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Medlemsavgifter 2006
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.tumbabiodlarna.se

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

Inbjudan till

VÅRMÖTE
Torsdag 23 mars kl 19.00

Obs! Ny lokal
Tunaskolans matsal

Prästgårdsvägen 114, Tumba

Tema: Varroa, hur har det gått?
Allmänt utbyte av erfarenheter

Föreningen bjuder på kaffe med dopp
Lotteri! Välkomna!



Fabi-Spray är ett välkänt
medel som många biodlare
använder i stället för rök när
de snabbt vill gå in i bisam-
hällen för att göra smärre
ingrepp. Innehållsdeklara-
tion utanpå förpackningen är
obefintlig. Medlet tillverkas
i Schweiz.
Fabi-Spray är sedan många år
väletablerat på biredskaps-
marknaden. Det har också an-
vänts av många bitillsyns-
män. Trots fullständig avsak-
nad av innehållsdeklaration
på förpackningen, har medlet
av de flesta nog ändå uppfat-
tats som relativt oskyldigt.
Nu finns det dock anledning
att tänka om beträffande
Faby-Spray. Enligt raporter
från kontinenten har en biod-
lare i Bayern använt medlet
under honungsskörden för att
driva ut bina ur skattlådora.
Hans honung blev efter en
livsmedelskontroll belagd
med försäljningsförbud. An-

ledningen var att honungen
innehöll förhöjda rester av
DEET (N, N-Diethyl-m-
toluamid). DEET är ett väl be-
prövat medel mot mygg och
det är klassat av EU som be-
kämpningsmedel mot skade-
djur enligt biociddirektivet 98/
8/EG, Bilaga 5. För alla sub-
stanser som finns listade där
gäller ett maxvärde på 0,010
mg per kilo honung (10 ppb).
Den drabbade biodlarens ho-
nung överskred detta
maxvärde. Den aktuella sub-
stansen avdunstar långsamt
och kan anrikas i vaxet och
därifrån kan substansen lätt
spridas vidare till honungen.
Viktigt att notera är, att i det
här aktuella fallet hade
biodlaren använt Fabi-Spray
förmodligen för att driva ut
bina ur skattlådorna och man
kan tänka sig att det blev rätt
så stora doser. Frågan återstår
därför hur skadligt medlet är
vid mera ''normal'' använd-
ning. Nästa fråga som man
kan ställa sig är, hur ohejdat
användande av rök i tid och
otid påverkar honung och vax.
Är kanske vissa bränslen att
föredra framför andra?
De flesta biodlare är nog med-
vetna om att alla ämnen som
vi utsätter bina för också kan
leda till restsubstanser av
olika slag. Det gäller framfö-
rallt att tänka på detta under
den tiden på sommaren då
bina producerar honung. Un-
der denna tid bör man även
tänka på att vara sparsam med
röken.

Rester i honung av Fabi-Spray

År 2003 påträffades varroa
för första gången inom vår
förenings verksamhetsom-
råde. Därför utgår jag ifrån
att ni alla som läser det här
också har skaffat er egna er-
farenheter av hur det är att
behandla edra bisamhällen
mot denna parasit.
Jordbruksverket tillhandahål-

ler gratis broschyrer med
behandlingskoncept. De
flesta har förmodligen följt de
råd och avisningar som ges
där och behandlar med orga-
niska syror, drönarurskärning
och spärrboxmetoden.
Förmodligen har alla de re-
kommenderade metoderna
hittills fungerat hyfsat. Det

har i alla fall inte kom-
mit några rapporter om
misslyckanden.
För egen del var jag ti-
digt ute. Långt innan vi
hade varroa tränade jag
mig i att använda
spärrboxmetoden, vil-
ken jag fortfarande
tycker är en bra metod.
Numera har jag så
många samhällen och
så mycket att göra i min
redskapsaffär, att tiden
inte räcker till för några
tidsödande behand-
lingsmetoder.

