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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter 2005
370 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.

320 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 Tisdagskvällarna i bigården

start tisdag 7 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
hos Freddy på Hussebo

Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Varje tisdag hela sommaren
fram till sista veckan i augusti

Träffpunkten för nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Vill Du köpa eller sälja bin
eller begagnade biredskap?
Jag hjälper gärna till med att förmedla kon-
takter mellan säljare och köpare.
I min biredskapsaffär hittar du det mesta
som du behöver ur Swientys och
Törebodas sortiment och det jag inte har
hemma skaffar jag med relativt kort varsel.
Här några exempel på vad som just nu finns
på lager: MAGNETTÅNG för enkel mon-
tering av sidostift (hjälmar) på ramarnas
sidolister PRIS 127:- NYHET! TOPP-
FODERLÅDA för Apidea parningskassett
PRIS 130:- POLLENFÄLLA enkel konstruk-
tion och lätt att använda PRIS 150:-
Freddy Duwe, Vårsta
BIREDSKAP
Malmtorpsvägen 19, 14771 Grödinge
tel. 53025347, 070-5107054
fax 070-2224533
freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu



Jörgen

Äntligen tog vintern slut

Trädgårdsmässan 2005
Vi deltog på Trädgårds-
mässan lördag förmiddag den
9 april. I Tumbaortens monter
fanns både info-material och
varor till försäljning. Klockan
9 öppnades portarna för all-
mänheten. Folk fullkomligt
vällde in. Många nyfikna män-
niskor kom fram till vår mon-
ter. Det var full kommers och
försäljningen var strålande.
Nyfikenheten på honung och
salvorna var stor. ”Varför har
honungen så olika färg?” Sma-
ken, ”ja, den är verkligen an-
norlunda!!” Vi fick svara på
många skiftande frågor om
hur bina kunde bidra till pro-
dukterna. Provsmakandet av
honungen och provningen av
salvorna var intensiv. Man

strök på handen och sniffade.
Luktade den gott? Ja, då var
man nyfiken på vad salvan
var bra mot. Klåda? Blämmor?
Honungsgodiset hade stry-
kande åtgång. Det var ju
lördagsgodis för både ung
som äldre. Det var mycket folk
som trängdes hos oss under
hela dagen. Man var också
nyfiken på de olika appara-
terna och demonstrationer av
dessa var populärt. Nostal-
giskt lyriska blickar fick
många när dom såg
halmkupan. Vi hoppas att da-
gen speglar en ny syn på bi-
odling, kanske fler lockas till
att börja… Vi hade i alla fall
en jättetrevlig dag, tycker
Margareta och Åke Delteus.

I Schweizerische Bie-
nen-Zeitung 12/2004
finns en artikel som
beskriver hur man kan
behandla mot varroa
med florsocker. Dels
handlar det om att
ställa diagnos med flor-
socker och dels om re-
gelrätt bekämpning av
varroa i bisamhällen.
I artikeln refereras till en
doktorsavhandling från
2001 av den finske zoo-
logen Kamran Fak-
himzadeh. Han upp-
täckte att över 90% av
varroakvalstren tap-
pade greppet och föll
av bina efter en rätt ut-
förd inpudring med flor-
socker. Man bör sila
florsockret. Partiklarna
måste vara mindre än 5
µm.
Man skiljer mellan två
sätt att använda flor-
socker. Begränsad in-
pudring i en behållare,
för att fastställa kvals-
termängden i samhället
och behandling mot
varroa av hela samhäl-
let.
I båda fallen är flor-
sockrets verkan det-
samma. Kvalstren som
sitter fast på bina med
sina sugfötter tappar
fästet på grund av
florsockerdammet.

Enkel diagnosmetod
Ungefär 200 till 300 bin
fylls i ett tomt ho-
nungsglas. En rågad
tesked florsocker förde-

las över bina. Glaset stängs
med ett lämpligt textilnät som
har cirka 3 mm maskstorlek.
Nätet hålls på plats med en
gummisnodd. Skaka sedan
försiktigt på glaset och rulla
det så att florsockret fördelar
sig jämnt över bina. Efter två
till tre minuter hålls glaset upp
och ner och skakas. De flesta
kvalster ramlar ner genom nä-
tet och kan lätt räknas på ett
vitt underlag. Kvalster-
mängden får inte vara större
än 3% av antalet bin. Vid 10%
måste man räkna med förhöjd
risk att samhället dör under
vintern och vid mer än 25%
kommer samhället knappast
alls att överleva vintern.
Varroabekämpning
Den schweiziske biodlaren
Guido Schöb har utvecklat en
enkel metod för att snabbt för-

dela florsockret över bina.
Locket över bina tas bort. Det
silade florsockret strös över
ramarna och sopas ner i
kakgatorna med en biborste.
Florsockret fördelar sig
snabbt över bina så att de blir
täckta av ett vitt stoft. Redan
efter en timme kan man se hur
varroakvalstren trillar av bina
och ner på underlaget så att
de kan tas bort. De dör inte
av sockret men de blir kvar på
inlägget och dör efter kort tid,
förmodligen på grund av
näringsbrist.

