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Inbjudan till

VÅRMÖTE
Söndag 16 mars kl 13.00

Vasastugan
Obs ny lokal!

Nynäsvägen 4, nära Vårsta Centrum

Föreläsning av Preben Kristiansen:

 Friska bin – A och O i biodlingen
hur hanterar vi sjukdomar och hur minskar vi

vinterförlusterna?

Kaffeservering! Lotteri!

Webbredaktör:
Lisa Engen, 073-503 72 25
info@tumbabiodlarna.se

75 kr för medlemskap i enbart
Tumbaortens biodlareförening
(PlusGiro273485-3).

510 kr för fullbetalande medlem i
SverigesBiodlares Riksförbund
 (PlusGiro 8685-0).

I avgiften ingår prenumeration på
Bitidningen.

För familjemedlemmar (som inte får
Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.

SBR har försäkring som täcker eventuella
skadestånd som du kan bli dömd att erlägga
om dina bin åsamkat allvarlig skada för
annan person.

För mer information om SBR, se deras
hemsida: www.biodlarna.se

MARKNADSTORGET
Vill du köpa eller sälja något?

Vi har skapat ett marknadstorg
på vår hemsida, där du som
medlem kan annonsera gratis.

Skriv texten till din annons, med
alla detaljer du vill ha med och
skicka den till:

 info@tumbabiodlarna.se.

Det går även bra att bifoga
mindre bilder.



Thomas Brzokoupil
Ny ordförande - nya möjligheter!

För att avbryta röveriet
innan skadorna blir för
stora gäller det att
handla snabbt. Därför
ska man alltid ha med
sig ett myggnät på ca
15 x 15 cm samt en
häftapparat eller häft-
stift.

Justera bredden på
flusteröppningen till ca
4 cm. Täck öppningen
med myggnätet och
häfta fast det på ena
sidan. Gör ett vertikalt
veck eller kanal som
mynnar ut i flustret och
drygt 10 cm ovanför
flustrets överkant. Ett
bi i taget ska kunna gå
genom kanalen, men
den ska vara så smal att
inte bina kan mötas.
Det blir ingen rusning i
kanalen, eftersom
avläggaren i stort sett
saknar dragbin. När
kanalen är formad fästs
hela myggnätet.
Rövarbina förstår
ingenting utan står
och hackar på
myggnätet framför
flustret. Drygt 10 cm
ovanför flustret tar sig
ett och annat bi ut och
in i kupan genom
kanalen. Efter ett dygn
brukar rövarbina vara
borta och myggnätet
kan tas bort.

När rövarbina har
försvunnit kan man på
kvällen ge samhället ca
½ L 50% socker-
lösning för att kom-
pensera för utrövad
honung och pigga upp
bina lite.

Dag S.

Den 7-8 december 2013 hölls
en konferens om bihälsa hos
Sveriges Lantbruksuniver-
sitet i Uppsala. Konferensen
leddes av två unga forskare,
Diana Kinley och Carl Georg
Lie.

Konferensens huvud-attrak-
tioner var den amerikanske
biodlaren Randy Oliver som är
engagerad i arbetet mot varroa
och samarbetar med amerikansk
biforskning, den kanadensiske
forskaren Steve Pernal som
främst presenterade
forskningsresultat avseende
bisjukdomar och, via Skype,
Mark Goodwin från Nya
Zeeland som pratade om arbetet
mot amerikansk yngelröta.
Som ganska ny biodlare
tilltalades jag mest av Randy
Olivers pragmatiska och
jordnära föredrag. Sunt förnuft
genomsyrar hela hans hållning
till biodling, samtidigt som han
är väldigt engagerad i amerikansk
biforskning.
Randy sade många i och för sig
självklara saker, men han gjorde
det på ett väldigt tilltalande sätt!
Bland annat sade han att bina
har tre regler för sitt välbe-
finnande:
-Varmt och torrt sovrum
-Behöver pollen och nektar
-Parasiter måste hanteras.
Det är allt!
För att se om bina har vad de
behöver skall man titta på
området mellan yngel och
honung. Där skall det finnas gott
om pollen i flera färger. Vid dåligt
väder tar pollen slut på tre dagar
och därefter får bina problem att
tillverka fodersaft till ynglen. De
skall formligen simma i
fodersaft, annars bör man ge
pollenersättning. Samhället
behöver 0,5-1 kg 25%-ig
proteinkälla per vecka enligt
Randy, som också sade att ett
riktigt bra pollensupplement
verkligen gör skillnad. Det finns
några få pollensorter som är

