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Inbjudan till

VÅRMÖTE
Lördag 14 mars kl 13.00

Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Vårsta centrum, sväng höger

Föreläsning av Bengt Sundbaum:

Biodling inom kriminalvården

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

Lotteri! Välkomna!

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

HEMSIDAN
Hemsidan är en av föreningens
viktigaste kanaler för snabb
information till medlemmarna. Du kan
abonnera på informationen med RSS
eller få besked om nya uppdateringar
via e-post. Gå till hemsidan, så hittar
du ePostknapp och RSS-länk nederst
i högerspalten.
Vill du köpa eller sälja något? Då finns
ett Marknadstorg på hemsidan.
Skriv texten till din annons, med alla
de detaljer du vill ha med och skicka
den till info@tumbabiodlarna.se
 Det år även bra att bifoga mindre
bilder.



Den nya styrelsen har nu
kommit igång med årets
arbete. Förra årets styrelse
lämnade över en stafettpinne
till den nya styrelsen.
Stafettpinnen innebär att vi
nu vill börja med ett
strukturerat arbete för att
bekämpa varroa.

 Vi har tagit kontakt med
Bengt Haglund på Mä-
laröarna för att lära oss mer
om varroabekämpning på
våren. Bengt har även skrivit
lite åt oss om varroa-
bekämpning. Det finns att
läsa i detta nummer av
Skattlådan.

 Styrelsen har kommit fram till
att allt tyder på att varroa
bekämpas bäst när alla
behandlar samtidigt och
kommer därför att gå ut med
information om när det är
dags att göra en insats mot
varroa. Den första omgången
av behandling, vårbehand-
lingen, kommer - beroende
av vädret - att ske under de
första veckorna i april. För att
veta när det är dags att göra
den gemensamma insatsen
mot varroa, så ber vi er att i
slutet av mars och i början
av april titta in på hemsidan
– eller ännu hellre gå in på
hemsidan nu, och prenu-
merera på alla uppdateringar!

 De metoder som vi ser som
användbara under våren är
Thymol, eller förångad oxal-
syra.

Styrelsen kommer att
fortlöpande under säsongen
gå ut med information om
hur och när vi bör göra en
gemensam insats mot varroa.

 Det som är viktigt är att vi alla
gör insatsen under samma
period. Detta kommer att bidra
till att minska risken för åter-
invasion på grund av att du
inte har gjort din behandling
samtidigt som grannen.
 Att vi gemensamt gör en insats
mot varroa skall inte ses som
att vi som biodlare inte skall
kontrollera våra bin och
behandla även vid andra tider
om det finns ett behov. Det
skulle dock vara roligt om ni
ville informera styrelsen om ni
gör extra behandlingar.
Styrelsen är endast intres-
serad av om ni behandlar, med
vad ni behandlar, samt när.
Skicka info till:
info@tumbabiodlarna.se
eller kontakta någon i
styrelsen.

Ordförande har ordet: Inlägg i varroadebatten
1977 började jag med bin och
1997-98 fick jag varroa.
 Jag har provat alla bekämp-
ningsmedel mot kvalstret och
läst alla tips som våra experter
har delgivit oss. Jag läste om
hur man skall räkna nedfal-
lande kvalster; om nedfallet
var mindre än fem per dag då
kunde man vänta med be-
handlingen, om det var fler än
5 då var det behandling som
gällde. Skitsnack! Har vi var-
roa måste vi behandla.
Varför skall varroan få föröka
sig hela sommaren när det går
att döda dem på våren!
2009 fick en bigård Apigaurd
gel (tymol) den första april.
Jag hade läst om att Tymol
blir effektiv om det är varmt. I
början av april har bina
mycket yngel och i övre
lådan är det drygt 30 grader.
Jag tog av taket, vek undan
täckplasten, tog bort locket
på Apigurdburken och lade
den med kladdet mot ramar-
na, lade tillbaka täckplasten
och satte på taket. Klart.
Vädret spelar ingen roll, in-
greppet går  fort.
Jag hade varroagaller i kupor-
na. Det var varierande ned-
fall, men efter 20 dagar kom
det inget mer. Jag tolkar det
så att värmen i yngelklotet
gör tymolet mycket effektivt
och tar död på alla kvalster i
cellerna. Första april 2010 fick
alla 50 samhällen Apiguard gel
och under sommaren hitta-
des ingen varroa. Vid slut-
skattningen fick samtliga
samhällen en Apiguard burk.
Den burken ställdes på ramar-
na i nedre lådan med kladdet
uppåt. Burken blir så små-
ningom tom och kan sitta kvar
till nästa höst.

