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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter 2010
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

Inbjudan till

VÅRMÖTE
Torsdag 25 mars kl 19.00
Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Vårsta centrum, sväng höger

Genmanipulerade grödor
hur påverkar det oss?

 inledningstalare: Calle Regnell

Föreningen bjuder på kaffe med dopp
Lotteri! Välkomna!

författaren återger delar av sin
sextioåriga erfarenhet som biodlare.
4. Sjukdomar, parasiter och skade-
görare i bisamhället av Ingemar Fries
& Preben Kristiansen, pris 265:-. För
första gången en bok på svenska som
ger en fullständig översikt av binas
sjukdomar och fiender.
Dessutom en ny, utökad upplaga av
bestseller-boken Bin till nytta och nöje
av Carl Otto Mattson och Johann
Lang. Denna bok har blivit den mest
populära kursboken för nybörjarkurser.
Den är skriven så, att den även lämpar
sig för sträckläsning och kan med
fördel rekommenderas som presentbok
också till folk utan förkunskaper.
Alla dessa boktitlar vill jag varmt
rekommendera. De finns just nu att
köpa i min biredskapsaffär.

Freddy

Forts. från mittuppslaget:
Fin bokvår för biodlaren

Vi samarbetar med



När jag var på
Coop Forum här
om dagen upp-
täckte jag att Lind-
hagens honung för-
packade i 600 g
burkar. De var för-
villande lika 700g
burkar så man
frestas att tro att
det är en smyg-
höjning av priset.
 Prissättningen är
deras egen, men det
som fick mig att
tänka till är att
många medlemmar
säkert tar emot tom-
burkar av vänner
och bekanta som de
sålt till. Då slinker det
kanske med burkar
från annan förpack-
are. Då gäller det att
se upp så att man
inte omedvetet lurar
sina kunder.

Lurig
burkstorlek

Jörgen

Biodlare sägs vara ett fridsamt släkte, kända för att vara
aningen enstöriga. Om det skulle ligga någon sanning i
det så måste något ha hänt på sistone för nu är det absolut
inte tyst längre och folk går samman.
Det handlar om GMO, genetiskt förändrade organismer,
och hittills har jag i alla fall trott att gentekniken var ljusår
från biodlingen, något som möjligtvis är aktuellt om man
ska välja rätt burk majs i butiken eller när forskarna letar
efter nya sätt att göra dyra mediciner.
Nu pratas det om GMO i massor av bisammanhang och
de diskuterande rösterna är många gånger upprörda och
högljudda. Är det farligt för våra bin eller nyttigt? Vad
händer om vi får pollen från GMO-grödor i
honungsburkarna och kan vi över huvudtaget göra något
åt hur matproduktionen i landet utvecklas?
Själv drog jag nyss en lättnadens suck. I Sverige odlas
inga genetiskt förändrade plantor på vanliga åkrar men
det görs tester, ungefär 20 per år, och jag skummade
snabbt jordbruksverkets lista över testplatser för att se
om Tumba fanns med där. Tack och lov, inte än. Våra
bin har inte kunnat flyga på fält med grödor som gör sina
egna insektsgifter eller är resistenta mot antibiotika.
Jag vet inte hur du gör men själv har jag inte spillt någon
tid på att bestämma mig för om GMO är en nyttig
vetenskap eller människors klåfingriga lek med naturen.
Jag väntar inte på att bli smart nog för att bedöma vilka
forskare man ska tro på och vilka som ljuger och skarvar.
Så här ser det ut om jag kikar ut över kanten på min
honungsslunga. Om det skulle bli ett testfält med genetiskt
manipulerade växter i kommunen som mina bin kunde
komma åt skulle de som köper min honung idag tycka
att den var äcklig. Det spelar ingen roll om det är 0,01
procent GMO i burken eller mer, inte ens om den skulle
vara helt GMO-fri. Blotta misstanken skulle göra att de
tappade känslan för att honung är naturlig och därför
nyttig.
Jag skulle, kort sagt, få lapa i mig all honung själv och
det är något jag tänker göra allt för att slippa.
Tycker du annorlunda? Håller du med? Kom på vårmötet
och diskutera GMO med oss.
Välkommen!
Kristina

Saknar du som-
maren? Plocka
sommarbär ur
frysen och gör en
god fruktsmoothie
med honung.
Så här gör du:
Lägg en banan och
cirka 2 dl frusna bär
i en mixer. (Hallon,
svarta vinbär och
jordgubbar blir
ljuvligt.) Lägg också
i två matskedar
naturell yoghurt,
gärna den lite
tjockare sorten, samt
en klick honung.
Mixa slätt. Späd med
mjölk, juice eller
vatten ifall den känns
för tjock.
Smoothien kan också
mixas i ett stort glas
med stavmixer.

Kristina

Nu surras det om GMO Frukt-
smoothie

Hur får vi friska bin?

1. Bekämpa varroa
Det är den enskilt bästa
åtgärden för att
förbättra dina bins
hälsa.
2. Använd ekolo-
giska bekämpnings-
metoder
De kontrollerar varroan
utan att ge resistens.
3. Importera inte bin
Det är att utsätta
bigården för onödiga
risker, till exempel för
att få in resistenta
kvalster eller nya
sjukdomar och para-
siter.
4. Vintra in starka
samhällen
 med unga drottningar.

5.Vintra in tidigt
 Vi biodlare är ibland lite
för optimistiska. I
skogs- och ljungtrakter
kan det bli bra drag sent
på hösten men väg-
ningar med kupvåg har
visat att många om-
råden i landet får väldigt
lite honung efter den 1
augusti.
6. Ge ordentligt med
foder,
gärna i två omgångar så
att det inte bildas ”hål”
i fodret när det sista
ynglet krupit ut.
7. Tänk på hygienen
Nytt vax i yngelrummet
varje år och ren ut-
rustning.

Enligt bisjukdoms-
konsulent Preben
Kristiansen är det
absolut viktigaste att
vidta åtgärder mot
varroa och att göra det
med lagom effektiva
medel.
I samband med vårt
årsmöte höll Preben ett
matnyttigt föredrag om
konsten att få friska bin

och minska vinterför-
lusterna. Vi fick en ge-
nomgång av hälsoläget för
bina och av aktuella regler
för import av bin och regler
för bekämpningsmedel.
För er som missade hans
föredrag sammanfattar vi
här några av hans mest
matnyttiga råd i en enkel
lista. Klipp gärna ut och
spar.

Sju sjukdoms-
förebyggande råd:

Kristina

Det var länge sedan
som det fanns så många
nyutkomna och läs-
värda biodlingsböcker
på svenska som just nu.
Här är några aktuella
boktitlar:
1. Boken om Biodling
pris 465:-, lämplig som
uppslagsverk om modern
biodling.

2. Nyttiga växter för
människor och bin pris
392:-. Här beskrivs
utförligt 101 vilda nordiska
träd, buskar och örter i
text och bild.
3. Boken om Biavel och
Insemination av Bert
Thrybom, pris 284:- där

Fin bokvår för biodlaren

Fortsättning på
sista sidan


