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Medlemsavgifter

www.tumbabiodlarna.se

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.seHar du en e-postadress?

Vi skulle vilja komplettera vårt
medlemsregister med epost-
adresser, så att vi lättare kan sprida
information under tiden mellan
utgivningen av Skattlådans olika
nummer.

Vi har hemsidan för samma
ändamål, men vet ju också att man
inte alltid tänker på att kolla om
något uppdaterats.

Så för att inte missa nyttig
information: skicka din e-postadress
till: info@tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården

2020

ÖPPET HUS
hos Freddy på Hussebo

Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Coronapandemin gör att det just nu är oklart
när och hur träffarna kan genomföras

 men ambitionen är att vi ska hitta en lösning
 så att vi kan träffas även i år

fast på ett lite annorlunda sätt än normalt.

Håll utkik på www.tumbabiodlarna.se
och www.freddyduwe.com
Inbjudan till första träffen

 kommer att med kort varsel läggas ut där.

Årets tema: avläggarbildning för utökning
av bigården och drottningförnyelse



Ordförande har ordet
Nu har det snart gått ett halvt år sedan jag tillträdde som ordförande. Det har
varit en del att sätta sig in i och ta del av. Tyvärr har vi inte varit lika aktiva
som tidigare p.g.a. Corona, det mesta har vi fått lägga på avvaktar högen.
Vi har tyvärr fått ställa in vårmötet och vår träff hos Ove och Lotta, även
studieresan till Visingsö är inställd, jag hoppas att vi kan göra denna resa nästa
vår. Om Freddy kommer att öppna Hussebo vet vi ingenting än, min
bedömning är att tidigast juli. Jag vill även påminna oss alla om att vara
försiktiga och ta hänsyn till Freddy när ni åker och handlar hos honom.
Nästa år är det 100-års jubileum för föreningen och styrelsen har börjat
fundera lite på vad vi kan hitta på. Vi behöver hjälp från er medlemmar om
hur vi ska fira detta. Kom med förslag och skicka in det till
info@tumbabiodlarna.se
Tumbabiodlarna kommer att närvara på Salems dagarna lördagen 29 augusti
2020, om dessa genomförs. Vi som har varit med tidigare vet att det är väldigt
roligt och givande att representera föreningen! Anmäl dig till:
info@tumbabiodlarna.se eller till Christina Wåhlin om du vill vara med.
Jag har länge haft tankar på att ägna mig åt biodling, då det både ger god och
nyttig honung och för att bina är nödvändiga för pollinering av våra bärbuskar
och fruktträd. Nu har tankarna gjorts till verklighet och jag har startat en
småskalig verksamhet med biodling på vår gård.
Jag började 2016 med att gå en kurs hos studieförbundet.Skaffade två
bisamhällen som fick stå på tomten. Året därpå gjorde jag två avläggare samt
köpte in två nya samhällen och helt plötsligt så hade vi sex samhällen som jag
invintrade.
Nu började tanken komma att vi skulle utöka fler för att kunna sälja honung.
Jag startade Dåderö Gårds biprodukter 2017 och en liten gårdsbutik öppnade
jag i år.
Nu har jag ett antal samhällen utplacerad på Mörkö. Jag har bestämt mig för
att bina ska få leva så fria som möjligt d.v.s. när jag gör mina egna avläggare
så delar jag på ett starkt samhälle genom att kontrollera att det finns otäckta
larver så att de kan mata upp en ny drottning. Jag ser till att de har gott om
mat och lägger till lite färdig honung på ett fat som jag sätter på botten. Sedan
får de vara ifred under sommaren. Tittar till dem några gånger för att se om
de har det bra och att en drottning har dragits upp. Jag varken märker eller
klipper mina drottningar. Det finns säkert både nackdelar och fördelar med
detta, alla gör vi olika, men för mig känns det rätt att inte klippa vingarna på
drottningen.
Nu har säsongen dragit igång och jag har i skrivande stund lagt på de första
skattlådorna nu när fruktträden har börjat blomma och även rapsen står i
blom.
Jag önskar er alla en trevlig sommar och jag hoppas att vi kan återuppta våra
träffar på Hussebo under sommaren.
Ha en fortsatt bra vår och sommar och vi får hoppas att vi ses på Hussebo.

