
Diskussionsramen var ett av Sveriges tidigaste forum för biodlare. 

Under en tid låg den tillsammans med SBR’s hemsida. När SBR bytte hemsideformat flyttades 
forumet över till biram.se. 

De många flyttarna och byte av motor har lett till att en del å, ä och ö inte riktigt hängt med och 
sitter fel eller inte alls. Det är inte skribenten som har skrivfel utan konverterarna under alla dessa år 
som spökat till det. Läs därför med öppet sinne. 

Här finns ca 1200 sidor med kunskap i olika grader från tider före 2005 och fram till ca 2011 då de 
sista inläggen gjordes. Här är kunskap som bevarats och inte försvinner som på t.ex. Facebook. 

 

//Jonny 

Biram.se 



Diskussionsramen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:15 AMHej,  

 
Diskussionsramen 
 
Diskussionsramen 

Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Allting annat
Här pratar vi om allt 
som inte har med 
biodling att göra.

5 18 Hur går det på aktiemarkn...  
01-04-2011 07:35 PM 

av Eyvind 

Administrativt
Meddelanden från 
Webmaster Dialog 
med Webmaster. 
Förhållningsregler på 
Diskussionsramen med 
mera.

23 42 Begränsat  
02-02-2012 12:30 PM 

av Webmaster 

Nyheter
Direkta nyheter eller 
länkar till nyheter. 
Glömt inte att ange 
källa/källor.

50 64 RSS-flöde  
09-05-2012 10:41 PM 

av Webmaster 

 
Lokalföreningar och Bloggen 

Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Mitt år i bigården
Olika biodlare inbjuds 
att skriva fortlöpande 
om sitt år i bigården. 
Månad för månad.

15 22 Bidemonstration för skolb...  
05-06-2010 12:06 PM 

av susanneholm 

 
Biodling i allmänhet 

Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Litterärt
Tips på litterära 
biodlingsverk, 
synpunkter på 
desamma, recensioner.

1 2 Recensioner  
04-12-2009 12:38 PM 

av rune 
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Diskussionsramen

Biodling
Uppsamlingsgrupp för 
biodlingsfrågor.  
Underforum: 

Giftfri biodling, 
Biodling förr och 

nu, och 1 mer. 

164 827 pollinering med friska bi...  
10-04-2013 10:03 AM 

av rune 

Nybörjarfrågor
Forum för dig som är 
nybörjare inom 
biodling. Låga krav 
och hög toleransnivå. 

18 65 Försen invintring?  
21-10-2010 11:55 AM 

av Jano 

Redskap från 
kupkniv till 
slunga
Diskutera olika sorters 
redskap som krävs för 
biodling.  
Underforum: 

Bygga själv 

36 249 Ny botten, lite avståndsf...  
31-12-2009 03:16 PM 

av Webmaster 

Honung från 
kaka till burk
Frågor och svar runt 
honung.

36 173 Honungsskörd 2010  
13-09-2010 11:15 AM 

av Webmaster 

Ekonomi runt 
biodling
Frågor runt det 
ekonomiska när det 
gäller biodling. 
Skatter, lagar med 
mera.  
Underforum: 

Hobbyverksamhet, 
Yrkesverksamhet 

4 55 Svart Honung  
21-03-2011 09:41 PM 

av Sten-Åke Lindell 

 
Biavel 

Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Avel - Allmänna 
frågor
Avelsarbete, 
drottningodling med 
mera.

18 105 Vad görs?  
26-12-2011 04:12 PM 

av Webmaster 

Sjukdommar
Frågor och svar kring 
sjukdommar bland bin.  
Underforum: 

Varroa, 
Amerikansk 

yngelröta, och 1 mer. 

1 1 Varrox Vaporizer  
14-04-2010 08:47 PM 

av MrBart 

 
Växter och Mat 

Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg
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Diskussionsramen

Växter
Växter lämpliga för 
biodling. Frågor om 
växter.

8 21 Bolltistel  
29-07-2011 10:49 PM 

av Webmaster 

Recept
Tipsa, fråga eller 
varför inte diskutera 
fram något gott.

5 13 Julgodis?  
29-12-2009 09:52 PM 

av Bisysslan 

 
Forum statistik

Vilka är online [Komplett lista]

8 användare aktiva de senaste 15 minuterna (0 medlemmar, varav 0 är Osynliga, och 7 är gäster). 
Google

Forum statistik

Våra medlemmar har gjort 1,689 inlägg i totalt 397 trådar. 
Vi har för närvarande 289 registrerade medlemmar. 
Vänligen välkomna vår senaste medlem, gwenoleju4 
Högsta antalet användare online samtidigt var 28 16-06-2012 vid 09:41 PM 

Markera alla som lästa | Forum Teamet | Forum statistik 

 
Forumet innehåller nya inlägg Forumet innehåller inga nya inlägg Forumet är låst  
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Diskussionsramen - Allting annat 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:16 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Allting annat 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Allting annat 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Hur går det på aktiemarknaden? 
Eyvind

2 2,125
01-04-2011 07:35 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Elektronisk studiecirkel! 
Eyvind

1 1,239
22-04-2010 10:55 PM 

Senaste inlägget: MrBart 

 Fel på biram.se 
bin-live

1 1,565
24-11-2009 09:48 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Kompatibilitet 
Asthor

8 2,457 04-11-2009 08:32 PM 
Senaste inlägget: bin-live 

 Vad betyder SRSWWi? 
Asthor

1 1,338 26-10-2009 11:43 PM 
Senaste inlägget: Webmaster 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:16 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Allting annat / Hur går det på 
aktiemarknaden? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur går det på aktiemarknaden? 

01-05-2010, 05:40 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Hur går det på aktiemarknaden? 

Ja, hur marknaden blir framöver? Det är inte många förunnat att veta. Rent globalt 
har mycket inträffat, såsom t. ex. vulkanen på Island, Greklands dåliga finanser, 
oljespillet i Mexikanska bukten samt mycket annat som är negativt på marknaden. I 
USA var det nedåt med stora siffror i går fredag. Kommer det att bli något liknande 
här på måndag? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

14-06-2010, 09:20 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Hur går det på aktiemarknaden? 

Det är mycket som har inträffat på marknaden sedan den 1 maj, 2010. Det mörka 
håller på att suddas ut till en ljusare färgton. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Hur går det på aktiemarknaden?

01-04-2011, 07:35 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Hur går det på aktiemarknaden? 

Det har inträffat en hel del sedan första maj 2010. Afrika har många problem vilka 
till stora delar inte är överblickbara. Sak samma är det i Japan. Det är en bister 
värld vi lever i. Börserna världen över är en spegel över vad investerare tror vilka 
förväntningarna blir om ca. ett halvår, ett år. Det är inte alltid att blindstyren har 
den rätta tanken om framtiden. Mycket av det som var negativt första maj 2010 har 
börsen diskonterat. Till stora delar även det som har inträffat i Afrika samt Japan. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Elektronisk studiecirkel! 

22-04-2010, 04:28 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Elektronisk studiecirkel! 

Har planer på att starta upp en elektronisk studiecirkel i SV  regi. Tanken är att 
ämnet kunde vara föreningskunskap, föreningsmedlem samt möten. Demokrati i en 
förening gör alla delaktiga.  På samma sätt är det i en studiecirkel. 
Det hela är under tidig planering. Det är möjligt att cirkeln kommer igång någon 
gång i höst. Men den kan likaväl inte komma igång.  
Låter det intressant med en e-studiecirkel? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

22-04-2010, 10:55 
PM 

Inlägg: #2

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Elektronisk studiecirkel! 

nej tack 

Nadie espera que la Inquisición española 
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Elektronisk studiecirkel!

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Fel på biram.se

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:17 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Allting annat / Fel på biram.se 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Fel på biram.se 

24-11-2009, 08:20 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Fel på biram.se 

Vad är det för fel på sidan allt text hamnar i vänsterkanten och ner blir väldigt 
jobbigt att läsa. 

  

24-11-2009, 09:48 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Fel på biram.se 

Hej, 
 
Du använder IE 7 eller IE 8 antar jag? Längst upp i menyfältet, mitten höger ser du 
en vitaktig knapp (tror jag det var) som det står kompabilitets-blablabla. Tryck på 
den så sker under. 
 
MEN, Biram skall snart byta utseende (igen) till en lättare kostym. Då blir det inga 
sådana problem. 
Jag skall bara...... 
 
// Jonny 

BeeWare! 
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Fel på biram.se

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Kompatibilitet

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:17 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Allting annat / Kompatibilitet 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Kompatibilitet 

02-11-2009, 09:59 
AM 

Inlägg: #1

Asthor  
Unregistered 

  

Kompatibilitet 

Hej har ni några funderingar på att göra så att biram.se funkar i IE8? 

 

02-11-2009, 05:19 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Kompatibilitet 

Hej! 
Vad är det som inte fungerar. Jag har testat IE8 och kan inte se något galet. 

Curt Augustsson 

 

 

 

02-11-2009, 10:11 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Kompatibilitet

SV: Kompatibilitet 

Hej Asthor, 
 
Jag har mina aningar, men kan det bero på att du har en tidig version av IE8 eller 
att du inte har Windows som operativsystem? 

BeeWare! 

