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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

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

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 13 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?
Jag hjälper gärna till med att förmedla kon-
takter mellan säljare och köpare, i den mån
det nu går med avseende på de stora
vinterförluster som många har drabbats av
i år.
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! NACKA-
LÅDOR i HLS-format PRIS 180:- POLLEN-
FÄLLA enkel konstruktion och lätt att an-
vända PRIS 150:-
Freddy Duwe, Vårsta
BIREDSKAP
Malmtorpsvägen 19, 14771 Grödinge
tel. 53025347, 070-5107054
fax 070-2224533
freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu
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Bina samlar pollen för
att tillverka mat till
drottningen och till sina
larver. Efter bisam-
hällets vintervila utgör
sälgpollendraget sig-
nalen för att sätta fart
på yngelproduktionen.
De ägg som drott-
ningen lägger då blir
dragbin 40 dagar se-
nare. Det innebär att det
dröjer ända till början
av juni innan vi har ett
tillskott på nya dragbin
i kuporna. De första
veckorna under sin lev-
nad har dessa tjänst-
gjort som hus- och
ambin och bimängden
ökar nu stadigt under
några veckor fram till
midsommar. Någon
vecka före och ett par
veckor efter midsom-
mar inträffar i normala
fall huvuddraget här i
våra trakter. Då gäller
det att allting stämmer.
Rätt antal dragbin i
kuporna. Vädret, det får
inte regna för mycket
och inte heller för lite.
Det behövs också
värme och sol.

Från början-mitten av
maj och fram till mid-
sommar brukar naturen
översvämmas av pol-
len. Då är det rätt tid att
sätta på pollenfällor

och samla pollen. Jag har gjort
detta några år nu och har
också lyckats få en växande
kundkrets för denna produkt.

På grund av sitt koncentre-
rade näringsinnehåll är det
många som vill ha pollen som
kosttillskott. Det finns också
de som äter en tesked pollen
om dagen därför att de tror att
de kan stärka sitt immunför-
svar emot pollenallergiska be-
svär. Hur det än är med den
saken, så verkar det finnas en
slumrande marknad för pollen
just nu.

Mina pollenfällor sitter fram-
för flustren. Bina måste pas-
sera genom ett galler för att
komma in och ut. När de kom-
mer hem, lastade med pollen,
släpper pollenklumparna och
ramlar ner i en låda under
fällan. Den lådan måste töm-
mas varje dag för att pollenet
inte ska angripas av mögel.
Sedan förvaras pollenet i fry-
sen. Ska det bara användas för

eget bruk kan man ta en sked
direkt från frysen varje dag.
Annars måste pollen torkas
varsamt och noggrant och
läggas i rena glasburkar med
lock om det t.ex ska säljas på
marknader.

Att bina skulle få in för lite
pollen p.g.a. fällorna, det har
jag aldrig märkt. Endast starka
samhällen bör användas. Ef-
ter ca 12 dagar har samhället
anpassat sig. De skickar ut så
många bin att hämta pollen att
förlusten p.g.a. pollenfällan
jämnas ut inne i kupan.

Strax före midsommar tar jag
bort pollenfällorna. Nu vill jag
att bina ska ägna sig åt huvud-
draget och dra in så mycket
honung som möjligt. Då är
pollenet inte heller lika fint
längre. Det ska vara bland-
pollen från så många olika
växter som möjligt. På slutet
får allt pollen samma färg och
det smakar inte heller alltid
lika gott.

Att skörda och ta hand om pollen

Pollenfälla av Swientys mo-
dell. Sättes enkelt framför
flustret och går att passa in
på de flesta botten-
konstruktioner.

Rent och fint ligger pollenet
i den lilla lådan under fällan,
som måste tömmas varje
kväll för att det inte ska
uppstå mögelangrepp.

S t o c k h o l m s
Biodlardistrikt i samar-
bete med Södertörns
Drottningodlingsklubb
Inbjuder till

Sommar-
resan
Söndag 11 juni besöker
vi Erik Karlsson, en väl-
känd drottningodlare i
Eskilstuna. Erik, som
förutom att odla drott-
ningar också är en duk-
tig biodlare och har en
hel del intressant att
visa. Tid för frågor och
diskussion finns.
Efter besöket hos Erik
åker vi till biodlaren och
drottningodlaren Nils
Harju.

