Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 2 2015

Äntligen vår!
I din hand håller du nu Nr 2 av Huddingeortens Biodlareförenings
medlemsblad. Nytt för denna utgåva är att det är två nya redaktörer för
bladet; Katja Göller och Jan Gustavsson.
Vi tackar årsmötet för detta förtroende och samtidigt tackar vi
Claes-Göran Lönnroth som nu kommer att ägna all tid åt att ta hand
om sina bin istället för att skriva i medlemsbladet.

Foto Jan Gustavsson
Körsbärsblomsdraget är i full gång
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Det är vi som gör
Medlemsbladet
Katja Göller:
Bin sedan 2010
Godkänd Biodlare
Har bigårdar i Stockholm och
Småland
Sekreterare i HBF

Jan Gustavsson:
Bin sedan 2011
Godkänd Biodlare
Har bigård i Huddinge
Gillar att fotografera

Foto Marie Eklund

Foto Jan Gustavsson
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Tack

Claes-Göran
för alla
nummer av
Bigården

Foto Jan Gustavsson

Föreningskvällar 2015
Den 22 april öppnade vi föreningsbigården i Sundby
för de flitigt besökta onsdagsmötena mellan kl. 18.00 –
20.00. Oftast pågår de längre än så.
Hela sommaren, till september då slungning av honung
och invintringen av föreningens samhällen är klar, kan
du träffa biodlare för att diskutera och få erfarenhet av
att jobba med föreningens bisamhällen.
Biodlare och intresserade hälsas hjärtligt välkomna!
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Från årsmötet
Onsdagen den 11 februari 2015 hade vi årsmöte i
Stuvsta stationshus. Då var det sedvanliga
förhandlingar, val av styrelse och funktionärer och en
titt i verksamheten.
Till styrelse för året valdes:
Ordförande:
Hans Samland
Ledamöter
Katja Göller
Lena Hammarberg
Hans Rosenlund
Stefan Fehler
Kerstin Björkman

Styrelsen 2015

Foto Jan Gustavsson
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Så här ser planen ut för
aktiviteter 2015
17/5 – Bygget av ny bigård startar
20/5 – Vårträff på Sundby med Preben
Kristiansen Bisjukdomskonsulent
5/8 – Öppet styrelsemöte på Sundby
18/11 – Årsmöte

Foto Jan Gustavsson

9/12 – Honungsbedömning (endast styrelsen)

Foto Jan Gustavsson
Medlemsmöte på Sundby
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Handlingsplan för Biåret 2015
på Sundby
April
Vårkontroll.
Nedfallsundersökning.
Vid behov Varroabekämpning med t.ex apiguard
(Tymol) tar ca 6 veckor
1.

Maj
I början på maj drönarram sätts in
I slutet på maj gör avläggare
Skattlåda sätts på
Preben Kristiansen till Sundby 20 maj

2.

Juni

3.

Kontroll av svärmbenägenhet
Kontrollera behovet av skattlådor
3 olika drönarramar.
1. Ta ut senast efter 25 dagar
2. Ta ut en del var 10:e dag
3. Ta ut en del var 7:e dag
Rammodell 3 är att föredra.
Den är attraktiv för varroan.

Foto Jan Gustavsson
Innan svärm och fullbordad svärm
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Juli
I mitten på juli drönarram tas bort
Nedfallsundersökning
Skattning
I juli augusti slutskattning
Slungning

Augusti
Drottningbyte.
Vid behov Varroabekämpning med t.ex apiguard
(Tymol) tar ca 6 veckor
Vinterfodring

September
Avsluta vinterfodring och varroabekämpning

Foto Jan Gustavsson
Slungning i slungrummet på Sundby. Är du godkänd biodlare kan du hyra slungrummet.
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Oktober
Oxalsyrabehandla mot varroa
Vaxhantering nedsmältning av ramar
Svärmgaller stängs

Under vintern
Kontrollera att snö ej täcker ventilationsöppningarna

November
Årsmöte. Biåret slut.

Foto Jan Gustavsson
Oxalsyrabehandling i oktober på Sundby
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Kurser
Vårens nybörjarkurs är fulltecknad.
Godkänd Biodlare – för dig som varit biodlare mer än tre år
och vill få ett intyg på att du kan hantera bin och deras
sjukdomar. Om intresse finns kan vi försöka ordna en kurs
för oss i Huddinge nästa vår. Hör av er till Katja i så fall.
Redaktörerna gick denna kurs den 12/4 i Norrköping.
Förutom att få lära sig allt om bl.a. Amerikansk yngelröta
och varroa fick vi några visdomsord på vägen;
"Biodlarna är mest effektiva på att sprida bisjukdomar.”
"Håll aldrig fler bisamhällen, än som ordentligt kan skötas”

Foto Jan Gustavsson

Kursen Godkänd biodlare som genomfördes i Norrköping den här gången
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Prebens
varroa
bekämpnings
koncept
Foto Jan Gustavsson

Preben Kristiansen Bisjukdomskonsulent

Maj-juni
Juni

Drönaryngelborttagning
Kontrollera naturligt varroanedfall
< 5 kvalster per dag – OK kör på
5-10 kvalster per dag korttidsbehandling
med myrsyra i början av augusti.
2 dagar gånger 2 tillfällen
Myrsyra dödar kvalster på bin och i
celler. Max 25 graders utetemperatur
2 ml 60% myrsyra per ram.

Höst/vinter

Oxalsyrabehandling. Dödar bara kvalster
på bin.
Ta bort kvarvarande yngelramar i oktober
och ersätt dessa med foderramar.
De ramar som har täckt yngel i oktober är
oftast fulla av kvalster.
Tymol fungerar bara över 15 grader t.ex.
om du behandlar i april.

Tänk på:
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Tips sida
Vill du lära dig mer om Amerikansk yngelröta eller varroa
bekämpning så kan du ladda ner Jordbruksverkets broschyrer

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/amerikansk-yngelrota.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/varroabekampning-med-ekologiska-metoder.html
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/bekampning-av-varroakvalster-med-sparrboxmetoden.html

Varning om oxalsyra och insektsgifter

http://ribiof.com/ringsj-ortens-biodlarf-rening/om-gifter-och-deras-effekter/om-olika-gifter.html

Enkät om övervintringen 2014-2015

http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIppP8zdPwmM8LdI

Testa binas utrensningsförmåga:
Döda ett antal larver i en ram, sätt tillbaka ramen och
kom ihåg var du gjorde det. Kontrollera efter 24-timmar
att 100% av de döda larverna är utrensade. Är de det så
är drottningen värd att avla på.
Köp ej utbyggda vaxkakor – det kan vara en källa till
smittspridning.
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Glöm inte !
16-17/5
Preliminär byggstart av nya bigården
Hör av er till Hasse för tider och vad som skall göras
0730-590558

20/5

Öppet hus i föreningsbigården Sundby. 20 maj 2015 kl 18.00.
Hela Sveriges Bihälsokonsulent Preben Kristiansen
berättar om varroabekämpning och övriga hot mot våra bin.
Föreningen bjuder på korv och fika.
Välkomna!

Foto Jan Gustavsson

Drottningen i full fart med att lägga ägg
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