  

02-11-2009, 11:47 
PM 

Inlägg: #4

Asthor  
Unregistered 

  

SV: Kompatibilitet 

Windows Vista sp2 IE8 alla uppdateringar. 
 
Det är själva http://www.biram.se som ser konstig ut alla menyerna på högersidan 
blir helt konstiga. 

 

03-11-2009, 12:08 
AM 

Inlägg: #5

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Kompatibilitet 

Mycket märkligt. I IE8 skall det inte vara några problem. Kan du bifoga en 
skärmdump? 

BeeWare! 

  

03-11-2009, 12:07 
PM 

Inlägg: #6

Asthor  
Unregistered 

  

SV: Kompatibilitet 

Here you go: 
 
[Image: skrmklippg.th.jpg]  

 

03-11-2009, 01:24 
PM 

Inlägg: #7

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Kompatibilitet

SV: Kompatibilitet 

Hejsan, 
 
det där är som det såg ut i IE7.0->IE7.1.99 innan jag gjorde en specialare. Jag 
hämtade hem skärmdumpar från alla IE-läsare igår kväll och då var det ok på 
allihop. Provat att rensa cache-minnet och ladda om sidan? 
 
//Jonny 

BeeWare! 

  

04-11-2009, 12:32 
AM 

Inlägg: #8

Asthor  
Unregistered 

  

SV: Kompatibilitet 

Det visade sig att jag redan körde sidan i komatiblitetsläge och det var det som var 
problemet för när jag klickade ur kompen så funkar det som vanligt 

 

04-11-2009, 08:32 
PM 

Inlägg: #9

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Kompatibilitet 

Jag har samma problem med sidan,hur ändrar man kompatibilitet???? 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Kompatibilitet
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Vad betyder SRSWWi?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:17 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Allting annat / Vad betyder 
SRSWWi? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vad betyder SRSWWi? 

26-10-2009, 10:33 
PM 

Inlägg: #1

Asthor  
Unregistered 

  

Vad betyder SRSWWi? 

Vad betyder SRSWWi? 

 

26-10-2009, 11:43 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Vad betyder SRSWWi? 

En bra och motiverad fråga! 
 
För ca 20 år sedan agerade SRS, som det bara hette då, som brevlåda för mindre 
radiostationer i Europa. Internet dök upp och vi expanderade rörelsen med WWi. 
Uttalat då var det Swedish Report Service World Wide information  
 
Idag är det bara ett snudd på outalbart namn på ett företag som enbart sysslar med 
hemsidekodning och underhåll av hemsidor.  

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Vad betyder SRSWWi?

   
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Administrativt 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:18 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Administrativt 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

Viktiga trådar

 
Följande lokalföreningar har eget 
forum hos Biram 
Webmaster

0 2,361
18-01-2010 11:48 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Användarvillkoren 
Webmaster

0 1,137
26-10-2009 06:22 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Att tänka på innan du skriver 
Webmaster

0 1,086
26-10-2009 12:21 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

Normala trådar

 Begränsat 
Webmaster

0 1,238
02-02-2012 12:30 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Att forum eller inte forum.... 
Webmaster

0 1,199
14-11-2010 09:47 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Sommarstädning 
Webmaster

0 1,117
08-07-2010 04:23 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Ombyggnad pågår 
Webmaster

7 2,056
06-07-2010 09:05 PM 

Senaste inlägget: Sten-Åke Lindell 

 FLYTTAD: Småskalig bi odling ? 
Webmaster

0 1,163
21-02-2010 11:21 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 KÖP & SÄLJ 
MrBart

1 1,277
11-02-2010 10:07 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Andra forum och biram 
Webmaster

2 1,407
18-01-2010 05:07 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Huvudsidan åtgärdad 
Webmaster

0 1,066
21-12-2009 06:23 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Vinterrensning 
Webmaster

0 1,082
21-12-2009 10:18 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Julbrev 2009 
Webmaster

0 972
20-12-2009 10:32 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Testing testing 
Webmaster

0 985
17-12-2009 11:00 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 FLYTTAD: Recensioner 
Webmaster

0 1,058
04-12-2009 02:54 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Uppdatering av Biram 
Webmaster

1 1,338
25-10-2009 11:42 PM 

Senaste inlägget: Lenett 
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Diskussionsramen - Administrativt 

 Ursprungliga målet är nu nått! 
Webmaster

5 1,907
28-07-2009 09:56 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Ny färg 
Webmaster

1 1,359
13-02-2009 07:30 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 2009-01-19 
Webmaster

0 1,392
19-01-2009 11:07 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Då var det dags! 
Webmaster

2 1,858
17-11-2008 10:51 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

    

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Följande lokalföreningar har eget forum hos Biram

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:18 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / Följande 
lokalföreningar har eget forum hos Biram 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Följande lokalföreningar har eget forum hos Biram 

18-01-2010, 11:48 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Följande lokalföreningar har eget forum hos Biram 

Alingsåstraktens Biodlarförening 
Skellefteortens Biodlarförening 
 
Kontakta Webmaster via PM eller via admin@biram.se för att skapa en egen grupp 
till er förening eller intressegrupp. 

BeeWare! 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Användarvillkoren

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:18 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / 
Användarvillkoren 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Användarvillkoren 

26-10-2009, 06:22 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Användarvillkoren 

Du accepterar, genom din användning av detta forum, att du inte kommer lägga ut 
material som är falskt, kränkande, felaktiga, vulgärt, hatiskt, trakasserande, 
obscena, hädiska, sexuellt inriktade, hotande, inkräktande på en persons privatliv, 
pornografiskt material eller på annat sätt i strid med internationell eller Svensk 
lagstiftning. Du accepterar också att inte posta något upphovsrättsskyddat material 
såvida du inte äger upphovsrätten till eller som du har skriftligt tillstånd från ägaren 
av det upphovsrättsskyddade materialet. Spam, översvämningar, reklam, 
kedjebrev, pyramidspel, och värvningar är också förbjudet på detta forum. 
 
Observera att det är omöjligt för ägaren till detta forum för att bekräfta giltigheten 
av postningars innehåll. Kom ihåg att vi inte övervakar postade meddelanden, och 
därför inte heller kan ta ansvar för innehållet i meddelandena. Vi kan inte stå för 
korrektheten, fullständigheten och / eller nyttan av informationen. Det postade 
inlägget uttrycker den enskilde författarens åsikter och inte nödvändigtvis de åsikter 
som forumet, dess personal, dess dotterbolag, eller detta forum ägare har. Alla som 
anser att ett inlägg är förkastligt uppmuntras att anmäla detta för en administratör 
eller moderator för detta forum omedelbart. Ägaren av detta forum förbehåller sig 
rätten att ta bort stötande innehåll, inom en rimlig tid, om de finner att ett 
borttagande är nödvändigt. Detta är en manuell process, därför kan vi inte ta bort 
eller ändra meddelanden omedelbart. Denna policy gäller medlemsprofilinformation 
också. 
 
Du förblir ensam ansvarig för innehållet i dina postade meddelanden. Vidare 
samtycker du till att gottgöra och hålla ägarna till detta forum, alla relaterade 
hemsidor till detta forum, dess personal och dess dotterbolag skadeståndsfria. 
Ägarna till detta forum förbehåller oss även rätten att avslöja din identitet (eller 
annan relaterad information samlas in på denna tjänst) i händelse av ett formellt 
klagomål eller rättsliga åtgärder till följd av alla situationer som orsakas av att du 
använder detta forum. 
 
Du har möjligheten, om du registrerar dig att välja ditt användarnamn. Vi 
rekommenderar att du väljer ett lämpligt namn. Med användarkontot du håller på 
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Användarvillkoren

att registrera, accepterar du att aldrig ge ut ditt lösenord till en annan person för din 
säkerhet. Du accepterar också att ALDRIG använda en annan persons konto av 
någon anledning. Vi rekommenderar att du använder ett komplext och unikt 
lösenord för ditt konto, för att förhindra konto stöld. 
 
Efter att du anmält dig till detta forum, kommer du att kunna fylla i en detaljerad 
profil. Det är ditt ansvar att presentera rena och korrekt information. All information 
forumet ägaren eller personal bestämmer sig vara felaktiga eller vulgärt karaktär 
kommer att tas bort, med eller utan förvarning. Eventuella påföljder kan ske. 
 
Observera att med varje inlägg, registreras din IP-adress. Detta i händelse av att du 
måste bannlysas från detta forum eller att din Internetleverantör måste kontaktas. 
Detta kan endast ske i händelse av ett grovt brott mot detta avtal. 
 
Observera också att programvaran placerar en cookie, en textfil som innehåller bitar 
av information (såsom ditt användarnamn och lösenord), i webbläsarens 
cacheminne. Detta används bara för att du loggat in / ut. Programvaran samlar inte 
eller skickar någon annan form av information till din dator. 

BeeWare! 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Begränsat

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:18 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Begränsat 

02-02-2012, 12:30 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Begränsat 

Fick höra att det varit stopp för en del att komma in här! Har nu rensat ut alla 
stoppade IP-nummer, så nu kan man komma in på forumet och anmäla sig också 
utan problem. Om problemen kvarstår, så kan det vara cache-minnet som spökar. 
Testa att rensa eller ta bort kakan för Biram. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 10:19 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Att forum eller inte forum.... 