Med burken sittande på ned-
re lådan kan du sätta på en
biforhink eller annan foder-
apparat.
2011 lade jag fram mina teo-
rier till föreningen och pre-
senterade en behandlings-
plan. Alla medlemmar fick gra-
tis Bayticolstickor på hösten
2011 för att minimera kvalstret
inför vintern.
 Apiguard  inhandlades till
vårbehandlingen och de
medlemmar som inte fixade
själva fick köpa av förening-
en.  Jag såg till att få alla mail-
adresser till medlemmarna
och kan på så sätt tala om
vad som är på gång.
1 april 2012 var det träff i för-
eningsbigården alla fick lära
sig hur behandlingen går till.
Nu till våren blir det tredje
året med Apiguard vår och
höst, inget annat. Några med-
lemmar vågar inte tro på en
så enkel behandling och tar
även myrsyra och oxalsyra,
det är upp till dem. Huvud-
saken är att de behandlar på
våren och hösten med Api-
guard.
 I juli  2014 plockade jag ut
drönarynel  på jakt efter
varroa, efter många ramar
och yngel hittade jag 3
varroa. Vi blir inte av med
ohyran, men de är väldigt få.
Sammanfattning av Tymol:
Är miljöklassad. Inga pesti-
cider behövs. Vad jag hört
kan varroa inte bli resistent
mot Tymol. Någon kanske
undrar om honungen tar
smak av vårbehandlingen,
men den honung som
kommer in i kupan 1-20 april
går åt till bina själva.
Bengt Haglund / Mälaröarna

Skydda bina
från myror!
En biodlare tipsar att köra
med äggskal mot myror
och det lär fungera.

 Man torkar och sparar
helt enkelt äggskal som
blir över i hushållet,
krossar dem och strör ut
skalkrosset där man inte
önskar myror, t.ex runt
kuppallarna, par-
ningskuporna etc.

Man kan försöka gräva
bort stacken, men det
misslyckas vanligen.
Myrorna vinner allt som
oftast.

 Att skära byggplast och
lägga mellan pall och
botten, det fungerar
fantastiskt bra! Det
måste vara så att myrorna
inte klarar av att klättra
över två plastkanter.

 Kaffesump fungerar
också bra. Myrorna hittar
inte vägen om kaffesump
sprids på deras gångväg
mot bikupan.

Inga gifter!
Vi är så noga med att driva
våra biodlingar så
ekologiskt eller naturligt
som möjligt. Varför ska
man då använda gifter
under de 2-3 veckor som
myrorna desperat söker
efter lämplig näring till
sina yngel. Myror är ju
ett högst tillfälligt tidigt
vårproblem, och varför
jobba mot ett naturligt
beteende hos myrorna.
De, liksom våra bin, är
måna om sin avkomma
och speciellt på våren.
Det myrorna behöver är

 socker, som de kan hämta
 hos bina om de hittar dit.

Ge myrorna lite strösocker
direkt vid stacken eller på
andra lämpliga ställen,
innan de hittar till våra
bikupor. Man kan också
hälla socker mitt under
kupan.Viktigast är dock
att sockret är på plats
innan myrorna letar sig in
i bikupan. Socker-metoden
har funkat utmärkt för
mig, mina bin och ”mina
myror” (som hade en
stack ca 7-8 meter från
närmaste kupa), säger en
tipsare. Aldrig några
problem med myrorna
efter att de och jag har
gjort denna ”vinna-vinna”-
lösning.

Gifter ska man ju inte
använda i oträngt mål i
naturen, speciellt inte som
det är ett naturligt
beteende hos binas
släktingar - myrorna. Ett
2-kg sockerpaket räcker
länge, är billigare än gift
och framförallt är det
”ekologiskt”. Det funkar
garanterat om det utförs på
rätt sätt, säger tipsa-ren.

En tipsare hade en vår fällt
en björk i närheten av
bigården. Då valde
myrorna björksaven som
sipprade fram i stubben,
istället för sockerlösning-
en hos bina.

Men var och en gör som
han vill - giftvägen är dock
en sämre strategi. Nöjer sig
myrorna med lite socker
är det bättre, billigare och
”mer naturligt”. Lycka till
ni som prövar nu!

 Bibbi har samlat in
tipsen.

Uppställnings-
platser skall
rapporteras
i år
I  år är det dags igen att till
Länsstyrelsen rapportera
uppställningsplatser för
bisamhällen. Om du googlar
på ”bisamhällen Länssty-
relsen Stockholm” så hittar du
länken till webformuläret för
anmälan.
Det är mycket viktigt att
rapportera, så att bitillsynen
fungerar vid utbrott av yngel-
röta.
Under 2014 var det utbrott av
yngelröta både nordväst och
söder om Stockholm.


