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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!

Diskussion om drottningförsörjning
visning av ”små kupor” för drottningar

och trevlig samvaro med bisurr

Föreningen bjuder på kaffe med dopp



Ordförande har ordet:
De flesta biodlare vill
på ett kontrollerat sätt
byta drottning i sina
samhällen och har
ibland behov av nöd-
lösningar när ett sam-
hälle oplanerat har bli-
vit drottninglöst sent
på säsongen. Att odla
drottningar, att för-
sörja sin egen biodling
med, kan förefalla kom-
plicerat och oöverstig-
ligt, men det finns
enkla metoder som ger
biodlaren de nya drott-
ningar som behövs.
Ett vanligt sätt att byta
en gammal drottning
mot en ny är att helt
enkelt ta bort den
gamla drottningen från
samhället och låta bina
dra upp en ny. När bina
blir drottninglösa
brukar de snabbt göra
ett större antal
viseceller. För att inte
riskera svärmning river
biodlaren de flesta
cellerna och sparar
bara en eller ett par.
Ungdro t tn inga rna
slåss om herraväldet i
samhället och vinna-
ren blir alltså den enda
drottning som är kvar
från alla de viseceller
som bina gjorde.
För att få flera drott-
ningar, till andra eller
nya samhällen, eller för
att ha i reserv, kan man
istället ta vara på
överskottet av vise-
celler. Varje ram med
minst en visecell kan då
generera en ny drott-
ning.

Gör till exempel så här:
Ta bort drottningen från ett
bra samhälle. Sätt henne i en
separat låda med en utbyggd
ram, en ram med täckta celler
och en ram med foder, gärna
ganska nyinsamlat. Antingen
har du en liten låda eller så
minskar du lådans utrymme
med en lös vägg. På vårmötet
kommer vi att visa olika sätt
att göra små lådor. Nu har du
parkerat den gamla drott-
ningen och har henne i reserv.
Du har dessutom ett fullstort
samhälle, som har resurser att
göra ett större antal viseceller.
För den fortsatta beskriv-
ningen behöver vi definiera
dagarna i drottningens ut-
veckling: dag 0 läggs ägget
och dag 3 kläcks larven. Fram
till att larverna är ca 36 timmar
gamla matas alla larver med
drottninggelé, men därefter
får larver som ska bli arbets-
bin ett sämre foder. Dag 8-9
täcks visecellen. Dag 9-11 kan
man flytta ramar med
viseceller till de avläggare där
de ska kläckas. Efter dag 11
ska man inte flytta dem,
eftersom de då blir väldigt
känsliga för rörelser och kan
dö. Ungefär dag 16 kläcks
drottningen.
Bina gör helst drottningar av
larver som är  i dag 4. Den dag
då du tar bort drottningen
från samhället så är de celler
som blir viseceller alltså i dag
4. Någon gång under dag 5-7
kontrollerar du hur många
ramar med viseceller som du
kommer att få och dag 9 gör
du i ordning så många
avläggare som du har ramar
med viseceller (minus en som
får hänga kvar i moder-

samhället). Vill du ha starka
avläggare så gör du lådor med
6-10 ramar med yngel och foder
och om du vill ha drottningar i
reserv eller för senare
användning i andra samhällen,
så gör du mindre avläggare. Tre
ramar  HLS räcker; en foderram,
en ram som har täckt yngel och
en ram med visecellen. Fördela
ramarna med viseceller till dina
avläggare.
Skaka ner bin från yngelramar
för att befolka avläggarna. Det
går bra att låta avläggarna stå
kvar i samma bigård som mo-
dersamhället, men eftersom bara
husbina stannar kvar i dem så
måste de i början hjälpas med
vatten och foder. Kolla i början
att det finns tillräckligt mycket
bin kvar och häll på fler om det
verkar vara för lite för att värma
ynglen. För att få starkast
möjliga avläggare, som kan ge
honung redan första året, så är
det bättre att flytta avläggarna
till en annan plats minst cirka 4
km bort. Gör flytten samma dag
som visecellerna sätts in i avläg-
garen, eller senast dag 11.
Nu kan du ha ett antal små
samhällen som alla i bästa fall
får fram en parad drottning.
Dessa drottningar kan du
använda genast eller låta vara i
sina små samhällen, som reserv.
En drottning från ett av dessa
små samhällen kan vara den som
räddar ett stort samhälle som har
förlorat sin drottning sent på
säsongen. De bin som pro-
duceras i de små samhällena kan
efterhand förstärka dina andra
samhällen eller så kan du i slutet
av sommaren slå ihop alla de
små samhällena till ett större
övervintringsbart samhälle.

