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Inbjudan till

VÅRMÖTE
Lördag 25 mars kl 13.00

Vårstakyrkan
Ringvägen 26

Vårsta centrum, sväng höger

Föredrag: Biodlarresa till Kuba m.m.

och trevlig samvaro med bisurr

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

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

75 kr för medlemskap i enbart
Tumbaortens biodlareförening (PlusGiro
273485-3).
510 kr för fullbetalande medlem i
Sveriges Biodlares 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
derashemsida: www.biodlarna.se

Medlemsavgifter

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 går även att bifoga mindre bilder.

Lotteri! Välkomna!



Det har startats ett projekt för att se om det går att få
fram en stam med VSH bin i Sverige. Vi som förening
och enskilda biodlare kan på ett enkelt sätt medverka
till framsteg i detta projekt. Börja med att gå in på
Projektets hemsida (www.vshbin.se) för att få
information om hur ni/vi kan göra för att testa våra
bin. Jag kommer själv att delta på det sätt som jag kan
och jag önskar även att så många som möjligt deltar
från föreningen.

Vad beträffar behandling mot varroa två gånger per år
så kan jag med glädje se resultat  av våra
ansträngningar. I mina samhällen och de som finns i
min närhet har vi märkt att varroan har minskat.

Det skulle vara intressant om vi som förening skulle
kunna börja föra statistik på hur det ser ut runt om i
bigårdarna.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta med vårbehandling
även i år. Till vårmötet kommer det att finnas
information om när det är tänkt att behandlingen ska
sättas in. Vi kommer att i möjligaste mån att samverka
med de föreningar i vårt grannskap som även de
genomför denna behandling.

Jag vill åter påminna om att föreningen har
införskaffat en oxalsyraförångare som är till för alla i
föreningen. Kjell har byggt kringutrustning till
förångaren för att förenkla arbetet. Förångaren kan nu
appliceras från översidan av kupan istället för som det
var tidigare alltid i flustret. För ytterligare information
kontakta gärna Kjell.

Jag kan med glädje meddela att vi som förening nu har
utvidgat kursverksamheten. Vi har nu även en
fortsättningskurs i biodling Vi kommer naturligtvis att
köra en ny omgång av kursen under hösten, då den var
uppskattad av de första deltagarna.

Årets nybörjarkurs har sex deltagare som med stor
entusiasm tar del av kursen. Det kommer att bli roligt
att få följa dem under sommaren, samt att återse er
alla nu när vi snart kommer ut ur ’kuporna’ och börjar
surra lite om biodling.

Vi ses på vårmötet!

Ordförande har ordet:
Lärdomar från
förra säsongen
Säsongen 2015 präg-
lades av kyla och regn
och därför var
h o n u n g s s k ö r d e n
dålig. Säsongen 2016
var varm och solig
och visst hade vi vän-
tat oss en fin skörd
då? Det fick vi inte,
utan vi fick ytterli-
gare en honungs-
skörd som var mindre
än ett genomsnittsår.
Varför blev det så?
Början av säsongen
2016 verkade bra,
med honung att skör-
da redan innan mid-
sommar och en bra
tillväxt i samhällena.
Sedan förändrades
det. Vi fick en fan-
tastisk semester-
sommar, men det
ansamlades ganska
lite honung i våra bi-
samhällen. Kom-
binationen av torka
och hetta var orsa-
ken. Blommorna pro-
ducerade en mindre
mängd nektar p.g.a.
torkan, vilket gjorde
att bina inte kunde
samla in lika stora
mängder som ett nor-
malt år.
Hettan gjorde att bina
i högre grad behövde
ventilera kupan för att
hålla temperaturen
nere. Detta gör bina
genom att stå och
fläkta med vingarna
för att skapa en

luftström som för ut
den varma luften ur
kupan. Det säger sig
själv att det förbrukar
mycket energi och en
stor del av den lilla
mängden insamlad
nektar gick åt för att
driva denna ”fläkt-
motor”.
Den dåliga tillgången
på nektar fick en
annan negativ effekt.
Ett dåligt drag ger liten
äggläggning och lite
återväxt. De bin som
skulle bli vinterbin
föddes inte upp.
Vad vi borde ha gjort,
men som många av
oss missade, var att
kompensera för det
dåliga draget och
drivfodra våra sam-
hällen så att de sti-
mulerades att dra upp
de så viktiga vin-
terbina - något att
komma ihåg ett annat
år.Forts. nästa sida

