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Medlemsavgifter

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 29 maj 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 14 augusti

Träffpunkt för nyfikna samt 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

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 bra att bifoga mindre bilder.



Ordförande har ordet:
Visst är vi lite lika björnar? Vi går i vinteride och kommer
fram till våren! Så därför:  välkomna fram ur vintervilan!
Det har hänt en del i föreningen. En styrelsemedlem och
bistillsyningsman, Kjell Häggstrand, har dött. Med
anledning av det är det viktigt att vi hjälper Jan
Wennerberg genom att boka tid med honom i god tid
innan vi önskar få våra samhällen besiktigade.
Kontaktuppgifter till Jan finns på hemsidan och i
skattlådan.
Jag tänkte beskriva hur jag gör för att hålla mina bin så
friska som möjligt. Jag använder thymol och oxalsyra på
hösten; thymol vid slutskattning och droppning av oxal-
syra när bina har gått i klot. På våren när temperaturen
går över nollan (under den tid då vi i föreningen lägger
ut rekommendation om vårbehandling på hemsidan, för
att få en samverkan av vårbehandlingen) så lägger jag
in thymol. Thymolbehandlingen pågår under 20 dagar,
därefter tar jag ut alla bitar med thymol.
Sedan är det dags att utöka yngelrummet. Jag har alltid
satt till en ny låda med nya ramar (nytt vax) underst,
vilket gör att att jag byter ut alla ramar (vax) i yngel-
rummet var tredje år.
Vid månadsskiftet maj/juni (beroende på vårens
utveckling) så är det dags att göra avläggare. Dessa
använder jag sedan till hösten för att slå samman och
för att byta drottning. Hur menade jag nu då (byta
drottning)? Avläggaren får dra upp en ny drottning, denna
startar ett nytt samhälle. Modersamhället har kvar sin
gamla drottning över sommaren. Vid invintringen letar
jag upp henne och tar bort henne. Sedan sätter jag
samman modersamhället med avläggaren och så har jag
bytt drottning och dessutom fått ett extra starkt samhälle
att invintra. På det här sättet kan man sköta sin biodling
om man inte vill odla drottningar.
Man kan även börja odla drottningar som man sedan
använder för att byta ut den gamla drottningen med.
Drottningodling kan även inbringa lite pengar om man
får ett överskott på drottningar. Drottningodling kan göras
på olika sätt. Vi i styrelsen har en tanke på att vi skall
försöka dra igång en grupp med dem i föreningen som
är intresserade av drottningodling. Vi från styrelsen
hoppas på att vi kan komma fram till hur det skulle kunna
gå till vid de träffar som vi har hos Freddy (Hussebo) nu
under sommaren med start den 29/5.
Vi ses hos Freddy nu under sommaren!

Kjell
Häggstrand
i vårt minne
Kjells första kontakt
med bin var hemma hos
föräldrarna i Blekinge.
Efter sin pensionering
återväcktes intresset
för biodlingen och
sedan dess var Kjell en
hängiven biodlare och
delade generöst med
sig av sina kunskaper.
Kjell var verksam som
biträdande tillsynings-
man, hjälpte också gär-
na till med sitt snicke-
rikunnande i snickar-
verkstan.
Kjell var också en
mycket uppskattad sty-
relseledamot och dess-
utom kursledare för
våra nybörjarkurser
och har med sin entu-
siasm och kunnande
gett oss många nya
medlemmar till vår för-
ening.
Vi saknar dig Kjell och
tackar dig för dina
insatser i
Tumbaortens
Biodlareförening.

Föreningens Varrox
har ny adress!
Föreningens oxalsyre-
förångare, som alla
medlemmar kan låna
gratis, finns numera
hos Darina Pozgay,
Uttringevägen 30, Rön-
ninge.
Ring Darina, tel. 073-
6925363 och kom
överens om var
Varroxen  kan hämtas.

Här presenterar vi
några alternativ för
tillsättning av drott-
ningar.

Alt.1: Leta reda på
den gamla drottning-
en, ta bort henne och
tillsätt genast den nya
i utätningsbur. Det
brukar lyckas.
Det anges ofta i olika
artiklar eller andra
texter att när man
ska byta drottning så
ska man vänta några
timmar efter att man
har tagit bort den
gamla drottningen,
innan den nya till-
sätts. Erfarenhet vi-
sar att man istället
genast bör tillsätta
den nya drottningen.
Förklaringen är att
under timmarna efter
att man tog bort den
gamla drottningen
har samhället valt ut
larver för uppmat-
ning till drottningar.
När man därefter till-
sätter den nya drott-
ningen vill samhället
ofta inte ge upp sina
utvalda larver och
dödar istället den nya
drottningen. Vid om-
gående tillsättning
inträffar detta inte.
Alt 2: Hittar man inte
drottningen, sila hela
samhället genom ett
spärrgaller och tillsätt
ny drottning till de
silade bina. Eller,
ännu bättre, häll ut
alla bina 20 meter

bort från kupan. De flyger
hem till gamla platsen där
du ställt upp en ny låda
med botten, låda med
ramar, ny drottning i
utätningsbur och tak.
Bina, som i det läget inte
har något yngel, flyger
hem till den gamla platsen
och tar hand om den nya
drottningen, i regel utan
problem. Skulle det finnas
några ramar med yngel
kvar i gamla kupan, sopa
av bina och sätt in dessa
yngelramar var som helst
i yngelrum i andra sam-
hällen.
Obs: I juli är sämsta tiden
att tillsätta en drottning.
Då upplever ofta biodla-
ren att samhället är drott-
ninglöst eftersom man inte
hittar ägg eller yngel. I
nästan alla fall så har
samhället en oparad ung-
drottning som är helt
omöjlig att hitta.

Förklaringen är oftast att
bina har gjort ett s.k. stilla
byte. (De gör sig av med
sin gamla drottning utan
att gå i svärm och drar upp
en ny på yngel som är
kvar i kupan). I det läget
är det bästa att lämna
samhället i fred och vänta
till augusti.
I juli månad är tillsättning
till en skaksvärm, eller en
flygbiavläggare utan
yngel, det enda som kan
rekommenderas.
Alt 3: I augusti har
samhället oftast rättat till

problemet själv. Biodlaren
hittar ägg (svåra att upp-
täcka om man inte ser
väldigt bra) och lite senare
finns vita larver som är
lätta att se.
Vill man då fortfarande
sätta till en ny drottning är
det då också lättare att
hitta den som redan finns,
eftersom hon har blivit
större och rör sig lugnare
när hon blivit äggläggande.

Alt 4: Den bästa och
säkraste tiden att byta
drottning är i samband
med invintringen/fod-
ringen. När samhället är
fullt upptaget med att ta
hand om fodret är bina
mindre benägna att vara
aggressiva mot en ny
drottning.

Drottningtillsättning

Vi vill uppmuntra aktiva
biodlare att så vitt möjligt
odla fram drottningar för
eget behov. I förra numret
av Skattlådan beskrev vi
en enkel metod att odla
fram ett antal drottningar
för säsongens drottning-
byten och för att ha i re-
serv.
Under vårmötet visade vi
dessutom några olika låd-
modeller för småsam-
hällen.
På hemsidan, under nyt-
tigheter, finns nu artikeln
från Skattlådan, komplet-
terad med foton av lådor
och förklarande text till
dem.

Drottningodling


