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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 7 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 16 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

Vaxursmältare
med ångtvättare
Efter vintern kan man behöva smälta
ur gamla fula ramar och ramar från
samhällen som har dött. Det är inte
alltid praktiskt att skicka iväg
ramarna på våren, eller när mängden
ramar är liten.
Jag ville därför testa om det kunde
fungera att bygga en enkel
anordning, baserat på den
ångtvättmaskin som jag redan hade.
Det gick riktigt bra!
Läs mer på föreningens hemsida! /
Lisa



När detta skrivs är det vår.
Nu under våren och försommaren finns det en hel del
evenemang att se fram i mot, där vi kan träffa en hel del andra
biodlare från andra delar av Stockholm med omnejd. Vi börjar
med det evenemanget där vädret alltid visar sig från den finaste
sidan nämligen Ove och Lottas  öppna hus den 14/5, jag
hoppas att vi ses där.
Sedan kommer vi till det årligen återkommande evenemanget
när Freddy slår upp sina dörrar till sitt öppet hus den 7/6,
vilket också är det samma som när föreningen börjar träffas
och utbyter erfarenheter, samt kursen i praktisk biodling inleds
med Ove och Micke som instruktörer.
Jag vill slå ett slag för Sigtuna honung som arrangerar ett
öppet hus där det finns föreläsningar och mycket annat att
både titta på och lyssna till den 2/6.

Det finns naturligtvis mycket annat att titta på och delta i, vi i
styrelsen önskar att ni hjälper oss med att fylla på med
information om olika evenemang som kan vara av intresse för
föreningens medlemmar.

Jag har gjort en liten empirisk undersökning  om hur det ser ut
med vinterförlusterna och det verkar som om de som gjorde
vårbehandlingen mot varroa förra året har en betydligt bättre
övervintring. Det går naturligtvis inte att dra några säkra
slutsater av bara en säsongs iakttagelser.

Jag ser fram emot denna sommar med tillförsikt och hoppas
att vädret skall vara gynnsamt för våra bin så att vi kan få en
normal skörd av honung, till skillnad från förra säsongen.

Jag och styrelsen hoppas att vi ses under sommaren på
tisdagsträffarna, samt att vi träffas på de evenemang som
kommer.
Slutligen vill jag påminna er att det finns möjlighet att delta i
en marknad (Salem dagarna) där vi får prata biodling och sälja
vår egen honung.

Ordförande har ordet: Äntligen vår!
Våren har kommit tidigt i
år. Varroa behandling
(oxalsyre-förångning med
Varrox) gjorde jag veckan
efter påsk. 70% av sam-
hällena hade inget nedfall,
resten hade 1-2, max 3st.
Det kan tyckas vara
onödigt att behandla när
nedfallet är så lågt. Detta
är ett bevis på att höst-
behandlingen har varit
lyckosam. Jag behandlade
samtliga samhällen med
Thymol i september,
strax efter slutskatt-
ningen, och med oxalsyra
i mitten av november när
de var yngelfria. För-
modligen var det fler
varroa som dödades nu än
vad nedfallet utvisar. Nu
på våren sitter de flesta
bina i övre lådan, där det
är varmast och mest foder
kvar och då fastnar en del
varroa på undre lådans
ramlist och når inte
varroagallret på botten.
Jag invintrar på två HLS-
lådor. Varje varroa som
avlägsnas nu på våren kan
motsvara hundratals färre
senare på sommaren.
Foderåtgången har i vinter
varit mindre än normalt.
Jag har gått igenom 2/3 av
mina samhällen. Alla har
överlevt och tycks vara
starkare än normalt.
Hittills har jag hittat 3 st.
puckelsamhällen (10%)
vilket är mer än vanligt.
I mitten av april, när detta
skrivs, har det varit 10-
15 grader och sol flera
dagar. Sälgen är i full blom
och mycket pollen redan
indraget. Vid genom-
gången är det oftast
mycket foder i övre lådan
där bina och ynglet finns.
Jag brukar lämna två fulla
foderramar, en på varje
sida i övre lådan och byta
med tomma från undre

lådan. Kollar noga så att
det inte finns några ägg
eller larver i foderramarna
som flyttas ner. Drott-
ningen får då mer plats för
äggläggning i övre lådan
där värmen finns.