Det medel som jag skaf-
fat mig behörighet för
och som jag har kom-
mit att använda i mer-
parten av mina samhäl-
len är Apistan. Nackde-
len är att kvalstren kan
utveckla resistens mot
Apistan och att det
lämnar rester i vax som
eventuellt också kan
hamna i honung. Jag
har också några sam-
hällen som jag uteslu-
tande behandlar med
tymol. Både Apistan
och tymol har hittills
givit mycket bra be-
handlingsresultat utan
att bina verkar må då-
ligt av det.
 Myrsyra och i viss
mån även oxalsyra
tycker jag inte alls om.
Visserligen dör kvals-
tren, men hur mår bina?
Jag har svårt att tro att
inte bin också far illa
och får skador, precis

som kvalster, av de frä-
tande syrorna.
 Jag vill faktiskt inte ut-
sätta mina bin för denna
form av djurplågeri. Så
vitt jag vet har det hel-
ler aldrig gjots några
vetenskapliga under-
sökningar om hur bin
mår efter att de har bli-
vit utsatta för dessa
frätande syror. Om vi
har husdjur, t.ex. en
hund som fått fästingar
eller annan ohyra på
sig, skulle vi då ens
komma på tanken att
stänga in den stackars
hunden i ett rum där
luften är så bemängd
med frätande syra-
partiklar att ohyran dör
utan att vi samtidigt
skulle oroa oss över hur
hunden skulle må av en
så drastisk behandling?
Förmodligen skulle den
överleva, men den
skulle definitivt inte må
bra.
Som ni nog redan har
förstått, så driver jag
inte min biodling eko-
logiskt i Jordbruks-
verkets bemärkelse,
men frågan är vad den
nybildade djurskydds-
myndigheten kommer
att tycka om djur-
plågeriet som de av
Jordbruksverket re-
kommenderade ekolo-
giska metoderna inne-
bär för bina, nu när
dessa ska klassas om
till att bli livsmedels-
producerande djur.

Freddy

Varroamedel - hur mår våra bin?

Spänningen ökar
Så här års är det alltid spännande att se hur bina klarat vintern.
Den har fram till skrivandes stund varit bra, d.v.s. normal enligt
de vädererfarenheter vi äldre medlemmar har. Det bör alltså
vara en gynnsam faktor för binas överlevnad. Men den stora
osäkerhetsfaktorn är naturligtvis hur varroan och de behand-
lingsmetoder vi använt har påverkat bina. Här har väl de flesta
av oss än så länge bara prövat oss fram men inte hunnit få
riktiga erfarenheter, vilket gör att vi önskar så mycket informa-
tion som möjligt. Föreningen kommer därför på vårmötet, fånga
in våra biodlares vunna erfarenheter (både bra och dåliga) ge-
nom diskussioner. Meningen är att vi under mötet skall ta fram
jämförelser mellan metoderna så att var och en efter mötet kan
komma fram till vilka metoder som passar just din biodling. Det
är många faktorer att ta hänsyn till vid val av metoder, t.ex. om
metoden är effektiv, om den är svår att genomföra, om det är
tidskrävande, om den överensstämmer med min egen miljö-
syn, om det finns risker med den m.m.. Det finns alltså all an-
ledning för dig att besöka vårmötet.
En glad nyhet är att Dag nu genomför en nybörjarkurs med nio
vetgiriga elever. Låt oss hoppas att de blir så intresserade av
biodling att de vill skaffa sig bin till sommaren. De är verkligen
välkomna och utgör ett positivt tillskott till den åldrande
biodlarskaran. Det är tacksamt om du som har något att sälja
till nybörjare (bin eller materiel) hör av dig till styrelsen så vi
kan förmedla kontakter när och om det blir aktuellt.
Nu är det hög tid att börja förberedelserna inför bivåren i
stället för att sitta här och skriva.
Med det vill jag önska er alla

Ett Riktigt Gott Nytt Biår
Jörgen R


