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Medlemsavgifter

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 2 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
och PRAKTISK SOMMARKURS
med och vid föreningsbikuporna

hos Freddy på Hussebo
Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Sista tillfället blir den 11 augusti

Träffpunkt för både nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt 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

Dag Svensson
* 7 februari 1945     †2 mars 2015

Dags långa biodlarkarriär började 1982 då
han gick på kurs hos Nils-Åke Karlsson i
Huddinge. Sina första bin köpte han av
Arne Flodin i Tullinge. Hans biodlarmentor
de första åren blev Nisse Karlsson, en
välkänd biodlare från Rönninge, men
grunden för biodlarintresset lades redan
när Dag var i 5-6 års åldern hos farfar i
Östergötland.
I Tumbaortens Biodlareförening var Dag i
många år verksam som sekreterare och
sjukdomsansvarig och under de senaste
åren var han också kursledare för
föreningens nybörjarkurser. Där delade
han generöst med sig av sina erfarenheter
och sitt gedigna kunnande.
Vi saknar dig Dag och tackar för dina
insatser i Tumbaortens Biodlareförening.



I förra numret av skattlådan uppmanade styrelsen att
varroabehandling skulle ske från påsk och två veckor
framåt (V15-16). Detta finns även anslaget på hemsidan.
Det viktiga är att alla gör detta samtidigt eftersom risk
för reinvasion från kringliggande bigårdar finns. När detta
publiceras har tiden gått ut, men det är aldrig för sent att
behandla.
Vi  har valt att rekommendera två behandlingsmetoder
Apiguard (tymol) el Oxalsyra (förångad) Båda metoderna
betecknas som ekologiska.
Jag har tagit fram ett behandlingskit med Varrox
oxalsyreförångare, innehållande all utrustning som
behövs. Den finns för utlåning till föreningens
medlemmar.
Har man behandlat med någon metod nu på våren bör
man göra kontroller med jämna mellanrum under
säsongen. Varroatrycket bör inte överstiga 3-5% .
Utrustningen för kontroll är enkel att tillverka. Gör ett
60 -70mm stort hål i en 700g honungsburk. Täck detta
med grovmaskigt nät tex. nätet från en nätbotten. Fyll
burken med 300 bin, fyll till 2/3-delar. Ta ramar som sitter
nära yngelklotet i skattlådan, var noggrann så att
drottningen inte kommer med. Tag 2-3 matskedar
finfördelat florsocker och strö över nätet och bina. Täck
locket med en duk eller håll för med handsken så att
florsockret inte kommer ut vid skakning. Skaka burken
kraftigt med bina i någon minut. Låt burken stå ca en
minut. Florsockret gör att varroan tappar greppet på bina
och faller ner med florsockret till burkens botten Ta ett
större vitt plastkar och pudra ut florsockret. Ta av locket
och skaka ner bina i samhället. De blir välkomnade av
sina kamrater! Spraya vatten med en sprayflaska på
florsockret i burken.  Vattnet löser florsockret och
varroan syns på botten. Accepterar man  max 3% på
300 bin bör det inte finnas mer än 9 kvalster. Du måste
förstå att  problemet inte alltid finns i din bigård utan kan
komma från grannbigården där kvalstertrycket kan vara
mångdubbelt större.
 Blir kvalstertrycket för stort under sommaren måste
kanske ytterligare åtgärder vidtas, möjligen behövs det
en myrsyrebehandling. På SBR-s hemsida kan ni hitta
mer info.
SBR/ Bin och biodling/ Bihälsa/ Bisjukdomar och
parasiter/ Varroa.

Kjell har ordet:

Den 26-29 mars ägde
Trädgårdsmässan i
Älvsjö rum. SBR hade
en monter där Daniel
Ingman, Stockholms-
biodlarna, tillsammans
med Kjell H och Bibbi
L, Tumbaortens Biod-
lareförening, stod för
värdskapet den 26/3.
Antalet mässbesökare
var 56.530 under de
fyra dagarna.
Näringsidkare, som
trädgårds- och frukt-
odlare samt bönder,
visade stort intresse
för bin och pollinering.
Hur skaffar man bin till
sina odlingar? Flera
villaägare var intresse-
rade av att ställa bi-
kupor på sina tomter.
Vart vänder man sig då?
Flera yngre personer
ville skaffa bin. Vi tip-
sade om våra vinter-
kurser och hänvisade
till vår hemsida. Många
biodlare stannade till
och frågade om vin-
terförluster och andra
spörsmål rörande bin.
Det fanns möjlighet att
köpa litteratur om bin
och pollinering, samt
gratis broschyrer om
biodling, merparten ut-
givna av SBR. En
komplett bikupa be-
stående av två lådor
med ramar, rökpust
m.m. fanns  till beskå-
dande.
Kjell Häggstrand

