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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter 2008
440 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.

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

Tisdagskvällarna i bigården

start tisdag 3 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
och praktisk sommarkurs

hos Freddy på Hussebo
Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Varje tisdag hela sommaren
fram till sista veckan i augusti

Sommarkursen 7 ggr start 9 juni

Träffpunkten för nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Har du svårt att övertyga bonden om
att han behöver bin till sin rapsodling?

Färska argument kommer från ny
forskning, sammanställd av Ingemar
Fries på SLU.

Rapsskörden kan öka upp till 45 pro-
cent med tre bisamhällen per hektar.
Det innebär 7 000 kronor mer i vinst.

Välpollinerad raps får fler skidor, fler
frön, den mognar tidigare, gror bättre
och fröna får en högre oljehalt.

Högst blir oljehalten i raps som står 200
meter från bikupan eller närmare. Det
innebär att bonden tjänar på att du får
möjlighet att ställa bikupor runt hela
fältet i stället för bara på en enda plats.

Ökad skörd med bin



Om du har besvär
av myror, kan du
använda släckt
murkalk E. Den
kan köpas i 15-kg
säck i järnhandel
eller byggvaruhus.

I bigården
Här ska jag med
några ord berätta om
min metod att hålla
myrorna borta från
bikuporna. Som alla
biodlare vet, kan my-
rorna vara mycket
besvärliga på våren
och försommaren.
Inte bara för att de
stjäl den mödosamt
hopsamlade ho-
nungen och åsamkar
bina stress, de gör
dessutom även skada
på kupor och isole-
ring.

För att hålla dessa
skadegörare borta
från mina bisamhäl-
len använder jag
släckt murkalk i pul-
verform. Eftersom
jag har tvillingkupor
och några andra
kupor med ytterhus
strör jag ut kalk-
pulvret på kupbotten
runt omkring yngel-
rummets bottensarg.
Detta gör jag i sam-
band med vår-
städningen och hittills
har det alltid fungerat
utmärkt. Myrorna

tycker inte om att trampa i
kalkpulvret.

När det gäller uppstaplings-
kupor, strör man ut kalk-
pulvret cirka 1 dm runt varje
ben, men man måste göra
om behandlingen efter reg-
niga dagar, därför att reg-
net sköljer bort kalken.
Kalken gör ingen skada i
miljön och är dessutom
mycket billigare än myrr.

I trädgården

Kalkpulver, upplöst i vatten,
är mycket bra att använda
mot lavar på fruktträd och
bärbuskar. Som biodlare
kan jag inte tänka mig att
använda gifter i min träd-
gård som bekämpningsme-
del. Därför använder jag
även där släckt kalkpulver,
upplöst i vatten. Man kan
använda antingen spruta,
borste eller stor pensel.
Kalken anbringas lämpli-

gen på våren direkt efter
beskärningen, vid torrt vä-
der.
Om du använder spruta
upplöses 1,5 liter kalk i 5
liter vatten. Låt lösningen
stå i ett dygn och rör om
då och då, så att kalken lö-
ser sig ordentligt. När du
fyller sprutan, sila lösningen
genom en finmaskig sil så
att inte kalkkorn fastnar i
munstycket. Spruta på trän
och buskar och upprepa
behandlingen några gånger,
alltid vid torrt väder.
Om du använder borste el-
ler pensel, kan det gärna
vara dubbelt så mycket
kalk i samma mängd vat-
ten och då räcker det med
en behandling. Kalken hål-
ler trädstammen fräsch
och tar också kål på en del
ohyra, som övervintrar i
barken på grund av sitt
höga Ph.
Lycka till önskar Ludde

Släckt kalk mot myror

Rökpusten blir som
ny, nästan, om du
stoppar den i kallt
vatten.

Endast blåsbälgen
ska bli kvar över vat-
tenytan. Låt pusten
ligga så över natten.
Ta upp den nästa dag
och skrapa och bor-
sta den med kupkniv,
stålborste, stålull eller
dylikt.

Allt sot lossnar lätt
och din rökpust blir
jättefin, nästan som
ny. Prova själv.

Kjeld Bendtsen

Ny spänst
i gammal pust

Köper man en amerikansk
rökpust från Dadant ligger
det en lapp med utförlig in-
struktion inuti pusten. För
mig hade det aldrig blivit av
att läsa den lappen förrän
Janne Wennerberg kom
och talade om vad som står
på den. Tidigare var min
pust alltid så sotig att locket
bara gick att öppna med en
stor portion våld. Numera
sotar pusten inte igen och
det har blivit en ren fröjd
att handskas med den.

Hemligheten ligger i att
man tänder pusten som
vanligt och fyller på med
bränsle bara till hälften.
Resten fyller man ut med
en boll av grönmassa, typ
gräs. Fördelarna med detta
är flera. Röken blir kyld,
man slipper besvärande
gnistor som ibland följer
med röken ut ur pipen. Det
allra bästa tycker jag är, att
gräset håller pusten fri från
sot så att det alltid är lätt
att få upp locket.

Grönt gräs som pustbränsle
Problem med att bina
kittar fast? Kanske har
vi hittat lösningen.
 En dag kom Inga med ett
papper som hon skrivit ut
från nätet där det står hur
man gör. Det magiska med-
let heter vaselin.
Vi tillverkade vaselin enligt
informationen från nätet:
150 gram rent bivax och 0,5
liter vit par-raffinolja. Smält
ihop vax och parraffin i vat-

tenbad och låt kallna. Så
får man vaselin gjort på
gammaldags sätt.

Vaselinet ska smetas på alla
kontaktytor mellan lådor,
bottnar m.m. i bikupan och
det sägs att detta ska göra
att bina inte vill kitta ihop
kupdelarna.

Det här ska vi prova i som-
mar på Hussebo. Hoppas
nu bara att det fungerar så
som det beskrivs.

Problem med fastkittning?

Gör en fin
propolissalva
15 g bivax
60 g olivolja
15 g propolispulver
15 g honung

Vax, olja och honung
smältes samman i
vattenbad. Rör ner
propolispulvret lång-
samt och fortsätt
röra tills salvan har
svalnat.

Djupfryst propolis
går att mala i kniv-
kvarn.

Källa: K.Nowotnick:
’’Propolis’’ Leopold
Stocker Verlag.

Ladda förLadda förLadda förLadda förLadda för
sursursursursurr i sommarr i sommarr i sommarr i sommarr i sommar
En bekant till mig hade en pappa som levde efter sina
motton, ett i taget.
Ett år var mottot ”Isolation är civilisation”. Det gastade
han glatt medan han klädde huset invändigt med frigolit.
Familjen svettades.
En tid senare kändes det aningen instängt och han skaf-
fade det nya mottot ”Ventilation är civilisation”. Det blev
hål överallt, till om med i bildörrarna. Familjen frös.
Jag funderar just över vad som är smartast - isolation
eller ventilation? Ska det vara mer luft eller mindre drag,
mer frigolit eller mindre? Mina välventilerade kupor har
fart men inget som liknar biveteranen Irmas bigård. Där
formligen brakar det ut bin ur kupor med extra isolering
och fiffiga, skyddande ytterhus.
Kanske kan vi lufta frågan vidare under sommaren på
Hussebo? Hjärtligt välkomna alla till givande diskussio-
ner i Freddys bigård.
Precis som i fjol har vi praktisk nybörjarkurs i anslutning
till våra vanliga, härligt surriga träffar. Intresserade får
väldigt gärna höra av sig till mig.
Väl mött!!
Kristina


