
märker tydliga skillnader mel-
lan sina olika uppställnings-
platser och det kan skilja så
mycket som 2–3 ggr högre
skörd på vissa bigårdar än
andra.
 För närvarande har Christer
drygt 20 samhällen, men när
han blir pensionär kan han
tänka sig öka ut till 50.