Kortfattat om
Trädgårds-
mässan i
Älvsjö

Vi känner sedan
tidigare till spärrbox-
metoden för bekämp-
ning av varroa. Här
kommer spärrlåde-
metoden! Det följande
är utdrag från en artikel
skriven av en tysk
biodlare som inte vill
använda kemikalier i
sin biodling och därför
förintar det täckta
yngel han tar bort. Vi
rekommenderar att man
istället behandlar med
myrsyra och texten har
därför anpassats till
detta:
Arbetsstegen är
följande:
1:a helgen i juli:
Spärra drottningen i en
HLS-låda med 5 ut-
byggda ramar och 5
tomma ramar (eller mel-
lanväggar).
3:e helgen i juli:
Ersätt ramarna med
täckt yngel med andra
utbyggda ramar.
4:e helgen i juil:
Ta bort spärrgallret.
1:a helgen i augusti:
Ta bort lådan med täckt
yngel.
Till en början räcker det
med 5 förberedda HLS-
ramar med utbyggda
vaxkakor. De skall
placeras i mitten av
HLS-lådan, resten av
lådan fyller man med
tomma ramar (eller
mellanväggar).
Se till att eventuella
drönare kan komma ut.
Drottningen kan nu
lägga ägg i den nya
yngellådan med de

utbyggda ramarna. Om bina
tycker att utrymmet i de 5
ramarna är för litet, kan de
bygga ut tomramarna. I mitt
område gör bina det i juli, men
inte därefter. I det ursprung-
liga yngelrummet ovanför
spärrgallret kläcks ynglet
under de följande tre veckor-
na. Om varroan därefter vill
föröka sig, måste de söka sig
till öppna celler i ”spärrlådan”
och därmed går de i fällan.
Efter 14 dagar – alltså den 3:e
helgen i juli – finns det hu-
vudsakligen täckt yngel i den
nedersta lådan. Dessa ramar
byts då ut mot andra utbygg-
da ramar. Därmed får drott-
ningen åter tomma celler att
bestifta.
Efter ytterligare 7 dagar tar
man bort spärrgallret över/
under spärrlådan. Drott-
ningen kan nu förflytta sig till
resten av yngelrummet (där
det bör hänga många helt
tomma kakor för henne att
bestifta). Spärrlådan rörs
ännu inte. Först efter ytter-
ligare 7 dagar när ynglen är
täckta, första helgen i augus-
ti, tar man bort spärrlådan.
Därmed är decimeringen av
varroapopulationen avslu-
tad. Samhället kan nu föda
upp huvudsakligen oskadade
vinterbin.
Fördelar med förfarandet:
HLS-ramarna fylls helt med
yngel. Man får nästan bara
varroainfekterade yngelceller
och inga pollen- eller
honungsceller.
Nackdelar:
Förfarandet förutsätter halv-
ramar och lediga lådor.
Den rätta tiden
Varför används förfarandet
med fångsramar i juli? Om

man tittar på kurvan över
varroapopulationen under
året klargörs orsaken: den
minskande yngelsättningen i
juli leder till en stigande andel
varroaförekomst bland yng-
len. Utan behandling skulle
därpå onormalt många
vinterbin bli svårt skadade.
En tidigareläggning till om-
kring tre veckor innan draget
klingar av förefaller lockande
genom möjligheten till en
högre honungsskörd genom
den minskade yngelupp-
födningen. Det finns risker
med detta. En påtvungen in-
skränkningen av yngelrum-
met redan i juni kan leda till
svärmning. Dessutom kan, på
grund av den större bität-
heten mellan den sista tidiga
borttagandet av fångsra-
marna och början av vin-
terbiuppfödningen i augusti,
reinvasionen bli större.
Därmed är risken för skadade
vinterbin högre med en
tidigare yngeleliminering.
Var 14:e dag tas de täckta
yngelramarna bort från
spärrlådan  och andra
utbyggda ramar sätts in
istället. Under förutsätt-
ningen att 70 % av varroan
finns i yngelcellerna, har man
med den andra borttagningen
av fångstramar  eliminerat
drygt 90% av varroan. Tar
man bort en tredje omgång
täckta yngelceller har man
eliminerat omkring 97% av
den ursprungliga varroa-
mängden. Här måste man med
en angreppskontroll avgöra
om det är nödvändigt.
Den fullständiga artikeln
inklusive bilder finns på
hemsidan.
Översatt och avkortat
Lisa Engen

En fälla för varroa