Att göra avläggare
Observera! Detta är en starkt förkortad version av en artikel som ligger på vår
hemsida under Nyttigheter. Om du är intresserad av olika metoder att göra
avläggare – gå till hemsidan och läs hela artikeln!
Det vi här i artikeln kallar standardavläggare är det vanligaste sättet att göra
avläggare och det fungerar naturligtvis bra att bara använda den metoden. I vissa
fall kan det emellertid vara en fördel att använda någon av de andra metoderna vi
presenterar här.
Varför göra avläggare?
När man har bisamhällen som är normalt
välmående, så kommer antalet bin i samhället
att stiga rejält i början av sommaren och risken
för svärmning ökar. För att motverka en
okontrollerad naturlig svärmning gör man en
eller flera ”konstsvärmar”, d.v.s. avläggare.
Önskan att öka antalet samhällen är ett annat
skäl och dessutom kan man göra avläggare för
att byta drottning, eller få fler drottningar.

Placering av avläggaren
Man brukar rekommendera att placera
avläggaren bortanför flygavstånd till
urprungsbigården, så att inte flygbina flyger
hem igen. Eftersom man tar yngelramar med
påsittande bin får man en stor andel husbin,
som alltså ännu inte flyger. Om man är
medveten om att avläggaren blir utan flygbin
och kompenserar för detta, kan man placera
avläggaren i samma bigård som modersamhället.
Många av oss har bara en bigård och kan därför
inte välja någon annan plats.

”Standardavläggare”
Det vanligaste sättet att göra avläggare är att
från ett eller flera samhällen hämta några ramar
med yngel och foder. Se till att få med så
mycket bin att yngelramarna är bra täckta
(skaka ner från andra yngelramar om det
behövs), så att bimängden är tillräcklig för att
hålla ynglet varmt. Man brukar fylla en 10-
ramars låda med de hämtade ramarna plus
tomramar (mellanväggar). Avläggaren drar upp
en drottning från ynglet. En sådan avläggare,
som görs i början av sommaren, kan bli ett fullt
invintringsdugligt samhälle till eftersommaren.
På nätet finns det gott om videos som visar hur
man gör.
En variant på standardavläggaren är en avläggare
gjord på samma sätt som ovan, men där man
tillsätter en färdig drottning; parad, oparad eller

som kläckfärdig cell. I det fallet behövs
naturligtvis inte spätt yngel i yngelramarna.
En sådan avläggare börjar växa tidigare
eftersom den snabbare får en äggläggande
drottning. Ibland kan det vara svårt att lyckas
med att sätta till en drottning, se artikel om
Drottningtillsättning på hemsidan under
Nyttigheter.

Flygbiavläggare
Det finns goda skäl att välja att göra en
flygbiavläggare istället för en standard-
avläggare. Denna metod är väl så effektiv för
att motverka svärmning som standard-
avläggaren och arbetsinsatsen är okom-
plicerad; skattlådorna och flygbina blir
avläggaren och yngelrummet med drottningen
blir ett separat samhälle på ny plats. Det
modersamhälle som kan användas är ett rimligt
starkt samhälle som har skattlådor och bra
med bin.

Liten drottningavläggare/Små avläggare för
drottninguppfödning
Att ta bort drottningen från ett stort samhälle
är en effektiv metod att stimulera ett starkt
samhälle att dra upp flera drottningceller,
som kan användas till avläggare eller till att
byta drottning där det behövs. Den gamla
drottningen kan placeras i en miniavläggare,
som en försäkring om något skulle gå galet.
Läs mer i artikeln om Enkel Drottning-
försörjning på hemsidan, under Nyttigheter.
Man kan också göra flera små avläggare, med
bara en yngelram vardera eller med en ram
med viseceller från ett samhälle som man
gjorde drottninglöst just för att få flera nya
drottningar. Dessa kan man efterhand
använda för att byta ut gamla eller dåliga
drottningar. Till hösten kan man slå ihop
småsamhällena till invintringsdugliga
samhällen.
Läs  mer på hemsidan!


