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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 PlusGiro 273485-3 Tumba-
ortens biodlareförening.

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 1 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
och praktisk sommarkurs

hos Freddy på Hussebo
Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Varje tisdag hela sommaren
fram till 17 augusti

Sommarkursen 7 ggr start 8 juni

Träffpunkten för nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Vi samarbetar med

Nyinkommet:
Bijacka, proffskvalité 975:-

Ankelskydd (damasker) 160:-/par
Pollenfällor 175:-

Nackakupor LN och HLS
och det mesta andra

som du behöver
för din biodling

finns hos
Freddy Duwe, Vårsta

BIREDSKAP
Malmtorpsvägen 19
147 71  GRÖDINGE

Öppettider
Måndagar 15-19
juni-augusti även
Fredagar 15-19



Återigen står vi för-
väntansfulla inför en
ny biodlingssäsong.
Utgångsläget verkar
vara väldigt varierat i
år. Det har kommit in
rapporter om mycket
stora vinterförluster
från många håll medan
övervintringen varit
problemlös på andra
håll. Varför det ser ut
som det gör får vi nog
aldrig riktig klarhet i.

Det finns hobbybiod-
lare med ett fåtal
samhällen som inte har
mer än ’’normala’’
vinterförluster medan
andra har drabbats
hårt med förluster på
upp till hälften av sina
samhällen och ibland
ännu flera.

Man skulle kunna tro
att det bara är ’’ama-
törer’’ som drabbas av
vinterförluster och att
proffsen skulle vara så
duktiga att de klarar sig
bättre, men så verkar
det inte alls vara.
Många yrkesbiodlare
har de senaste åren
också drabbats av
mycket stora vinter-
förluster, om nu detta
kan vara en tröst.

Yrkesbiodlarnas över-
vintring diskuteras just
nu i medlemsforum på
www.biodlingsforetagarna.nu
och här några citat
därifrån:

En Yrkesbiodlare från
Uppland skriver:
’’Jo nåt konstigt är det
allt i år. Jag ligger f.n.
på 7%, avläggare mest

som tagit stryk. Det ser ut
som halva bimängden dött
plötsligt under vintern och
täppt till flustren. Gissar på
januari om jag skall döma av
utseendet på liken. Var runt
till några i mitten februari och
då fanns drivor av bin som
försökt ta sig ut. Alla kom inte
ut när kuporna var
översnöade och det blev
snart täppt i flustret samt upp
mellan ramarna i bottenlådan.
Då uppkom syrebrist och
resterande bin blev hys-
teriska, nåt som inte hjälpte...

Det liknar de ''försvinnande
bin'' jag har vart år under
sommaren. Plötsligt dör
halva kupans innevånare
över en dag. Fast det har
aldrig hänt tidigare under
vintern.’’

Från Norrköpings-trakten
kommer denna rapport:
’’Kan ju säga som så att i våra
ekologiska bigårdar hade vi
också runt 40% förluster men
i mina privata apistanbigårdar
kanske 10%. En bigård (den
inne i Norrköping) gick under
totalt men det var bara 3
samhällen så det är ingen big
deal (även om det alltid stinger
till lite i hjärtat när bin dör
måste jag erkänna). Men det
var intressant att samtliga
hade mycket gott om foder
och var väl varroabehand-
lade.
Detsamma gällde föresten de
ekologiskt skötta bina. Vi skar
drönarvax som tokar förra
året och gav dem oxalsyra i
nov. De hade fullt med foder
och god ventilation i botten
men bina var ändå döda.’’

Lite siffror från Sigtu-
naområdet:
’’Har själv förlorat 40% av
drygt 100 invintrade. Totalt
på 260 invintrade i Sigtuna
BF har så här långt 41%
förlorats. Finns exempel på
förluster upp till 60%. Ett
flertal samhällen av mina har
varit aktiva under hela
vintern, stressade/störda av
något!!?? Mycket utsot.’’

De här citaten talar sitt eget
språk. Var och en får dra sina
egna slutsatser.