Enkel Drottningförsörjning

Lisa

Det har blivit en
tradition att vi träffas hos
Ove och Lotta i Bihålans
bigård.

Årets träff blir den 12/5
från kl 10 på

Aspviksvägen 1, Hölö.

Tel 070-555 31 04.

Ove och Lotta bjuder
på kaffe, men tag med
lunch.

 Bitillsynsman

Anmälan av
Bigårds-
platser
Anmälan av bigårds-
platser ska ske till be-
rörd länsstyrelse senast
31 mars vart tredje år,
räknat från 1994, vilket
innebär att det är dags
igen nu 2018.

Utöver detta ska an-
mälan ske när du startar
en ny biodling eller
övertar en befintlig.

Anmälan kan ske på
blankett V16 som kan
beställas/laddas ned på
jordbruksverkets hem-
sida, eller direkt på läns-
styrelsens hemsida. Gå
via Lantbruk & Lands-
bygd, Djurhållning,
Biodling.

Vårträff
i HölöDet har börjat hända en del saker som är till fördel för

oss biodlare här i Sverige, bland annat har SBR lyckats
att få in en motion om att honung skall ursprungs-
märkas, vilket redan görs i stora delar av Europa. Jag
som konsument bör ges information om var honungen
är producerad och få möjlighet att välja om jag vill
köpa den honung som finns på hyllan.
Under 2017 var det många turer om ”Godkänd
biodlare”. Det kommer att finnas tillfällen att utbilda
sig till godkänd biodlare och detta kommer att gälla
fram till dessa att Jordbruksverket beslutar om något
annat.
Det har dykt upp förfalskat vax på marknaden. Det
går inte att se om vaxet är förfalskat, utan man
behöver skicka vaxet på analys för att veta säkert. De
förfalskade vaxkakorna, som innehåller paraffin,
kommer att falla ur ramarna då temperaturen stiger i
kupan. Mellanväggar som har köpts över nätet på
Wish och bikupa.eu kan vara förfalskade. Preben
Kristiansen skriver i Bitidningen 2018/1 att de som har
köpt vax av dessa leverantörer bör returnera och
kräva pengarna tillbaka.
Vi behöver med anledning av detta vara rädda om vårt
vax och återvinna så mycket som möjligt.
Jag skulle också vilja slå ett slag för drottningodling,
det är både roligt och intressent och vi behöver
drottningar. Jag odlar själv drottningar till husbehov,
med varierande resultat. Jag hoppas att några i
föreningen kan intressera sig för detta och utveckla
drottningodlingen inom föreningen.
Lite om årets nybörjarkurs: Vi har 15st deltagare och
gruppen är entusiastisk till biodling. Många av
deltagarna kommer att försöka skaffa bin under året.
Detta är roligt och jag vill välkomna de som väljer att
bli medlemmar i vår förening!
Ove och Lotta har återigen bjudit in till öppet hus, den
12/5 och om traditionen håller i sig kommer det att
vara sol och ca 15-20 grader varmt denna dag.

Slutligen vill jag påminna er alla om att det i år är dags
att anmäla uppställnings plats till Länstyrelsen.
Vi ses på vårmötet den 17/3!