En fin vår med snabb
utveckling i bikupan kan
följas av bakslag. Under
perioder med kallt och
regnigt väder tvingas bina
sitta inne. Har yngel-
sättningen varit kraftig
kan lätt foderbrist
uppstå. Då är det viktigt
att stödfodra med
sockerlösning 50/50%
eller florsockerdeg. Kon-
trollera vikten genom att
ta av huven och lyfta på
kupan. Jag kollar genom
att lyfta bakkanten. Det
blir ungefär halva vikten.

Det är bättre att inte ha
för bråttom med ut-
vidgningen nu på våren.
Ytterligare en låda gör att
bina får svårare att hålla
värmen, det kan lätt bli
kylt yngel under kalla
perioder. Jag sätter min
låda underst och med
utbyggda ramar.

Under vintern syssel-
sätter jag mig med
underhåll och tillverkning
av utrustning för kom-
mande säsong. Merpar-
ten av materialet i min
bigård är egentillverkat,
såsom lådor, bottnar,
huvar m.m.              Kjell

Märkning av honung
Både Livsmedelsverket och SBR har utfärdat regler för
hur honung skall märkas. De regler man måste följa är
naturligtvis Livsmedelsverkets regler. SBR:s regler
behöver man bara följa om man vill använda etiketter från
SBR.

Livsmedelsverkets regler:
Honung får bara kallas honung om inget har tillsatts eller
tagits bort.
En smaksatt honung får alltså inte kallas ”honung”, utan
utan måste ges en annan beteckning. Den får t.ex. kallas
”Pålägg med honung och citron” eller ges ett specifikt
namn som t.ex. ”Citrimums” eller ”Chiligott”.
Det finns ett antal olika gränsvärden för vad honung får
innehålla. Det vi vanligen pratar om är vattenhalten, som
får vara max 20%, men även andra gränsvärden anges i
reglerna, som sockerhalt och syrahalt.
Om en honung har upphettats för mycket, innehåller för
mycket vatten, eller har fått en bismak, så kan den få
kallas bagerihonung, men även för sådan honung finns
det gränsvärden för vattenhalt mm.

Honungen skall märkas och vissa uppgifter är obli-
gatoriska:
- Ursprung, t.ex. ”svensk”
- ”Honung”, eller mer specifika beteckningar som
ljunghonung, bladhonung m.fl.
- Förvaringsanvisning, t.ex. ”Förvaras bäst i rums-
temperatur”
- Mängd/Nettokvantitet
- Namn eller firma och adress för biodlaren eller
producenten
- Bäst före datum, som skall anges som datum, månad
med bokstäver, år (alltså inte svensk standard)
Det är frivilligt att ange kvalitetsegenskaper som t.ex.
- Nyslungad, pressad, självrunnen
- Region, t.ex. ”Sörmländsk”
- Nektarkälla, t.ex. rapshonung, om det är den enda
nektarkällan
SBR:s regler:
SBR har satt upp ett antal regler som villkor för att man
skall få använda SBR:s etiketter och därmed SBR:s
logotyp(”slingan”). Den grundläggande förutsättningen är
naturligtvis att man är medlem i SBR.
Villkor för  att få använda SBR honungsetiketter
- Bihusesyn skall vara genomförd
- Godkänd honungsbedömning för den honung som
etiketterna skall användas till
- Godkända burkar och lock skall användas
- Locksäkring skall användas
- Honungen får inte vara smaksatt

Forts.
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Vårträff i Hölö
Det har blivit en
tradition att vi träffas
hos Ove och Lotta i
Bihålans bigård.
Årets träff är den 14/5
från kl 10.00 på
Aspviksvägen 1, Hölö

Tel 070-5553104

Thomas

Salemdagarna
Tumbabiodlarna kommer att
närvara på Salemsdagarna
lördagen 27 augusti 2016. Här
har vi möjlighet att träffa folk,
dela ut broschyrer om bin och
biodling, informera om vår
kursverksamhet och bjuda på
avsmakning av honung och
försäljning.

Vi som har har varit med
tidigare vet att det är väldigt
roligt och givande att
representera föreningen!
Anmäl dig till:

info@tumbabiodlarna eller till
Kjell Häggstrand om du vill
vara med.