14-11-2010, 09:47 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Att forum eller inte forum.... 

Just nu är det lite turbulens i biodlingsvärlden, inte att det är en massa enbenta bin, 
sjukdommar eller rårörd honung på marknaden, utan forumsplatser kommer och 
går. Kanske ett I-landsproblem eller rent utav ett utvecklingsproblem, jag vet inte. 
 
Biodlingsföretagarna är just nu i avvecklingsfasen. De flyttar huvuddelen av sina 
rubriker till en sluten avdelning där bara medlemmar får vara med. Men om nu 
Biodlingsföretagarna skall rikta sig mot sin grupp, så kanske den handfull biodlare i 
Sverige som lever av biodling kanske kunde ringa varandra med jämna mellanrum?  

 

 
SBR har just startat upp ett forum. Tyvärr valde man lite fel i djungeln av forum. Att 
utveckla ett eget i samma stil som de som fanns 1998 är vare sig utvecklande eller 
något som förenklar för sin egna existens. Tyvärr har ju SBR valt en plattform som i 
sig själv är inmålad i ett hörn, så man är tvungen att ta det som erbjuds. Det finns 
för och nackdelar med att ha allt "enkelt". 
 
Biram, och liknande bisidor, har valt att skilja diskussionssidor och Köp&Sälj. Vi har 
valt att ha ett system där det tydligt syns var det finns nytt material att läsa. Att 
dagligen läsa igenom och skriva ner datum på papper för att se var det är nytt. 
 
På Biram.se finns de flesta möjligheterna, allt det som de andra inte kan erbjuda på 
ett och samma ställe. Fritt & fullt av möjligheter. 
 
Välkommen till den enda sidan som inte bryr sig om du är företagare, nybörjare, 
alternativ, hobbyist eller bara nyfiken. Samt inte blandar in annonser om bipryttlar 
bland frågor och diskussioner. 

BeeWare! 
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Att forum eller inte forum....

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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Sommarstädning 

08-07-2010, 04:23 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Sommarstädning 

Idag har det rensats ut ett antal medlemmar då de saknar giltig e-postadress. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 10:19 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Ombyggnad pågår 

01-06-2010, 03:46 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Ombyggnad pågår 

Biram.se håller på att få en ansiktslyftning modell större. Samma innehåll, men kanske 
lite bättre och tydligare. 
Är det något DU saknar på Biram? Passa på att dryfta innan sista spiken för denna 
omgång är islagen.   

BeeWare! 

  

18-06-2010, 11:25 
AM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Ombyggnad pågår 

Nu pågår det en massa saker här på Biram, tyvärr är det inte riktigt helsynkat med alla 
avdelningar. För att ta sig tillbaka till själva annonsdelen, tryck på Biram.se!! 

BeeWare! 

  

21-06-2010, 10:39 
AM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Ombyggnad pågår

SV: Ombyggnad pågår 

Nu var "nya" Biram sjösatt. Lite luftigare, lite gulare och lite mer anpassat. 
 
Dock kan det finnas någon fil någonstans som inte anpassats, hittas dylik hoppas jag att 
ni hör av er. 

BeeWare! 

  

05-07-2010, 03:31 
PM 

Inlägg: #4

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

SV: Ombyggnad pågår 

Hej! 
 
Vill bara att du noterar att annonsering på Biram havererar, har gjort så ett antal veckor. 
 
//Sten-Åke 

http://www.Solare.se 

 

 

 

05-07-2010, 03:57 PM (Detta inlägg ändrades senast: 06-07-2010 av 11:07 AM 
Webmaster.) 

Inlägg: #5

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Ombyggnad pågår 

Hejsan, 
 
Det reparerades för ungefär en vecka sedan. Samma fel om du gör en tömning av cache-
minnet? 
 
Testade just mot ett större antal webläsare, ingen rapporterar något fel. 
 
Hittade dock ett tilläggsfel, som nu är reparerat. 

BeeWare! 

  

06-07-2010, 05:03 
PM 

Inlägg: #6

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 
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Ombyggnad pågår

SV: Ombyggnad pågår 

Om man skulle vilja ändra något i annonsen typ stavfel, annat tel nummer etc så måste 
man ta bort den gamla och skriva en ny. Varför inte en editeringsfunktion? 

http://www.Solare.se 

 

 

 

06-07-2010, 08:35 
PM 

Inlägg: #7

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Ombyggnad pågår 

Hej, 
 
Editeringsmöjligheter kommer.   

BeeWare! 

  

06-07-2010, 09:05 
PM 

Inlägg: #8

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

SV: Ombyggnad pågår 

Strålande! 

http://www.Solare.se 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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KÖP & SÄLJ 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:19 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / KÖP & SÄLJ 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

KÖP & SÄLJ 

11-02-2010, 06:44 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

KÖP & SÄLJ 

HEJ webmaster varför finns det ingen köp & sälj sidan ?  ??? 
                                                            mvh Bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

11-02-2010, 10:07 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: KÖP & SÄLJ 

Jodå, http://www.biram.se, det är köp & sälj för hela slanten.   

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:19 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Andra forum och biram 

18-01-2010, 12:22 
AM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Andra forum och biram 

Det är intressant att följa andra forum som t.ex. Alternativ.nu eller Biodlingsföretagarna. 
Hos de förstnämnda börjar det nu tas upp att tonen hålls lite väl högtravande ibland 
(http://www.alternativ.nu/index.php?topic...sg696347). 
 
Bland alla inlägg hittades ett konstigt författat av någon med namnet "quintus" 
 
Efter ett inlägg där det stod "Diskussionsramen på Biram.se har en bättre ton." kom 
svaret: 
 
och fullt av gammal skåpmat och är halvdött. Har någon här tänkt på att den "friska" 
tonen här har lockat den senaste vecka eller kanske två veckor en STÖRTFLOD AV 
INLÄGG? Har någon varit någonsin om det på Biram eller BF? Och många nyttiga saker 
har kommit fram (både Biram och BF har norpat härifrån inlägg om vakcineringen av 
bin). Det kan ingen klaga på. Som synes � det går att �provocera fram� inlägg. 
 
Jag förstår inte varifrån denne "quintus" får att Biram skulle norpa inlägg? Skulle 
Alternativ.nu (där "quintus" är mycket aktiv) eller denne "quintus" personligen ha någon 
form av copyright på nyheter som rör bin? Skulle meningar som är snarlika kunna 
utpekas som intrång och stöld? Nej, Biram får sina nyheter från olika håll, samtidigt som 
jag själv dammsuger internet. Ibland är Biram först, ibland sist.  
 
Uttrycket kvalitet före kvantitet kanske är något som denne "quintus" aldrig hört förr. 
Den störtflod som återfunnits kunde lätt ha decimerats till en bäck om endast inlägg som 
berörde trådstart fanns med. Denna slutsats efter att ha läst tråden om Naturlig 
biskötsel, http://www.alternativ.nu/index.php?topic=82417.0.  
 
Att provocera fram resultat ger dessutom oftast resultat med osäkrare värden. Fråga 
vilket laboratorium som helst i världen.  
 
 
Pajkastning och dess avarter har varit populärt bland en mycket liten klick "biodlare" 
sedan länge. Diskussionsramen har funnits längre än många diskussionsforum därute 
och några är det som blivit avstängda från Diskussionsramen mer än en gång p.g.a. 
dåligt uppförande, aggressiv skrivning eller svårigheter med att hålla sig till ämnet. 
Samma regler gäller fortfarande. Kanske är det därför som det är lägre aktivitet? De som 
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Andra forum och biram

skriver ofta och fort vet att någon granskar inläggen och kanske petar dem på axeln? 
Som moderator måste man tåla att bli kallad för det mesta.  ;D 
 
Diskussionsramen är ingen egentlig plats för revolverinlägg - ibland måste det tillåtas, 
men oftast inte. De leder sällan till något konstruktivt. Att föra ett resonemang framåt på 
bred front är svårt. Att nitiskt hävda att den smala linjen är den enda rätta och låta 
konservatismens pelare gro är vare sig resonerande eller breddande - bara tryggt och 
säkert som en Pampersblöja (http://www.pampers.se/sv_SE/home). Att jobba med djur, 
och bin har ju hamnat där, kräver att man öppet tar till sig och funderar över andras 
fram- och motgångar. Varför lyckas A men inte B? Båda har ju gått nybörjarkurs! 
 
Sen spelar det ingen roll om man bara varit biodlare i något år och redan expert eller om 
det bara är frugan som sysslar med bina medan herrn skriver inläggen - kan man föra 
ett resonemang framåt och på bred front är man eller kvinna alltid välkommen att skriva. 
 
Snart är det dags för rensningsflykt! 
 
Jonny 

BeeWare! 

