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Angrepp av kalkyngel
I somras hittade jag massor
med kalkyngel framför
flustren i en del av mina
bigårdar. Kalkyngel hade jag
inte sett till sedan mitten av
1980-talet. Oftast är angrep-
pen harmlösa och man kan
bortse ifrån dem, men Åke
Hansson skriver i boken Bin
och Biodling att kalkyngel
kan anta en epidemisk karak-
tär under fuktig väderlek och
dåliga dragförhållanden. Detta
stämmer bra överens med för-
utsättningarna som vi hade på
våren och försommaren förra
året. Den konstiga vinter som
vi upplever just nu inger ty-
värr inga förhoppningar om
att det blir bättre i vår. Annars
skriver Åke Hansson: ''Trots
sin allvarliga karaktär försvin-
ner sjukdomen ofta av sig
själv...''

Förmodligen är kalkyngel-
angreppet en del av förkla-
ringen till alla problem jag
hade att få fram drottningar
på försommaren förra året.
Därom kan du läsa i ’’Mitt
biår’’ Gadden nr 6, 2006. En
annan förklaring är säkert
också att jag drivfodrade med
värmeskadad honung. Jag
har hittills trott att HMF, som
bildas i för mycket värmd ho-
nung bara är skadligt i vinter-
fodret och att man utan be-
tänkligheter kan ge det på
våren och sommaren. Diskus-
sionen om detta på Biod-
lingsföretagarnas databas
nyligen, har dock fått mig att
tänka om. I fortsättningen
kommer jag att använda ho-
nung av förstklassig kvalitet
till drivfodring.

Sjukdomen orsakas av
mögelsvamp som om-
vandlar larverna i de
täckta cellerna till mjuka
senare hårda mumier
som fyller ut cellerna
helt.
Mumierna är oftast vita
men blir ibland grå-
gröna av svampsporer.
Cellocken över mumie-
rna gnags bort helt av
bina.
Lindriga sjukdomsfall
övervinns vanligen av
bisamhället utan in-
grepp från biodlaren. I
svårare fall bör binas
iver att rensa ut det an-
gripna ynglet stimule-
ras genom att ramarna
besprutas med en tunn
sockerlösning.
Vid svåra angrepp bör
ramarna med kalkyngel
brännas och kupan sa-
neras som vid ameri-
kans yngelröta.

Kalkyngel
vad är det?

Lars Andersson

Vid samtal med biodlare
på olika håll i Sverige
fick jag klart för mig, att
det inte bara var mina
bigårdar som drabbats
av kalkyngelsjuka 2006.
Det är bara att hoppas
på att det blir bättre i år
och att vi får en varm
försommar med gott om
nektar och pollen som
ger bina en bättre start
än i fjol.

Var 2006
ett kalkyngelår?

Det är lätt att tro att tiden är ur led, nu när vintern verkar
vara så stukad. Årets milda januari har fått oss alla att
ruska oroligt på huvudet och voja över den onaturliga
värmen.
I min favoritbok för tillfället ”Lärobok i biskötsel” från
1946 kan författaren Alexander Lundgren ge perspektiv
på saken. Så här skriver han:
”Under januari 1932 förekom en längre värmeperiod, un-
der vilken temperaturen t.o.m. under nätterna höll sig
uppe vid +10º à 11ºC. Många fall av foderbrist, kylt yngel
och tidig utsot inrapporterades. Under den blida vintern
1942-1943 har förhållandet varit liknande.”
Det låter illavarslande för årets övervintrande bin men
om man ska tro Alexander behöver det inte vara så illa i
år när vi haft något kyligare.
”Den mest idealiska yttre temperaturen är den som är
så låg, att den icke gynnar yngelsättning, men likväl ej är
lägre, än att foderåtgången stannar vid ett minimum. En
yttre temperatur, som varierar mellan –5º och +5ºC,
 synes vara den mest lämpliga för bina.”
Det är en fröjd att lära av den gode Alexander. Han är
både inspirerande och pedagogisk. Så här beskriver han
binas läten.
”Vid förspelet hörs det muntra surret, då de unga bina
för första gången framför kupan prövar sina vingar.
Svärmsången är en stark jubelsång, som uppstämmes
vid svärmning. Flustersorlet åter är ett förnöjsamt bru-
sande, som höres från flustret och inifrån kupan. Stick-
tonen, en argt skrikande fräston, avges från ett retat bi.”
Alexander är bara en av alla de inspirerande lärare jag
haft i konsten att odla bin. Som nybörjare har det varit
guld värt att få vara med i Tumbaortens biodlarförening.
Här har rutinerade biodlare bistått med grundkunskaper,
hjälpt mig skaffa bin och gett akuthjälp när drottningar
dött eller bina varit för ilskna.
För att inte tala om alla de gånger när jag fått prata bin
med människor, som liksom jag, är förundrade över hur
fantastiska varelser de är.
Det är en ära att bli vald till ordförande i en förening som
gör så mycket nytta.
Jag tackar för förtroendet. Kristina Bäckström

Kort  om
ordföranden

I slutet av november
samlades några av de
kvinnor som ingår i
kvinnliga nätverket för
biodlare hemma hos
Kristina Bäckström för
en praktisk övnings-
kväll.
Den här gången hanns
det med att göra tvål av
färdig tvålmassa som
sedan spetsades med
doft och färg samt att
koka en omgång enkel
salva av bivax och raps-
olja.
Till våren planeras en
träff till. Då lärs konsten
att göra tvål från grun-
den ut, med oljor, bivax,
honung och lut.

Salvkok
i Tumba

Namn: Kristina
             Bäckström.
Bor: I en 20-talsvilla i
Vretarna i Tumba till-
sammans med maken
Peter, 6-årige sonen
Otto samt bonus-
barnen Rebecca, 15 år
och Christoffer, 13 år.
Intressen: Pysslar med
tvålmakeri, trädgården
och alla djuren. För
närvarande blandras-
hunden Saga, invå-
narna i fyra bisamhäl-
len och sisådär 350
akvariefiskar.
Biodlarmeriter: Obe-
tydliga, minst sagt. Har
bara haft bin i två år.

Varma vintrar även förr