Lärdomar . . .
Forts. från föreg. sida

Lisa

Vårträff
 i Hölö
Det har blivit en
tradition att vi träffas
hos Ove och Lotta i
Bihålans bigård.
Årets träff blir den
20/5 från kl 10 på
Aspviksvägen 1
153 94 Hölö.
Tel 070-5553104.
Ove och Lotta bjuder
på kaffe, men tag
med lunch.

Det är lördag och du har en
massa ärenden. Du skall
köpa bröd från bageriet,
hämta kemtvätt, barnen
behöver nya skor och du
skall klippa dig. Inget av det
är särskilt kul så du vill få
det avklarat så fort som
möjligt genom att beräkna
den snabbaste och effekt-
ivaste rutten mellan varje
stopp.
Vem skall du be om hjälp
med planeringen; en ma-
tematiker eller ett hon-
ungsbi?
Det kan låta som enkel
matematik, men lösningen
till detta så kallade ”Han-
delsresandeproblemet” är
förvånansvärt svårfångad.
 Handelsresandeproblemet
identifierades första
gången 1832 i en broschyr
för riktiga handelsresande
i Tyskland, men det var
först 100 år senare som
matematiker allvarligt bör-
jade försöka lösa utma-
ningen, då Karl Menger och
Hassler Whitney tog upp
problemet på respektive
Harvard- och Princeton-
universiteten.
Båda matematikerna upp-
täckte att antalet möjliga
rutter mellan olika stopp
ökar exponentiellt med varje
ytterligare stopp som läggs
till. I en typisk modell gav
tre stopp sex olika rutter,
medan åtta stopp gav 40320
olika rutter. Med den stora
ökningen i antalet möjliga
rutter blir det närmast
omöjligt att ta hänsyn till
de små skillnaderna i
avstånd mellan de möjliga
rutterna – skillnader som

efter bara några få stopp acku-
muleras till noterbara skill-
nader.
Forskare inom databehandling
har nyligen föreslagit olika al-
goritmer  för att lösa problemet
och någon verkar faktiskt ha
hittat en lösning, men det
oerhört komplexa datapro-
grammet löser antagligen inte
din lördagsutmaning. Det är
här bina kommer in.
Forskare vid Londons uni-
versitet har upptäckt att bin
beräknar den snabbaste rut-
ten till och mellan de blommor
som ger mest pollen och
nektar. Genom att sätta upp
konstgjorda blommor i ett
stjärnmönster och följa binas
rutt, upptäckte forskarna att
varje bi optimerade rutten, så
att det besökte de mest
”lönsamma” blommorna på
kortast möjliga tid.
Det behövdes bara ett ögon-
blicks undersökning, så
kunde biet identifiera den
perfekta rutten och varje bi
verkade göra prestationen helt
på egen hand – inget
”grupptänkande” var inblan-
dat. Bina var särskilt skarp-
sinniga när det gällde frågan
om kortsiktigt besvär för
belöning senare; de tog en
marginellt längre rutt för att
besöka blommorna med mest
nektar/pollen, även om det tog
ett par sekunder längre tid.
Utvecklingen verkar ha gyn-
nat snabbtänkta hjärnor – de
skickligare bina hittade mer
mat snabbare och fick fler
avkommor – men de specifika
mentala mekanismerna bakom
den snabba hjärnan är
fortfarande okända.

Fri översättning  från Denver Post

Bin planerar rutter bättre än dator