En positiv bieffekt med den
här behandlingen är att den
sätter igång ett intensivt puts-
beteende. Efter behandlingen
är bina liksom ’’nybadade’’
och känner sig säkert mycket
fräscha. Samhällena har ef-
teråt utvecklats mycket bra.

Varroabekämpning med florsocker
Nu kan vi känna oss lugna igen. Ja det är en gissning från min
sida eftersom det hinner gå en tid från det att jag skrivit det här
tills ni får tidningen. Jag kan naturligtvis inte spå väder bättre
än ni andra, utan utgår ifrån att bina bör klara sig bra om det blir
så fint väder som vi hoppas på.

Annars vet vi sedan gammalt att våren är både hänryckande
och farlig för alla. Solen har satt fart på yngelsättningen och
det krävs god tillgång på foder innan nektardraget kommer
igång på allvar. Enligt vissa rapporter har det gått åt mycket
vinterfoder och det fanns risk för svält i april, speciellt i de
samhällena där bina inte ville dra ner tillräckligt med foder i
höstas. För numera är det väl ingen av oss som snålar på vinter-
fodret och riskerar få svaga eller sent utvecklade samhällen på
grund av för lite mat? Bina omfattas inte av tidningarnas
bantningsråd där man drar in på sockret!

Även om ni inte hört så mycket från oss under vintern så har
föreningen inte suttit stilla och sugit på ramarna. Det har ge-
nomförts både en nybörjarkurs och en fortsättningskurs i bi-
odling med 5 engagerade deltagare i vardera kursen.

Dessutom har vi under en lördag i april ansvarat för bimontern
och ett föredrag på Trädgårdsmässan i Älvsjö, vilket gav
många trevliga kontakter med mässbesökare och ett litet till-
skott till föreningskassan. Jag vill tacka dels våra engagerade
medlemmar som varit goda ambassadörer för biodlingen på
Mässan och dels våra instruktörer som på ett kunnigt och
positivt sätt genomfört biodlingskurserna.. Utan sådana här
frivilliga insatser på medlemsnivå skulle vår verksamhet tyna
bort och dö ut.

Det finns även en del saker på gång på det högre planet som
hanteras av ansvariga svenska myndigheter och EU. Man vill
klassa bina som livsmedelsproducerande djur. Det kan med-
föra en del förändringar när det gäller lagar och förordningar
som gäller vid slungning och honungshantering. Vi får lita på
att SBR bevakar dessa frågor noggrant så att det inte skapas
nya regler som blir omöjliga för oss småbiodlare att leva upp
till. Ni som är medlemmar i SBR kan säkert följa utvecklingen i
Bitidningen. För att föreningens alla medlemmar skall vara in-
formerade får vi återkomma med information, när det finns till-
räckligt med substans.

Nu tycker jag att vi ägnar oss åt livets njutningar som att höra
binas musik när de jagar fram och tillbaka mellan kupan och
blommorna, eller att få slicka den första honungen från en ska-
dad kaka i ramen. Därmed vill jag önska er en riktig god bisommar
med lång blomningsperiod och rikligt med med honung av god
kvalitet.

Förra sommaren provade
jag att samla pollen med
Swientys nya pollenfälla.
  Den 1 maj satte jag pol-
fällorna framför flustren
på fem samhällen i Lill-
malm. Fällorna fick sitta
kvar fram till veckan före
midsommar. Den sam-
manlagda skörden per dag
från mina fem pollenfällor
blev mellan 300 gram till
som mest 2 kilo. Kalla och
regniga dagar, när bina inte
var ute och flög blev det
förstås ingen skörd alls.
Fällorna är så konstru-
erade att bina tvingas pas-
sera genom ett vertikalt
galler för att komma in
genom flustret och då fal-
ler pollenklumparna som
bina bär på av och ramlar
ner i en låda som är place-
rad under ett horisontellt
galler. Där i lådan ligger
pollenet rent och fint och
för att inte bli fuktskadat
måste det  skördas varje
kväll.
Nyskördat pollen förva-
ras bäst i plastaskar i fry-
sen, men om man vill sälja
pollen t.ex. på marknader
måste det torkas innan
det förpackas i  glas-
burkar.
Pollen är ett näringskon-
centrat och det används
bl.a. som kosttillskott.
Rekommendationen är en
rågad tesked om dagen för
hälsans skull. Själv tar jag
en matsked från frysen på
müsli varje morgon.
Inför stundande drott-
ningodlingssäsong är det
också bra att ha färskt
pollen i frysen. Det kan
blandas i foder och ges till
odlingssamhällena under
dragfattiga perioder.

Pollenfällor


