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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter 2008
440 kr för fullbetalande medlem
postgiro 8685-0 Sveriges Biodlares Riks-
förbund.

I avgiften ingår prenumeration på
Bitidningen. SBR har försäkring, som
täcker eventuella skadestånd som du kan
bli dömd att erlägga om dina bin åsamkat
allvarlig skada för annan person.

390 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 m.fl. firmors sortiment och det
jag inte har hemma skaffar jag med relativt
kort varsel.
Här några exempel på vad som just nu finns
på lager: ANKELSKYDD (damasker) gör
att du slipper gå i gummistövlar hela som-
maren PRIS 160:- TOPPFODERLÅDA för
Apidea parningskassett PRIS 130:-
POLLENFÄLLA enkel konstruktion och lätt
att använda PRIS 150:- (Reservation för
prishöjningar)

Freddy Duwe, Vårsta
BIREDSKAP

Malmtorpsvägen 19, 14771 Grödinge
tel. 53025347, 070-5107054

fax 070-2224533
freddy.duwe@telia.com
www.freddyduwe.com

Inbjudan till

VÅRMÖTE
Lördag 29 mars kl 13.00

OBS! Ny lokal
Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Vårsta centrum, sväng höger

Tema: Apimondia 2007
Per Thunman och Göran Frick berättar och visar bilder

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

Lotteri! Välkomna!



När jag startade min
biodling i början av
1980-talet fanns det
hemskt arga bin här i
trakten, men det fanns
också snälla. Skilje-
linjen gick mellan
’’svarta’’ och ’’gula’’
bin. Föreningen hade
bestämt att alla skulle
ha gula bin, men i
Grödinge ville man
fortsätta att ha svarta.
Mina första två sam-
hällen, som jag hade på
tomten i Vårsta, var
gula. De hade odlade
drottningar och bina
var mycket snälla. Ef-
ter en tid ville jag öka
ut biodlingen och fick
en uppställningsplats i
Berga, Grödinge. Där
fogade jag mig i ledet
och anförskaffade
svarta bin.

Min första sommar med
dessa bin var fruktans-
värd. De var så ilskna
att jag var tvungen att
klä på mig ordentligt
redan innan jag steg ur
bilen och när jag åkte
därifrån måste jag köra
flera hundra meter med
nedvevade rutor och
öppen baklucka för att
blåsa ut alla bin som
följde med i bilen. Först
därefter kunde jag ta av
mig skyddskläderna.

Flitigare
 och snällare bin
Så här kunde jag inte ha
det och jag jämförde
med de gula bina

hemma på tomten. Visst var
de snälla, men de kom ofta i
otakt med draget. Först när
draget var slut hade de kom-
mit upp i styrka och det blev
massor med hungriga bin som
det inte fanns mat för. De
svarta bina var explosiva och
svärmlystna, men när jag
hade lärt mig att bemästra
detta problem gav de bra skör-
dar.
Den följande vintern besökte
jag några möten på läns-
förbundet i Stockholm. Där
träffade jag bl.a. en
carnicaodlare. Följande som-
mar köpte jag 2 drottningar av
honom för att prova. Dessa
gav både flitiga och snälla bin
och jag tog larver, odlade
drottningar vilka jag fick nå-
got sånär renparade på Lisö.
Där hade man också
carnicabin. Året därpå hade
jag bytt till carnica i alla sam-
hällen. Något som jag hittills
inte ångrat.
Jag byter helst varje år
Man får mera honung från
samhällen med unga drott-
ningar. Drottningens ägg-
läggningskapacitet minskar
med 25% redan första året.
Det gör att samhället gärna
vill skicka ut henne med en
svärm och byta till en ny. Ju
äldre drottningen är desto
större är svärmrisken. Numera
byter jag drottning varje år.
Bara de allra bästa får gå kvar
för vidare avel.

Erfarenhetsmässigt vet jag att
bästa tiden för drottningbyte
är i början och i slutet av sä-
songen. Svårast är det i juli

att få en ny drottning anta-
gen. Månadsskiftet maj/juni
vill jag gärna göra några av-
läggare och redan då försö-
ker jag ha ett antal drottningar
färdigparade.

Försök att få en ny drottning
antagen i samhällen som
krånglar efter midsommar
och i juli är nästan alltid
dömda att misslyckas. Vänta
hellre till en bit in i augusti.
Kolla då om det finns ägg och
yngel som ser normalt ut. Om
så är fallet, då är det bara att
leta upp drottningen och byta
ut henne mot en ny.

Vid vinterfodringen
lämpligt tillfälle att byta
Bytet kan t.ex. göras i sam-
band med vinterfodringen.
Särskilt om samhället tidigare
har svärmat är det viktigt att
byta ut den nya drottningen
där, som bina dragit upp
själva. Det är för att  hindra
svärmanlaget att gå i arv.