Efter besöket hos Nils
är vi inbjudna till Eskils-
tuna Biodlarförenings
sommarmöte Där blir
det en del trivsamma
aktiviteter som tipspro-
menad, korvgrillning,
kaffe och givetvis
biprat.

Vi samåker i egna bilar
och gör upp om kost-
naden med den som
står för bil. Vi utgår från
parkeringen vid Salems
kyrkogård vid E4 (av-
farten mot Salem och
Rönninge) samling kl.
08.45 och avfärd kl.
09.00. Kaffe och lunch-
korg medföres av var
och en.
För att veta hur många
vi blir så önskar vi en
föranmälan som kan
göras till Monika
Warfsjö 08-7749793.

Plötsligt tog vintern slut och sommarvärmen kastade sig över oss.
Blommor och blad slog ut och pollenhalterna var högre än på flera år.
Vi fick glädja oss över att se bina flyga med full fart igen och man
kunde gå in i samhällena och hälsa på drottningen och kontrollera att
äggläggningen kommit igång.
Tyvärr har inte alla fått uppleva denna glädje i år, för enligt många
rapporter tycks  vinterdödligheten ha varit större än vanligt. Några av
våra biodlare står helt utan bin inför sommaren. Ofta har bina suttit
döda i ena kanten av lådan och det har funnits gott om foder i den
andra kanten. Jag har ännu inte hört någon bra förklaring till detta.
Långa och kalla vintrar har det varit förr utan att det fått sådana här
konsekvenser. Kan varroan och olika bekämpningsmetoder ha bidra-
git? Vi får hoppas att vi får svar på våra frågor senare, när mera
faktaunderlag har kommit in och utvärderats. Jag vill därför redan nu
slå ett slag för den kommande årsrapporteringen i höst. Där kan vi alla
bidra med faktaunderlag genom att rapportera hur vi har drabbats
eller klarat oss (båda informationerna lika viktiga) och vilka
bekämpningsmetoder vi använt. Gör gärna lite anteckningar redan nu.
Sommarsolen har en viss förmåga att bleka minnet också.
För att hjälpa våra bilösa vänner så kan både de som har bin att bidra
med och de som behöver nya bin höra av er till Freddy eller mig, så
skall vi försöka koppla ihop er.
Nu till roligare saker. Tisdagsträffarna startar åter i Freddys bigård (se
förstasidan). Jag hoppas att vi blir många som kan komma och lära
och lyssna och dryfta allmänt skvaller över en kopp kaffe. Jag vänder
mig särskilt till de nya biodlarna så att ni skall finna vägarna dit. Jag
vågar utlova att det kommer att bli givande kvällar för oss alla. Det
finns ingen lärobok om biodling, som kan beskriva allt som bina kan
hitta på och vad som kan hända i bikupan. Därför är det bra att få veta
hur det går till i andras samhällen och få diskutera vad som hänt i de
egna. Boka särskilt in tisd den 22 aug (29 som reserv) för då tänker vi
fira föreningens 85-år genom att bjuda lite festligt i Hussebo.” Mer
om detta i nästa Skattlåda som kommer ut någon vecka före.
Ett par andra trevliga saker som är på gång är att vi även i år blivit
inbjudna att delta dels på Taxinge trädgårdsmässa (1 –3 sept) och dels
på Botkyrka Natur och Retur 2006 (16–24 sept).
Båda tillfällena ger ypperliga möjligheter att sprida information om
och intresse för biodling och att informera om vår förening och våra
kurser. Då får vi även användning för vårt partytält och den nyan-
skaffade banderollen med föreningens namn och logotype. Är ni in-
tresserade av att hjälpa till i vår monter så hör av er till styrelsen
(gärna på tisdagkvällarna). Utöver en massa positiva kontakter med
intresserade mässbesökare har man möjlighet att få en hel del honung
såld vilket väl inte låter så tokigt.
Nu vill jag till sist på styrelsens vägnar önskar er alla en fin och trevlig
bisommar med god skörd och god lycka med att bekämpa våra
ovälkomna gäster varroan. Vad du än gör, så gör något mot dem!

Plötsligt tog vintern slut

Jörgen