kompletta” för bin; mandel,
raps, äpple och eucalyptus är
några av dem. Allt detta vet
säkert en erfaren biodlare redan!
När det gäller avläggare så gör
Randy avläggare enligt ka-
lendern och inte enligt vädret.
Han räknar baklänges från när
draget förväntas – i hans fall är
det mandelträdets blomning –
och gör avläggarna 6-7 veckor
innan draget. Det spelar ingen
roll om det är snö då! Randy
odlar bara på samhällen med lite
varroa. Dag 19 behandlas
avläggarna med oxalsyra. Han
behandlar alla samhällen lika.
När drottningar skall väljas har
de alltså fått samma behandling
och är därför jämförbara.
Randys schema för behandling
är Myrsyra i juli, Thymol i
augusti, Protein i september och
framåt och Oxalsyra i november.
Han mäter varroanivåer
kontinuerligt under året med
alkohol-test. Han droppar
oxalsyra eftersom han tycker att
förångning är för farlig för
biodlaren, även om det är
skonsammare för bina.

Fläckvis yngelsättning och
ojämn ålder är ett dåligt tecken
enligt Randy. Dåligt foder och
virus är viktigaste orsakerna till
att ynglen dör och drottningen
då kompletteringslägger. När
det gäller parasit- och sjuk-
domsbekämpning, så använder
Randy alltså huvudsakligen det
vi kallar ekologiska metoder.
Det finns inte mycket mediciner
som gör nytta längre, säger han.
Randy rekommenderar att man
flyttar bort sjuka samhällen från
de ännu inte sjuka, så att
smittrisken minskar. Som ett led
i att hålla samhällena friska och
vitala, rekommenderar Randy
att man byter drottning varje år.

Randys hemsida finns här:
scientificbeekeeping.com Lisa

BihälsokonferensForts: Röveri avläggare

Jag har ett litet
talesätt som är ”det
finns inga problem
utan bara en annan
lösning”.
Vi har nu avverkat stor-
helgerna och ett nytt år har
inletts.

Jag är stolt över att ni har
gett mig förtroendet att
vara er ordförande.

Kort om mig; jag har
invintrat 18 st samhällen
denna vinter och räknar
med att utvidga till 30 st
plus till kommande vinter.
Jag tycker att biodling är
ett fantastiskt sätt att
komma ut i naturen och få
ta del av naturens ut-
veckling under året.

Nu skulle jag vilja berätta
vad jag tror kommer att
bli det som kännetecknar
detta år.

Vår hemsida kommer att
vara aktuell och bli ett
naturlig sätt att förmedla
oss på, om stora och små
händelser i föreningens
verksamhet.

Skattlådan kommer att
behålla sitt traditionella sätt
och uttryck och kommer
att utkomma tre gånger
under året.

Jag som ordförande kom-
mer att finnas på Freddys
öppna hus under stora
delar av säsongen. Och
med det vill jag säga att jag
gör mig tillgänglig för hela
föreningen, jag hoppas att

ni kommer och att
det fortsätter att vara
ett naturligt sätt att
träffas på under
sommaren för att
dryfta biodling och
övriga frågor.

Jag har tagit över
ansvaret för vår
kursverksamhet
efter Dag, jag kan
säga att det är ner-
vöst. Jag hoppas att
våra nya (medlem-
mar) kursdeltagare
kommer till Hussebo
under sommaren för
att delta i som-
markursen där vi
tillsammans tittar i
föreningens biku-
por.

Avläggare som görs när dra-
get är dåligt riskerar att bli
utsatta för röveri, speciellt om
avläggarna står i närheten av
de samhällen som har fått
bidra med bin, ägg, yngel,
pollen och honung. En liten
flusteröppning på avläggaren
hjälper inte alltid.

Dragbina återvänder till
modersamhällena och de vet
var avläggarna står. Till en
början saknar avläggarna
vaktbin, vilket gör dem extra
sårbara.

Man märker på långt håll att
röveri pågår i en avläggare
genom att det är stor flyg-
aktivitet vid flustret. Eftersom
avläggaren till en början

saknar egna dragbin,
måste det vara fråga
om röveri. På nära håll
kan man lätt skilja ett
dragbi som kommer
hem med nektar från ett
rövarbi med tom ho-
nungsblåsa. Ett full-
tankat dragbi har nektar
i en stor del av bak-
kroppen och måste
rikta bakbenen snett
framåt för att kom-
pensera för viktök-
ningen i honungs-
blåsan och få rätt
balans i luften. Ett
rövarbi på väg mot
flustret med tom
honungsblåsa har
bakbenen riktade rakt
bakåt. Forts: Nästa sida!

Röveri i avläggare