På senare år har jag gjort mina
drottningbyten i september,
efter avslutad fodring. När
honungsskörden och fod-
ringsbestyren är avklarade
finns mera tid och då kan jag
byta drottningar i lugn och
ro. Det går till så att den
gamla drottningen letas upp
och tas bort. Den nya sätts
till i utätningsbur ungefär där
den gamla hittades. Samhäl-
let ställs i ordning för vintern.
Det här har hittills gått
mycket bra. Nästa gång jag
ser drottningen är i regel inte
förrän hon ska bytas igen, i
september året efter.

Drottningbyte – Varför, när och hur

Marknadsregler
Vill du också bli föreningens
ansikte utåt? Vi hoppas att
fler ska hjälpa till och att de
som är vana att stå på mark-
nader och liknande kan ta de
nya under sina vingars
skugga. För att underlätta
har styrelsen tagit fram föl-
jande regler och råd.
Planera ihop: Gör upp innan
vad ni ska ta med och hur ni
delar på den plats som finns.
Det är ofta en fördel om det
finns flera olika sorters ho-
nung. Om kunderna stannar
till, provsmakar och jämför
honung från olika platser, ti-
der eller biodlare så blir det
mersålt.
Dela bördorna: Hjälps åt från
början till slut med att hämta

material, ställa upp bordet,
prata bin, städa och kånka.
Prata också gärna för dina
kollegors honung. Det ger en
god stämning som kan få ny-
fikna att stanna till en stund
extra.

Honung är inte allt: Att stå
på marknad är ett utmärkt till-
fälle att få sälja honung och
annat från bigården men det
är inte huvudsaken. Prata bin,
om föreningen och om biod-
ling är ännu viktigare. Om det
dyker upp frågor som du inte
kan besvara kan du anteckna
och skicka vidare till styrelsen
så kan vi hitta svar. Samma sak
gäller om någon vill gå kurs.
Skriv upp namn och telefon-
nummer och vidarebefordra.

Se till att synas: Märk
honungsburkarna med
en etikett där biod-
larens namn och tele-
fonnummer finns med.
Broschyrer om SBR och
annat infomaterial finns
hos styrelsen. Om det
inte går att ordna
visningskupa med bin
kan en hatt med slöja
och några utbyggda
ramar få folk att förstå
vad det handlar om.

Håll koll på finan-
serna: En midjeväska
eller liknande är bra att
stoppa kassan i. Se
också till att det finns
växel och kvittens-
block om någon kund
vill ha kvitto.

Sälj kladdfritt: Om ni
har honungsprovning
behövs små smak-
skedar och skräppåse
för hygienens skull. Ta
med vatten och trasa så
att ni kan torka upp
kladd och erbjud enkla
påsar till dem som kö-
per honung. Tunna
soppåsar på rulle går
bra.

Tänk först, tala sedan:
Spar de heta politiska
diskussionerna eller de
vassa omdömena om
andra till en annan dag.
Det du säger kan miss-
förstås som förening-
ens åsikt. Var också för-
siktig med att tillskriva
honung, pollen och
propolis för stora
hälsoeffekter. Det kan
uppfattas som stö-
tande.

Styrelsen

Håll ut! Snart flyger bina igen!
Man får ha ett starkt psyke så här års. Ibland står jag på knä
framför en bikupa och håller andan. Lyssnar efter små surr.
Räcker maten? Är drottningen död, gubevars?

Biodlarnas oro är uråldrig och så välkänd att vi tilldelats hela
tre tröstande skyddshelgon av Vatikanen. Enligt katolska kyr-
kans register över helgon har vi Bernard of Clairvaux, som
också beskyddar ljustillverkarna. Den gode Sankt Valentin be-
skyddar älskande par och biodlare, skyddar mot svimning och
pest samt har ett gott öga till dem som gör hälsningskort.
Och så har vi Sankt Ambrosius.

Enligt legenden satte sig en svärm på hans mun när han var
baby. Han fick inte ett enda stick. När svärmen lyfte lämnade
den en droppe honung på hans mun. Som vuxen blev han en
gudabenådad talare. Se där vad lite honung kan göra.
Det har varit en varm vinter igen och jag har ingen aning om
ifall böner kan hjälpa. Där emot vet jag att en bra foderdeg är
oumbärlig om yngelsättningen börjat i förtid så att fodret tagit
slut.Var beredd. Här är ett bra recept som jag hört av Freddy
Duwe.

Smula ett paket vanlig jäst (inte för söta degar) lägg ut detta
jämnt på botten i en bunke häll över 500 gr florsocker. Låt stå i
god rumstemperatur 12-24 timmar. Knåda ihop till en deg.

Kristina

Freddy