För egen del, så gör jag mina
varroabehandlingar med
apistan och mina förluster
brukar ligga under 10
procent. Så var fallet även i
år. De förluster jag hade var
alla, som vanligt, själv-
förvållade. I höstas hade jag
några drottningar över och
jag tyckte det var synd att ta
död på dem. Jag över-
vintrade dem i 5-rams-
avläggare. Något som jag
provat många gånger förr
med blandat resultat. Tyvärr,
ungefär häften av dem var
döda i våras och de som
fanns kvar var i ett miserabelt
skick. Jag flyttade över dem i
10-ramslådor och satte dem
över spärrgaller som  topp-
avläggare på starka sam-
hällen. Ofta lyckas det. Bina
från det undre samhället går
upp genom spärrgallret och
hjälper igång drottningen där
uppe och efter 6-8
veckor brukar man kunna
lyfta av toppavläggaren och
ställa den på en egen plats.
Ibland lyckas det inte, men
då skulle säkerligen  avlägga-
ren  ha dött ändå.

Stor vinterdödlighet, nu igen

Freddy

Honungsmüsli
Gör en blandning av
flingor och gryner av
olika sädesslag. T.ex.
havregryn, veteflingor,
majsflingor, råg-
flingor, kornflingor,
puffat ris, vetegroddar,
vetekli.
Ta drygt 2 liter av
blandningen och
jämna ut på en lång-
panna.
Värm 1/2 dl matolja, 1
dl farinsocker och 1,5
dl honung så att det
blir lättflytande.
Droppa honungs-
blandningen över
flingblandningen i
långpannan. Rör om
lite grann. Sätt in den i
150º i ugnen. Låt den
stå i ugnen tills den
inte klibbar, men fort-
farande är mjuk, 15-20
min. Rör om några
gånger. Ta ut och låt
svalna. Då hårdnar
blandningen och blir
knaprig. Förvara i burk
med tättslutande lock
för bevarande av
knaprigheten.
Detta är ekonomiskt
med tanke på el-åt-
gången och arbetsin-
satsen och inte blir
müslin nyttigare av
behandlingen. Men
den blir godare!
Perarne Boo
avd.dir. skattemyn-
digheten i Hallsberg

Klipp ur Bitidningen
nr 2, 1992

Pusta eller inte pusta,
det är frågan!
Vårmötet var en fantastisk tillställning. Jag är imponerad
över medlemmarnas engagemang för biodlingen och över
deras omsorg om bina. Vi i styrelsen hade redan tagit ett
beslut om att göra allt vi kan för att hindra att det dyker
upp testodlingar av genetiskt förändrade växter nära våra
bikupor – för säkerhets skull och för att inte
honungsförsäljningen ska bli lidande.
Nu kunde vi andas ut. Medlemmarna tyckte likadant.
Det blev en intressant diskussion om för- och nackdelar
med den nya tidens växtförädling och om kundernas sätt
att se på honung som en ren naturprodukt utan ”hokus
pokus”.
Det smiddes till och med glada planer på att vi skulle
ställa oss och pusta rök utanför riksdagen i protest mot
att biodlingen glömts bort av beslutsfattarna.
Än har det inte blivit av men pustarna är laddade…
För några veckor sedan antog SBR en ny, skarpare policy
om GMO, genetiskt förändrade organismer. Inte så vass
som medlemmarna som var med på vårmötet hade önskat
men i alla fall lite bättre än den förra. SBR ska arbeta
för att biodlingen inte ska skadas av genetiskt förändrade
grödor. Vi får hoppas att det räcker.
Som sagt, pustarna är laddade. Kristina

Blanda i den smälta honungen
och det smälta margarinet.
 Blanda bakpulvret och mjölet
innan det rörs ner.
Häll i en smord och ströad
form.
Ställ in nederst i en 150º varm
ugn (över- och undervärme).
 Låt stå inne i 150º i 60 minuter.
Bitidningens redaktör
Klipp ur Bitidningen
 nr 3, 1992

Redaktörens honungskaka
Med utgångspunkt från ett
recept i en utländsk bitidning
har jag förändrat det för att
få ett delikat resultat. Pröva
och testa om jag har rätt.
100 g socker
3 ägg
200 g honung
100 g smör eller margarin
250 g vetemjäl
1 struken msk bakpulver
Vispa socker och ägg vitt och
skummigt.


