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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
Torsdag 26 mars kl 19.00
Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Vårsta centrum, sväng höger

Nya regler för honungs-
hantering

 Calle Regnell berättar och ger tips!

Föreningen bjuder på kaffe med dopp
Lotteri! Välkomna!



När jag som bitill-
synsman besiktigar
samhällen åt biodlare
är det i första hand
amerikansk yngelröta
jag letar efter, en både
smittsam och allvarlig
sjukdom.
Hittar jag smitta, så är jag
ålagd att besiktiga alla
samhällen inom tre
kilometer.
Detta förutsätter att jag
kontinuerligt har en aktuell
bild av var det finns
bigårdar i området, annars
kan mitt arbete vara
förgäves.
  Enligt Jordbruksverkets
föreskrifter ska varje

biodlare redovisa sina
uppställningsplatser till
länsstyrelsen vart tredje år
med start 1994, vilket
innebär:
att det är dags igen nu
2009. Före den 31 mars
vill länsstyrelsen ha in
bifogad blankett. De
kommer sedan att skicka
det nedre exemplaret till
bitillsynsman.
Skickas till:
Länsstyrelsen,
Lantbruksenheten, Box
22067, 104 22
Stockholm,
såvida ni inte har era bin i
ett annat län förstås.

  Jan Wennerberg

Anmälan av bigårdarCalle
är Biodlingsföreta-
garnas sakkunnige
i hygienfrågor för
honungshantering
och han är också
ordförande i Ho-
nungsringen.
Calle startade bi-
odling 1992 på Utö
efter att ha deltagit
som praktikant hos
annan odlare under
något år.
Sedan några år är
han medlem i vår
förening och han har
numera ca 20 sam-
hällen spridda över
Utö i Stockholms
yttre skärgård.
För två år sedan
införde han Nor-
diska bin igen på
Utö, där han är den
ende biodlaren på
denna ur bisynpunkt
isolerade ö.
25 år av sitt liv har
han ägnat åt livs-
medelskontroll i
olika företag inom
och utom Sverige.
Senast har Calle
utformat hygienregler
för honungspro-
ducenter avsett att bli
en nationell riktlinje.

Regnell
Att lösa upp pro-
polis och tillverka
en tinktur har
hittills inte varit
möjligt för sven-
ska biodlare.
 Alla vet ju att man
måste ha tillgång till
9 6 - p r o c e n t i g
alkohol för detta
ändamål och hur får
man tag på sådant?
Men nu kanske vi
kan få det att fungera
ändå, åtminstone om
man får tro följande
insändare i Deut-
sches Bienen-Jour-
nal nr 10/2001. Det
kan ju vara värt att
göra ett försök för
den som är intres-
serad.
Så här skriver
insändaren:
- Det finns en möjlig-
het att framställa en
propolislösning med
vatten. Man fin-
fördelar 30 gram
naturligt propolis och
lägger det i ett
emaljerat eller
rostfritt kärl och
häller på 300 ml

vatten. Kärlet förslutes väl
och blandningen ska koka
i vattenbad under 45-60
minuter.
Efter ca 12 timmars
avkylning, hälles vätskan i
en mörk glasbehållare.
Över det propolis, som
ligger kvar i botten på det
rostfria kärlet lägges
ytterligare 30 g sön-
dersmulat propolis och
300 ml nytt vatten hälles
däröver. Denna vätska
kokas i 10-15 minuter på
låg värme. Efter en

nedkylningsperiod av 12
timmar hälls även denna
vätska över i glas-
behållaren.
Det var hela förfarings-
sättet, men kvalitén på
slutprodukten står det
inget skrivet om.
Kanske någon av
SKATTLÅDANs läsare
vill pröva och är då
naturligtvis välkommen
med en rapport i ett
kommande nummer av
tidningen.

Propolis-
lösning  för
nykterister

Freddy

Förra våren var det krig, tanten mot ”krypen”. Runt
bikuporna myllrade det av skogsmyror och jag hade
röjt undan gräs och ställt kuporna på byggplast. Det
hjälpte inte. Myllrandet började gå mig åt huvudet. Till
slut var jag övertygad om att myrorna fnittrade.
Kunniga kollegor i föreningen hade berättat att släckt
kalk i pulverform var rena krutet. Man skulle strö det
runt kuporna och hålla myrorna borta men allt som fanns
i affärerna var kalk som kulor att strö på gräsmattan.
Jag grep till slut efter Myrr, osäkrade burken och gick
till anfall. Det såg ut som en seger. Nu framstår den som
ett nederlag.
På en seminariedag i Järna här om veckan berättade
tyska biodlare om massdöd bland bin sedan lantbrukare
sått majs betad med en särdeles biskadlig substans.
Bekämpningsmedlets mindre giftiga lillasyster,
imidakloprid*, används i svenskt jordbruk. Ingen vet
idag hur den substansen  påverkar bina i längden.
Jag satt där och skar tänder över okänsliga lantbrukares
gifthantering. När jag kom hem slog jag upp saken på
”nätet”.
Glorian hasade ner över näsroten. Imidakloprid är det
gift som gör Myrr giftigt. Imidakloprid har till och med
setts som en möjlig skurk när Amerikas bin flugit bort.
Här hade jag stått och pudrat med ”hugaligen”, hade
inte ens brytt mig om att läsa på burken.
Vi har en fredsöverenskommelse nu, jag och myrorna.
Ingen kemisk krigföring. Det vinner vi alla på.

Tanten mot krypen

Kristina

*) Imidakloprid (se Gadden 2004 nr 5 sid 14) är en
isekticid framställd på nikotinbasis. Det är sedan länge
känt av biodlare på Kontinenten som ett bekämpnings-
medel vilket bl.a. skadar binas orienteringsförmåga. Bin
som varit på växter vilka utsatts för medlet dör ute i fält
därför att de inte hittar hem. Detta anser man sig veta,
men bevisbördan är tung och bevisen har hittills inte räckt
till i kampen  mot de mäktiga kemiföretagen. Freddy