  

18-01-2010, 05:21 
AM 

Inlägg: #2

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Andra forum och biram 

Bi odlare har många åsikter men som klintana sa "OPINJANS ARE LIKE ASSHOLES , 
EVERYBODYS GOT ONE,                                                                                  BUT 
NO ONE WANTS TO HEAR ANY ONE ELSES"  ;D 

Nadie espera que la Inquisición española 

  

18-01-2010, 05:07 PM (Detta inlägg ändrades senast: 18-01-2010 av 08:39 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Andra forum och biram 

Som tillägg till denne "quintus" svar på alternativ.nu, kan sägas (då han bevisligen även 
bevistar Biram), att hans antagande, citerat från alternativ.nu (http://www.alternativ.nu/
index.php?topic=82539.20) 
 

Citat:
Jag misstänker att det som tog mest skruv var det där med �gammal skåpmat� � utan att 
det nämns för att man försöker maskera det och urskulda sig med påstående om 
Internet dammsugning som man dock inte ser spår av. Hur ligger det till med �fräscha� 
nyheter på Biram?

 
Så kan det enkelt svaras att det hade inget med saken att göra. Första inlägget kvarstår 
i original. 
 
P.S.  
Jag skulle uppskatta om denne "quintus" angav källänk tillbaka till Diskussionsramen om 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=287 (2 av 3) [2014-08-20 09:20:07]

http://www.pampers.se/sv_SE/home).
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=3
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=287&pid=1311
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=287&pid=1312#pid1312
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=246
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=246
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=287&pid=1312
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=287&pid=1313#pid1313
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/online.php
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=82539.20)
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=82539.20)


Andra forum och biram

nu denne "quintus" tänker svara igen.  
Sedan kan inte denne "quintus" kontaktas, då jag inte tänker bli medlem på alternativ.
nu. Om det ens går då. 
Då denne "quintus" dessutom skriver bakom ett alias, blir det svårt att hänga ut 
personen bakom,  då denne "quintus" kan vara vilken Oskar Vilde som helst. Vilket ofta 
är anledningen till att man väljer ett alias. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Huvudsidan åtgärdad 

21-12-2009, 06:23 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Huvudsidan åtgärdad 

Nu skall http://www.biram.se fungera även i Internet Explorer 7, om du är av 
motsatt mening; ladda om ett par tre gånger först, sen trycker du på Om Internet 
Explorer (About) och talar om vilken version du har och vad som ser konstigt ut. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Administrator 
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Registrerad: Oct 2005 

Julbrev 2009 

God Jul i stugan! 
 
Tänkte passa på att tacka alla användare av Biram för året som gått.  
Ett år med en synlig ökning på portalens två av våra tre förgreningar. 
 
Ett "populärt" inslag från SBR var ju redskapskommittén med tester och analyser av 
olika tillbehör. Detta utskott finns ju inte längre och därför finns det utrymme för 
massanalyser, dvs de som använder redskapen tycker till. Är handskarna som man 
köpt av redskapsfirman skräp, så varna andra. Är overallen det bästa ni haft? Tipsa 
andra! Titta in under "Recensioner" på Biram.se 
 
Diskussionsramen ökar i användare för varje dag, och det ser jag som mycket 
trevligt. Något som jag erbjuder nu är "privata" forum på Diskussionsramen. Dvs 
forum för föreningar, eller kanske drottningodlare, drönarodlare, vad vet jag. Grejen 
är att det är bara de som är inbjudna som ser forumet. Perfekt för föreningar. Just 
nu testar Alingsåstraktens Biodlarförening för fullt med detta. Låter det intressant? 
Isf kontaktar du föreningens ordförande eller annan korresponderande ledamot och 
sen efter att denne kontaktat mig upprättas ett konto. Sen får föreningens 
medlemmar kontakta mig och säga vilken grupp de tillhör, så föser jag in alla i rätt 
kupa. Vad det kostar? Alldeles gratis kostar det. Inget finstilt heller. 
 
Annonsdelen på Biram har faktiskt haft trevligt många annonser och jag tror att 
många uppskattar att kunna nå många läsare enkelt med en annons. Att dessutom 
ha annonser frånskilda från diskussionsforum eller liknande ger ett i mitt tycke mer 
överskådligt utseende.  
 
Jag tror att 2010 kommer att vara minst lika kul som 2009 och jag hoppas att DU 
vill vara med. Biram är obunden som portal och Biram finns för biodlare för att 
sprida kunskap, tjänster och information. Men utan DIG blir det svårare. 
 
Jag önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt bi-år 2010 
 
Jonny Augustsson 
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Julbrev 2009

Biram.se 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Testing testing

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:20 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / Testing testing 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Testing testing 

17-12-2009, 11:00 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Testing testing 

Biram provar att lägga upp lokala diskussionsramar, dvs endast för föreningen. 
 
För att jag skall lägga upp en, så krävs att någon i berörd styrelse hör av sig. Sen 
gäller det att lokalt meddela att det går att registrera sig för den lokala 
diskussionsramen. Jag kommer även att ha ett inlägg där jag visar vilka som finns. 
Sen kan man enkelt skicka ett meddelande om att man tillhör den eller den 
föreningen. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Uppdatering av Biram

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:20 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / Uppdatering av 
Biram 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Uppdatering av Biram 

25-10-2009, 11:19 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Uppdatering av Biram 

Innan årsskiftet är det tänkt att Biram.se skall få en rejäl ansiktslyftning. 
Det betyder bl.a. att annonsmotorn uppgraderas till senaste med en del finesser. Ett 
annat annonsforum som använder samma variant har agerat testpilot. Där kommer 
det in ca 30 annonser per dag, så jag tror det kommer att gå bra. 
 
Det här med att recensera verkar gå trögt? Vari ligger rädslan? Skulle gärna vilja 
veta. 
 
Antalet unika besökare per månad ligger numera där jag misstänkte att det skulle 
hamna och det är bra. Det betyder att Biram.se är en plats som är ett naturligt 
stopp när man surfar runt. 
 
Google vet att vi finns och de utannonserade varorna syns tämligen fort i den stora 
sökmotorn. Det är bra. 
 
Jag vill gärna veta vad DU tycker och tänker om Biram. Svara här eller skriv ett mejl 
till mig på admin@biram.se 
 
Trevlig höst, 
 
Jonny 

BeeWare! 

  

25-10-2009, 11:42 
PM 

Inlägg: #2
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Uppdatering av Biram

Lenett   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 

SV: Uppdatering av Biram 

Kul biram e tillbaks på arenan. 
nu när Bina e invintrade hoppas jag  
det blir det tid för lite diskutioner. 
 
Ture Larsson Klippan 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Ursprungliga målet är nu nått!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:21 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / Ursprungliga 
målet är nu nått! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Ursprungliga målet är nu nått! 

14-06-2009, 10:27 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Ursprungliga målet är nu nått! 

När Biram.se lanserades var ett delmål att nå minst 1200 unika besök per månad. 
Vägen dit tog ett år längre än jag trodde, men nu är vi där. Med ca 100 besök om 
dagen och ca 1200 personer (alltså unika personer) per månad. Helt underbart. 
Visar att sidan har en plats som oberoende media. 
 
Än så länge är det dock dåligt med recensioner eller underlag till dylika. Kanske är 
alla nöjda eller kanske vågar enskilde biodlaren inte sätta press på inköparna. 
Kvantitet före kvalitet är ju ofta en röd tråd med känt resultat. 
Samma är det med tankesättet "har jag misslyckats med det här, så skall andra lära 
sig av samma misstag". 
 
Men vi kör på! 
 
//Jonny 

BeeWare! 

  

15-06-2009, 01:42 
PM 

Inlägg: #2

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Ursprungliga målet är nu nått! 

För att ha 100 unika besökare om dagen är det väldigt tomt på forumet, du får 
komma på nått sett att dra folk från alternativ.nu där är det full rulle på 
biodlingsforumet... 
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Ursprungliga målet är nu nått!

 

15-06-2009, 02:04 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Ursprungliga målet är nu nått! 

Hejsan, 
 
Biram är ju inte bara "Diskussionsramen" utan även till stor del annonserna. Att se 
vad andra har att sälja är troligen roligare än besvara vad andra har att säga eller 
frågar om. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

BeeWare! 

  

15-06-2009, 05:48 
PM 

Inlägg: #4

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Ursprungliga målet är nu nått! 

Jo absolut, dock är det lite segt mellan anonserna här, jag tror det är många som 
inte hittat hit <img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" /> 

 

28-07-2009, 08:26 
AM 

Inlägg: #5

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

Re: Ursprungliga målet är nu nått! 

Jag får påminnelser angående annons på Biram.se som gått ut och kan då inte ta 
bort annonsen då påminnelserna kommer efter det att annonsen tagits bort. Det 
senaste dygnet har jag fått ca 18 mail automatiskt med någon timmes respit. 
Vore bra om detta fungerade!! 
 
MVH 
Sten-Åke Lindell 

http://www.Solare.se 

 

 

 

28-07-2009, 09:56 
PM 

Inlägg: #6
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Ursprungliga målet är nu nått!

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Ursprungliga målet är nu nått! 

Tyvärr är det ett skript som löpt amok och jag hoppas att jag täppt igen det. Det vet 
jag i morgon vid den här tiden... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" 
title="Sad" /> 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Ny färg

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:21 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / Ny färg 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Ny färg 

11-02-2009, 11:08 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Ny färg 

Gillade inte riktigt den gula stilen, utan har påbörjat en blå. Kom gärna med 
synpunkter, så fixar jag till efter hand. 

BeeWare! 

  

13-02-2009, 07:30 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Ny färg 

Hej. 
Ja det blev mycket bättre med blå färg. Nu fattas bara inlägg och frågor om allt 
möjligt vad gäller biodling. 
Men det kan du väl inte göra mycket åt <img src="{SMILIES_PATH}/icon_confused.
gif" alt=":?" title="Confused" />  
/ Jano 
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Ny färg

  
 

●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Då var det dags!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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Diskussionsramen / Diskussionsramen / Administrativt  / Då var det dags! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Då var det dags! 

26-10-2008, 11:46 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Då var det dags! 

Välkommen till Birams egna diskussionsforum! 
 
Biram har tagit över det som tidigare fanns under SBR's hemsida och de flesta 
trådarna därifrån har nu hamnat hos oss. 
 
Biram.se är oberoende från alla intresseorganisationer och förbund och jag hoppas 
att vi kommer att kunna agera som en neutral värdemätare. Fler saker är på gång 
och någon gång under november / december hoppas jag kunna erbjuda det som jag 
tror alla saknar. Både hobby- som yrkesbiodlare. Håll ut! 
 
Biram.se har i många avseenden ett generöst öga, men diskussioner där 
pajkastning förekommer stoppas. 
Något som jag också ser som illa, det är när någon skriver honungssött med ett 
namn och sen loggar in med ett annat och skäller & gnäller. 
 
Välkommen att diskutera biodling! 

BeeWare! 

  

17-11-2008, 10:36 
PM 

Inlägg: #2

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 
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Då var det dags!

Re: Då var det dags! 

Hur editerar man ett inlägg i forumet? 

http://www.Solare.se 

 

 

 

17-11-2008, 10:51 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Då var det dags! 

Jag svarar på nytt istället för ny tråd. Det var värre än så, knapparna fanns inte. Nu 
finns dom och vi har fått lite nya grafiska element på sidorna. 
 
//Jonny 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen / Diskussionsramen / Nyheter 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Nyheter 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 RSS-flöde 
Webmaster

0 1,974
09-05-2012 10:41 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Varroabekämpning i bikupan ökar 
virusinfektion tillfälligt 
Webmaster

0 693
24-01-2012 10:18 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 God fortsättning 
Webmaster

0 578
26-12-2011 04:16 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Stor konferens om bin 
Webmaster

0 621
14-09-2011 10:24 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Biodling kan utveckla 
landsbygdsföretag 
Webmaster

0 602
12-09-2011 03:30 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Genmodifierat pollen i honung 
Webmaster

0 534
10-09-2011 07:11 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Varroakvalster hos bin i Leksand och 
Rättvik 
Webmaster

0 646
18-07-2011 06:55 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Blommor och bin lyfter landsbygden - 
stor konferens i Stockholm 
Webmaster

1 825
18-07-2011 12:21 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Kraftiga förskjutningar i humlefaunan 
kan vara ett hot mot pollineringen 
Webmaster

0 579
20-06-2011 01:49 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Kemisk bekämpning gav mer 
insektsskador 
Webmaster

0 695
02-05-2011 12:18 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Blommor och bin lyfter landsbygden 
Webmaster

0 652
07-04-2011 05:26 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Jordbruksverket bildar ett 
växtskyddsråd 
Webmaster

0 606
04-04-2011 04:20 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Lokal mat lockar besökare till 
landsbygden 
Webmaster

0 642
22-03-2011 02:34 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Kulturväxtdatabas öppnar igen 
Webmaster

0 660
17-02-2011 01:30 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 
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Sveriges Biodlares Riksförbund söker 
ny förbundssekreterare 
Webmaster

0 669
17-02-2011 10:08 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 

Klargörande på väg om hantering av 
pollen från genmodifierad majs i 
honung 
Webmaster

0 619
16-02-2011 10:41 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Friskare bin målet för SLU-forskare 
Webmaster

0 675
14-12-2010 06:02 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Ny upptäckt om hur växternas 
blomningstid kan kontrolleras 
Webmaster

0 633
03-12-2010 12:02 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Kokar det i din gryta? 
Webmaster

0 681
01-12-2010 12:49 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 

Fröföretag och trädgårdsnäringen 
bjuds in till informationsmöte om 
köksväxtdirek 
Webmaster

0 589
18-11-2010 12:13 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

    

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd
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Hoppa till:  
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Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Mitt år i bigården 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 
Bidemonstration för 
skolbarnen i Magra skola. 
susanneholm

0 1,377
05-06-2010 12:06 PM 

Senaste inlägget: susanneholm 

 
Juni, sommaren har startat 
=) 
susanneholm

1 1,059
03-06-2010 10:26 AM 

Senaste inlägget: susanneholm 

 Mars 
susanneholm

1 1,110
30-03-2010 02:43 AM 

Senaste inlägget: MrBart 

 December 
susanneholm

0 1,255
20-12-2009 01:48 PM 

Senaste inlägget: susanneholm 

 Buckfastbin i England 
AnetteS

3 2,019
19-12-2009 07:48 PM 

Senaste inlägget: Ingemar Gross - Alingsås 

 Tack AnetteS! 
Webmaster

0 1,012
16-10-2009 08:48 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Lugnt igen 
AnetteS

2 1,410
21-08-2009 01:17 PM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 Värmebölja 
AnetteS

0 1,034
30-06-2009 05:30 PM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 Blomstermånad!!!!!!!!!!!! 
AnetteS

0 1,119
12-05-2009 07:30 PM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 
Nu händer det 
grejer!!!!!!!!!!!!!! 
AnetteS

0 1,120
18-04-2009 04:38 PM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 
Mars, äntligen vår....
eller???? 
AnetteS

0 1,019
23-03-2009 11:27 AM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 Februari, vinter och vår 
AnetteS

0 1,080
22-02-2009 06:31 PM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 Januari 2009 
AnetteS

0 1,186
16-01-2009 12:27 PM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 December........... 
AnetteS

0 1,298
05-12-2008 09:59 AM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 Presentation 
Webmaster

0 1,320
10-11-2008 11:19 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 
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Bidemonstration för skolbarnen i Magra skola.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:24 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården / 
Bidemonstration för skolbarnen i Magra skola. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bidemonstration för skolbarnen i Magra skola. 

05-06-2010, 12:06 
PM 

Inlägg: #1

susanneholm   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Dec 2009 

Bidemonstration för skolbarnen i Magra skola. 

Den 2/6 var det återigen dags för djurens dag i magra skola. Den här gången ville 
min son gärna ta med sig lite bin och visa för kompisarna, det fick han ju 
naturligtvis. Sagt och gjort, tidigt på morgonen var vi ute i kuporna och hämtade en 
fin ram i en av kuporna. På ramen fanns yngel i olika stadier, lite pollen, honung i 
hörnen och drottningen så klart. Med ramen väl inpackad i en demonstrationsram 
(tack för lånet Curt) bar det iväg. Det var en varm och skön dag och med 
skräckblandad förtjusning studerade barnen bina noga. Det var verkligen en lyckad 
dag och min son var glad att kunna bidra med ett annorlunda inslag bland hundar, 
katter och kaniner. =) 
 

 

Bee happy! 
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Bidemonstration för skolbarnen i Magra skola.

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Juni, sommaren har startat =)

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:25 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården / Juni, 
sommaren har startat =) 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Juni, sommaren har startat =) 

03-06-2010, 10:09 
AM 

Inlägg: #1

susanneholm   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Dec 2009 

Juni, sommaren har startat =) 

Det var en lång och kall vinter men äntligen har våren och försommaren kommit 
igång. Hos mig blommar rapsen för fullt och även hallonen kommer nog snart igång. 
Detta måste vara den härligaste tiden, jobbar på med drönarutskärning och 
inspekterar mina skattlådor titt som tätt, underbart! Eftersom jag tragiskt nog 
förlorade två samhällen i vintras blev jag naturligtvis överlycklig när telefonen 
ringde härom veckan och jag fick erbjudande om att "överta" två samhällen av en 
god vän. Dessa samhällena är nu på plats i skogsbrynet och verkar frodas och må 
bra  

Bee happy! 

 

 

 

03-06-2010, 10:26 
AM 

Inlägg: #2

susanneholm   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Juni, sommaren har startat =) 

Glömde skriva att ni gärna får kika in på min blogg, http://magraslojd.blogspot.com/ 
 
Susanne 

Bee happy! 
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Juni, sommaren har startat =)

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Buckfastbin i England

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:25 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården / 
Buckfastbin i England 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Buckfastbin i England 

18-09-2009, 11:05 
AM 

Inlägg: #1

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Buckfastbin i England 

Bussresor är fantastiskt trevliga. Vår senaste gick av stapeln i månadsskiftet Augusti-
September och målet var Sydengland med bl.a. Canterbury, Lands End och Stone 
Henge. Fast mål och mål............för mig är det snarare resan som är själva målet. 
Att trängas, umgås, älska och hata sina medresenärer under de 9 dagar som resan 
tar och dessutom slippa ifrån alla vardagsbestyr är viktiga beståndsdelar av själva 
resandet. 
 
Nåväl, resan gick som sagt till södra England och vi hann med besök på flera större 
trädgårdar, större i mina ögon i alla fall även om några av dem benämndes som 
"små privatträdgårdar" på blott 5-6 tunnland. 
Överallt fanns det bin även om själva bigårdarna oftast var placerade utom synhåll, 
men på Sissinghurst stod några kupor placerade mitt i fruktträdgården och där, som 
på alla andra ställen där jag såg bin, var det buckfastbin som fanns att skåda. Det 
var en lite speciell känsla att få se mina egna bins "syskon" i sitt eget land. Buckfast 
låg inte särskilt långt från där vi färdades och vi passerade t.o.m. skylten som angav 
avtagsvägen till byn. 
 
Nu är vi hemma igen och invintringen av bina har startat och 22-24 kilo socker skall 
dels ut till varje samhälle. Slutresultatet av skördad honung är väl inte precis över 
sig men de samhällen som dragit in har å andra sidan dragit in rejält, några har 
dragit in lite grann och några har varit helt värdelösa. Vad som är härligt att se att 
det är kolosalt många bin i samtliga samhällen och att de mycket väl fyller sitt 20-
LNramars yngelrum. 
Ett samhälle får bli del av min experimentlusta och övervintras på 3 lådor, de övriga 
får nöja sig med 2. 
 
Planerna inför nästa år är annars att jag skall dela på de två samhällen som 
fortfarande är lite ilskna och förhoppningsvis skall de dra upp drottningar efter andra 
mödrar än de som nu huserar, dessa två skall f.ö. bytas ut ( om jag bara får tag i 
dem, det är riktiga "Mata-Haris" dessa två). Annars känns det att det är lugnare och 
mer behändigt att arbeta med bina sedan kupan med mördarbin flyttade till 
Alingsås. De stick som man får nu är de som kommer av bin på köksgolvet, 
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Buckfastbin i England

inkomna i stugvärmen med skattlådorna och där gäller det bara att se sig noga för, 
förflytta sig med hasande steg och noga kolla insidan av tofflor och skor innan man 
tar dem på fötterna. Gör man inte det så får man fötter som ser ut som små 
knubbiga sälar, man måste äta kortison och blir ånyo en hyperaktiv, sömnlös 
maniker som grejar hej vilt, och det vill man ju inte...........eller??? 

  

26-10-2009, 04:08 
PM 

Inlägg: #2

Annika   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: May 2008 

SV: Buckfastbin i England 

Hej Anette 
Du verkar var en trevlig tjej som dessutom gillar bin. Jag heter Annika och håller 
också på med bin det är andra året som jag kan kalla mig biodlare. Så jag är en 
relativ nybörjare. Men det är intressant. Hur lång tid tar det för din honung innan 
den kristalliserar sig och du kan burkan den. Min honung har tagit väldigt god tid på 
sig. Slungade 1 Sept och nu först börjar den att bli kristalliserad. Är det långsamt 
eller normalt? Har du några goda idéer om vad man kan göra med honung förutom 
att äta upp den?  
Kul om du ville svara   
 
Hälsn Annika 

Bivännen 

  

10-11-2009, 09:08 
PM 

Inlägg: #3

Anette i Bugared   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Oct 2007 

SV: Buckfastbin i England 

Hej Annika!! ledsen att mitt svar dröjt, jag har drabbats av det illvilliga grisviruset 
och varit halvdäckad i snart två veckor. 
Men honungens kristallisering tar olika lång tid, och det beror på en massa olika 
saker. Tex från vilka blommor nektarn är hämtad, hur varmt  (eller kallt) den står, 
om den är ympad m.m., m.m. men det verkar helt i sin ordning att din honung 
börjar kristallisera nu. Jag har honung i frysen som jag slungade i juli och som är 
lika flytande som när den tappades på burkar så det kan variera om och när den 
stelnar. 
 
Sedan till vad man kan använda honungen till förutom att äta den, baka av den, 
dricka den o.s.v. så kan man göra mjöd av den eller karameller med honungssmak 
eller varför inte göra egen tvål med lite honung+bivax i, perfekt nu när julen närmar 
sig. 

  

19-12-2009, 07:48 
PM 

Inlägg: #4
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Buckfastbin i England

Ingemar Gross - Alingsås   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Jul 2006 

SV: Buckfastbin i England 

Hej, när jag läste om bussresan till södra england så minns jag att för säkert minst 
10 år sedan åkte jag bil i södra england, vi åkte bl a till Buckfast Abbey, där fanns 
honung med alla tillbehör att köpa och många turister var där. Jag frågade om man 
kunde få se bikuporna och fick till svar att det var bara förbokade grupper som man 
tog med ut på hedarna för visning. Jag har alltid undrat om någon varit med på en 
sådan resa och är nyfiken på vad man fick se. Om någon som läst detta varit o 
kollat in munkarnas kupor så vore det kul med några rader om detta. För övrigt 
tycker jag honung är bäst som den är och allra bäst är det till frukost; jag äter 
några deciliter Arlas kravmärkta "milda lättyoughurt" eller fil som jag häller lite 
blåbär o hallon på, dessutom lite solrosfrön, krossade linfrön och lite osötad müsli 
samt honungsklickar. Jag inbillar mig att det här är rätt hälsosamt och jag tycker 
om den syrliga youghurten/filen med den söta honungen, prova själv!   

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Tack AnetteS!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:25 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården / Tack 
AnetteS! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Tack AnetteS! 

16-10-2009, 08:48 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Tack AnetteS! 

Tack för inblicken i din biodling under året. Jag hoppas att nästa år kommer att ge 
snällare bin och många nya trevliga erfarenheter. 
 
Vi söker nu någon som vill dela med sig av sitt arbetsår 2010. Hör av dig till <a 
href="mailto:admin@biram.se">admin@biram.se</a> ! 
 
Bihälsning, 
 
Jonny Augustsson 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Lugnt igen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:26 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården / Lugnt 
igen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Lugnt igen 

16-08-2009, 09:38 
AM 

Inlägg: #1

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Lugnt igen 

Efter ännu en fight med mina "mördarbin" fick jag inse att jag inte skulle ha dem 
kvar. Trots tjocka polsterkläder under den heltäckande skyddsoverallen slutade 
söndagens försök att skatta och leta drottningar i dessa två usla samhällen, med att 
jag var stungen på 7 ställen och att jag till slut stod utanför källardörren och spolade 
mig (och 1000 arga bin) med vatten från trädgårdsslangen. Cortison igen, tack för 
det, ingen allvarlig reaktion, tack och lov, men tre-fyra nätters vaka pga kortisonet 
och en hyperaktiv 50+:are blev resultatet. Men sagt och gjort, nu skulle de väck och 
det till någon som tog sig an dem trots kännedom om hur eländiga de var till lynnet, 
jag hade i alla fall fått nog. En modig köpare kom en sen kväll och lastade in dem i 
bilen och jag kunde andas ut (Tack E!!). 
 
Mängden honung har det däremot inte blivit så värst mycket av. Tack o lov för mina 
"Skånska" samhällen, de har gett både mycket honung och avläggare så dem skall 
jag fortsätta odla efter, de är dessutom mycket lätthanterliga. 
 
Vad jag däremot fått MÄNGDER av är bär och frukt, i och omkring trädgården och 
det tackar jag bina för. 100 liter svarta vinbär har kokats till saft och jag blev 
tvungen att köpa ännu en frys för att få plats med jordgubbar, hallon och blåbär. 
Jag behövde även plats för att förvara nyslungad honung, skall bli spännande att se 
hur länge den är flytande vid förvaring så kallt. 
 
Årets första honung, hallondraget, står f.ö. i prydliga rader i källaren, mörk och 
vacker och så otroligt god att den bara gett lovord av de som smakat. Har man en 
gång smakat "riktig" honung så duger inte längre butikens utbud av köpehonung, 
det har vi förstått av våra köpare, som åker långväga för en burk (eller två <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> ) av Bugareds 
ljuvliga hallonhonung. 
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Lugnt igen

17-08-2009, 09:29 
AM 

Inlägg: #2

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Lugnt igen 

Varför bytte du inte bara drottningarna i de bråkiga samhällena? 

 

21-08-2009, 01:17 
PM 

Inlägg: #3

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Re: Lugnt igen 

Jag försökte verkligen men lyckades bara i två av de fyra som var galna. 
I de kvarvarande två fick jag ge upp gång på gång. Drottningarna var dåligt märkta 
och arbetsbina förvandlades omedelbart till självmordsbombare direkt när samhället 
öppnades. Jag har reagerat lite väl starkt på bistick och vill inte gärna till akuten 
IGEN pga dessa illbattingar så jag fick helt enkelt ge upp och inse att jag inte 
klarade av att göra ett "enkelt" byte av drottningarna. 
 
Men nu är det lugnt och trevligt i bigården igen, det enda som ställer till det lite är 
den enorma rövarinstinkten som är förhärskande så här års, både min och binas 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> . 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Värmebölja

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:26 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården / 
Värmebölja 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Värmebölja 

30-06-2009, 05:30 
PM 

Inlägg: #1

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Värmebölja 

Helst skulle man gått helnäck i bigården så varmt som här är. Det skulle kanske 
funka, bina "gillar" ju vitt <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" 
title="Very Happy" /> . Men nej, det är bara att dra på sig den heltäckande 
overallen och dra huvan över huvudet, risk för stick både här och där är annars 
överhängande, men inunder, där lovar jag att det inte finns mycket mer än ...........
ja........... 
 
Draget har inte varit speciellt bra hitintills, inte i mina skogstrakter i alla fall. Sedan 
drabbades ett viselöst samhälle av att ett arbetsbi tog över istället för att de drog 
upp en ny drottning som tänkt, snygga ansamlingar av puck(l)ar mitt på ramarna, 
rena skolboksexemplaret. Bistyrkan har över lag varit ojämn men nu hoppas jag på 
nya drottningar och att de skall kunna ge ett bra underlag inför invintringen. 
 
Konstigt att tänka på invintring så här på årets hittills varmaste dag men det är inte 
långt kvar innan det är dags igen att börja ge extra för att garantera en god styrka 
av vinterbin. 
 
Annars är det linden vi väntar på nu och att de enorma mängder med blomknoppar 
som finns skall ge floder av välsmakande lindblomshonung, den godaste honungen 
som jag nånsin smakat. Tänk, när vi flyttade hit så kunde jag inte för mitt liv fatta 
vad det var som doftade så otroligt gott, det kom som i vindstråk med den mest 
fantastiska väldoft man kan tänka sig, jag hade aldrig haft lind inpå knutarna förut 
och hade ingen aning. Att dessa träd sedan skulle ge en så god honung som den gör 
visste jag inte det heller och jag är så tacksam för tidigare ägare som låtit dessa 
galma fina lindar stå kvar nere i hagen och inte "städat" rent för att få bättre bete 
och mera hö. I runda slängar är det ett 25-tal lindar som står där nere i hagen och 
som vi nu väntar skall börja blomma, och jag skall njuta varje dag, både av 
väldoften och av vetskapen om vad bina gör med nektarn. 
 
Men nu är det en visit i bigården som står på tur, jag har fortfarande svårt att hålla 
mig därifrån, det ger en sån enorm glädje att få lyfta på locket och bara få "umgås" 
med de små liven. Fram med overallen.................. 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=242 (1 av 2) [2014-08-20 09:26:36]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=7
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=242
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=242&pid=1183#pid1183
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=242&pid=1183#pid1183
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=242&pid=1183#pid1183
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=242&pid=1183#pid1183
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=221
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=242&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=242&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=242&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=242&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=242&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Värmebölja

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=242 (2 av 2) [2014-08-20 09:26:36]

http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=221
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=242&pid=1183
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=242&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=242&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=242
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=242
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=242
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=242&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-242.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Blomstermånad!!!!!!!!!!!!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:26 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Lokalföreningar och Bloggen / Mitt år i bigården / 
Blomstermånad!!!!!!!!!!!! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Blomstermånad!!!!!!!!!!!! 

12-05-2009, 07:30 
PM 

Inlägg: #1

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Blomstermånad!!!!!!!!!!!! 

Jag för ett krig och mördar för fullt, jag har myror i bigården. Sat**s kräk som 
kommer från sina gigantiska stackar bortifrån skogen till ett väldukat skafferi i form 
av mina bikupor.  
Undrar om det är pga dessa predatorer som ett samhälle dog bort för mig nu under 
senvåren. Drottningen hade varit synlig bara några veckor tidigare men nu var det 
bara att klappa igen den kupan och ställa ramarna i källaren igen. Likaså har några 
samhällen drabbats av nån slags tillbakagång med minimal äggläggning och 
drottningar som mest verkar ha tagit tidig semester. Eller FÖRTIDSPENSION, som 
damen i kupa nr 5 verkar ha gjort. Hon strosar omkring på ramarna men jag hittar 
inte mycket till ägg, om ens några (mörka ramar och kladdiga läsglasögon är ingen 
bra kombination) så i det samhället har en "knökfull" ram från 7:an hängts in, med 
visecell, stiftad och klar, synd bara att jag skadade den (lite) när jag hängde in den. 
Få se imorgon om jag tar och nyper drottningen, hon är trots allt lastgammal, 3 år i 
år, och verkar helt tom på ägg. 
 
Då är det desto härligare att lyfta på locken till de båda samhällena jag köpte från 
Skåne förra sommaren. MASSOR med bin, MASSOR av yngel i alla storlekar, i ena 
kupans översta låda var 9 av 10 ramar fulla med yngel och ägg. Snälla är de också, 
dessa skånska avkomlingar och på det andra av dessa två samhällen hade jag lyft 
på ett TREDJE yngelrum för ett tag sedan. Detta yngelrum var nu fullt med ägg/
yngel och nyindraget foder, likaså de övriga två lådorna i detta kanonsamhälle var 
fullt med bin/ägg/yngel så jag tog helt sonika och lyfte av översta lådan och satte 
på egen plats. Om drottningen kom med vet jag inte, det är en "Mata Hari" som 
ytterst sällan går att finna men det visar väl sig om nån vecka när jag ser vart det 
finns nylagda ägg att finna. Årets första avläggare alltså, och med tanke på att det 
redan finns rätt gott om drönare i kuporna och kläckfärdiga drönarceller på ramarna 
så kan det gå vägen, trots att det är tidigt. 
 
Draget är det inte mycket bevänt med ännu, här i de rapsfria skogsbygderna 
blommar allting lite senare men å andra sidan så har jag aldrig sett så mycket 
blomknopp på äppleträden som i år. En reaktion på förra sommarens torrväder 
kanske? Inte mycket till torrvder just nu i alla fall, i går föll ca 1 dm hagel i 
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Blomstermånad!!!!!!!!!!!!

åskvädret och sandalerna kändes definitivt som fel fotbeklädnad. Inget som verkar 
ha bekymrat bina dock, de har ju nu inga sandaler................. 
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Nu händer det grejer!!!!!!!!!!!!!! 

Årets första maskrosor har slagit ut och krokusarna är utblommade. Nu knoppas det 
så man märker skillnad från dag till dag, och det känns mer som om sommaren är 
på väg än att våren är här.  
Vädrets makter är nådiga och vi har haft en hel massa soliga dagar då bina kunnat 
skörda pollen i drivor (eller drevvjer som de säger på marbospråk). I kuporna råder 
en febril aktivitet och för en biodlare är det en väntans tid och man får lägga band 
på sig för att inte springa där och kika i onödan. 
 
Men när jag nu kikar så ser jag en viss skillnad bland samhällena. Några har bara 
just börjat årets produktion och håller sig på en 5-6 ramar medans det i några 
samhällen finns 7-8 ramar med täckt yngel och ägg och yngel i ytterligare 5-6 
ramar och i dessa kupor är det fullt med bin i hela kupan. Mina bin står på 20 
ramar LN hela året och det är skönt att slippa den sysslan nu med att utöka, bina 
har gott om plats och det finns både foderramar och utbyggda ramar och jag kan 
koppla av den biten. 
 
Ett av samhällena som skall säljas är förresten ett av dessa oerhört starka 
samhällen som kommer att kunna ge massor av honung i sommar PLUS avläggare. 
det skulle kunna gå att ta avläggare redan nu för det finns gott om bin, yngel och 
ägg i den lådan. Ett flitigt fruntimmer, det är hon och om hon nu bara håller sitt 
(och sina döttrars) humör i schack så blir hon en värdefull tillgång i den bigård hon 
hamnar. Kanske dumt att sälja henne trots allt, borde nog fundera på om jag kan 
flytta trädgårdsgången istället för kupan......................... 
 
Honungen är förresten slut, men att äta köpehonung är inge roligt. Vad är det som 
smakar så annorlunda, varför är den inte lika god som den egna??????? Kanske för 
att man vet vilka blommor och buskar som nektarn kommer ifrån, kanske för att 
man vet vilka bin som samlat och kanske för att det egna arbetet med bin och 
honung ger en stolthetens sötma åt honungen , den honung som snart skall börja 
flöda in i våra kupor igen, nu när sommaren bara är en dag borta!!!!!!!! 
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Mars, äntligen vår....eller???? 

Hur är man egentligen funtad när man sörjer ett förlorat bisamhälle? Jag menar, bin 
dör hela tiden, men just när ett helt samhälle stryker med så är det som om 
samhället bildat en enda individ, en personlig enhet som avlidit. Det är inte den 
ekonomiska biten jag tänker på, eller frågorna kring varför det hände, utan just att 
jag förlorat nummer 6, min kompis i bigården. Gudars, jag skulle verkligen inte 
syssla med levande varelser, jag blir alltid alltför känslomässigt engagerad........... 
 
Men de övriga 11 samhällena har hitintills klarat vintern och efter en snabb titt ner i 
kuporna så kunde jag konstatera att det fanns både gott om foder och gott om bin. 
Vädret har inte varit särskilt gynnsamt, de soliga dagar vi haft har tyvärr även varit 
blåsiga så aktiviteten utanför kuporna har inte varit särdeles frekvent. Efter mitt 
"ingrepp" i lördags så var det däremot en hel del upprörda bin ute och surrade runt. 
Nu återstår att se om jag bara störde och inte förstörde, kanske borde jag väntat 
lite till............ 
 
Våra två första år som biodlare har gett oss en otrolig mängd kunskap och ännu 
större mängd frågor kring bina. Första året hade vi tur och lyckades med det mesta 
vi företog oss, vi kunde i maklig nybörjartakt greja bland ramar och yngel och allt 
annat utan att någon större katastrof inträffade. Andra året gav både bakslag och 
framgångar, vi fick lära oss att drottningar finns där man minst anar, att det är bra 
att ha kortisontabletter hemma, att det inte är så lätt att odla bin som första året 
lurade oss att tro och att vädrets makter styr mer än man anar. Undrar vad detta, 
det tredje året, skall ge oss för kunskaper. Vi har blivit mer och mer ödmjuka inför 
varje "framgång" och inser att biodling är ett vågspel som man bara kan försöka 
att lyckas med,( och skatta sig lycklig när det går bra,) och att man skall passa på 
att njuta av varje minut man tillbringar tillsammans med dessa fantastiska varelser, 
våra kompisar, bina. 
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Februari, vinter och vår 

Inatt gjorde sig vintern åter påmind och vi fick 15 cm snö, snö som under morgonen 
sjönk ihop betydligt när våren trotsade och gav solsken och hela 5 plusgrader i 
skuggan. I solen var det säkerligen betydligt varmare, vilket lockade ut denna 
vårens första bin. Jag skriver vårens, för har vi passerat mitten av Februari ( och 
det har vi) och snön är alldeles nyfläckad av bibajs (och det är den), DÅ ÄR DET 
VÅR. Det spelar ingen roll att snön gnistrar och minusgraderna kommer krypande 
framåt kvällen, DET ÄR VÅR och därmed basta!!!!! 
 
Nu är det väl inte bara positivt att bina lockas ut av solvärmen, ett och annat bi blir 
kvar därute och hittar aldrig in igen. Talgoxar är ett annat problem nu när Helge och 
hans kattkompisar väljer bort blötan i snön i bigården och istället ligger och gottar 
sig på höet framför lagårn. Det är inte bara bina förresten som visar vårkänslor...3 
tackor har fått lamm, hästarna fäller vinterullen och hönsen har börjat värpa på 
allvar. 
 
Men tillbaka till bina och ja, jag vet...STÖR inte bina i onödan, men det går inte....
Jag bara måste ner till kuporna och lägga örat intill, försiktigt, försiktigt, och lyssna 
till prasslet, surret, suset av de tusentals bin som nu börjar sin sommarsäsong. Jag 
har varit duktig hela vintern och avhållit mig från att lägga mig i binas vintervila, 
men nu måste jag få lägga handen på kupornas norrsida för att få känna värmen 
som strålar igenom väggarna och tillåta mig att få känna tillförsikt och glädje över 
att bina i alla fall klarat sig så här långt....och över att VÅREN ÄR HÄR!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Så här års har talgoxen inte mycket i delikatessväg att välja mellan och bigården 
trafikeras lika frekvent som luftrummet ovanför Landvetter Flygplats. Men i bigården 
finns även vaktkatten BEBBEN och hans kolleger (Helge, Alice, Junior m.fl. katter), 
och dessa heroer gör en ovärdelig insats när det gäller att hålla fåglarnas 
skadegörelse på ett minimum. Åtminstone vill jag tro det när jag ser Bebben ligga 
där, framför kupa nr 5 och sova i det frostnupna fjolårsgräset, en favoritplats f.ö. att 
sova på för honom, med fåglarna på lagom avstånd. 
Annars är det inte mycket synlig aktivitet i bigården just nu. Kylan håller sig och det 
är jag tacksam för, inga stormar har hotat att välta kuporna där de står med 
västanvinden i ryggen, ingen Gudrun eller Sven har fått mig att behöva ta fram 
spännbanden (som jag tyvärr glömde att lägga om efter sista "kupingreppet" i 
höstas). Nej, nu väntar ramspikning och vaxning som nästa punkt på protokollet, 
men eftersom jag är tidsoptimist så väljer jag att skjuta upp den sysslan ännu en 
dag (eller två <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /
> ),. Varför göra idag, det du kan skjuta upp till morgondagen? 
 
F.ö. har jag funderingar på att sälja de 4 samhällen jag senast inhandlade, 
placeringen av kuporna är idiotisk och de står verkligen ivägen!!! Det märks tydligt 
att amatören (jag) har varit framme när det gällde att bestämma var de skulle stå. 
Visserligen var det det enklaste stället för att snabbt få dem på plats i 
sensommarmörkret den kväll vi hade hämtat hem dem och kört drygt 20 mil enkel 
väg (med bina/kuporna inne i bilkupe?), men gudars vad vi stör oss på dem nu (för 
att inte tala om hur bina stör sig på oss!!!) Men vaddå sälja, flytta dem bara.....
njae, jag vill göra egna avläggare i år igen och det blir lätt för många samhällen för 
vad naturen har att erbjuda i karga skogsbygder som vår. En karg skogsbygd som 
blir en allt kalare skogsbygd, allt i de höga timmerprisernas spår. Men på dessa 
kalhyggen kommer så småningom ett hav av hallonbuskar att breda ut sig, och ur 
dessa hallonblommor kommer en flod av nektar att flöda och bäras hem till "mina" 
kupor av "mina" flitiga bin. Men, fram tills dess har vi fortfarande tid på oss att spika 
ramar och vaxa....kanske nästa vecka....eller veckan därpå....det ger sig. 
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En dag som bidrottning, eller varför inte en hel vecka, det känns som om det vore 
något att stilla drömma om just nu. Hon har ingen julstress, hon hänger nånstans 
därinne i värmen, uppassad och ompysslad av sin omtänksamma 
omvårdnadspersonal. Mörkret utanför bekommer henne inte, inte heller vädret eller 
det faktum att julen närmar sig snabbare än vad vi utanför kupan hinner med.  
Å andra sidan så missar hon känslan av att året närmar sig sin viktigaste 
vändpunkt, ljusfesterna och glädjen när snön får ligga kvar utan att smälta. 
 
Igår städade vi ur ett förråd och kom så långt in bland alla undanställda 
flyttkartonger att vi fann en stor mångd döda bin, nedfallna från den 
ventilationsgång i skorstenen som de flyttat till för ett par-tre år sen. Det var en 
avlägsen grannes bi som under tre års tid svärmade och bosatte sig i skorstenspipan 
hos oss, i pipan fanns plats och det var gott om mat i trädgården runt huset. Det 
var under den tiden som vi förstod vikten av binas arbete med att pollinera. Aldrig 
förr hade vi haft sådana skördar av frukt, bär och blomrikedom, aldrig förr hade vi 
trott att det var oss förunnat, snarare något man såg på TV i trädgårdsprogram från 
England. Tyvärr var vi tvugna att varje år ha ihjäl våra husgäster, det gick inte att 
vare sig få dem att flytta eller att täta pipan såpass att det inte kom ett nytt gäng 
och första året hade vi vintersega bin på köksgolvet under hela vintern. 
I alla fall så hittade vi några av dessa våra föregångare till den bigård vi nu har, de 
låg i en tomkartong som placerats strategiskt under en imkanalsventil och påminde 
oss om hur det hela startade, med att grannens trångbodda bin fann en fristad hos 
oss och fick oss att inse att vi skulle ha bin "på riktigt". 
 
Kan tilläggas att grannen inte längre har några bin kvar, det var kanske inte bara de 
svärmar som bosatte sig hos oss som valde att lämna trångboddheten i hans kupa, i 
vilket fall så dog de till slut ut, alltför decimerade kan man tro. 
 
Men nu får jag önska er, och grannen, en god jul och med en förhoppning om att 
alla finner sitt eget lugn i julstressen. Om inte, så ta på biodlarkläderna, tänd 
rökpusten och ställ er på något regnskyddat ställe och låtsas att ni är i bigården, det 
mest avstressande ställe som finns................... 
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Så GOD JUL, Gott NYTT ÅR och framför allt ett gott nytt BIODLARÅR till er alla!!!! 
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[Image: AnetteS.jpg]  
Jag som skriver är en entusiastisk nybörjare med bin sedan 1½ år tillbaka och det 
mesta jag gör med bina är nytt för mig och funderingarna är många. 
 
Rent geografiskt befinner jag mig i Västergötlands inland, mitt i skogsbygden och 
här bor jag på en liten lantgård med min stora familj, lite djur och min kärlek till 
naturen runt omkring mig. Rent mentalt däremot befinner jag mig på ständig 
vandring, jag vill prova på, se vad jag kan, upptäcka nytt och bevara gammalt, 
utvecklas, men helst på hemmaplan. 
 
Beträffande biodlingen så är jag som sagt nybörjare. De två första säsongerna har 
bjudit på både med och motgångar, men framför allt på otroligt mycket kunskap. 
Kunskap genom praktiskt lärande och en insikt att detta bara är början på ett 
livslångt intresse och en livsstil som kommer att bestå. 

BeeWare! 
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 Låst tråd
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Thråd läge | Linear 
läge 

Recensioner 

22-05-2009, 10:37 PM (Detta inlägg ändrades senast: 04-12-2009 av 02:54 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Recensioner 

 

BeeWare! 

  

04-12-2009, 12:38 
PM 

Inlägg: #2

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Recensioner 

Ingemar Fries & Preben Kristiansen : Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället. 
Förenade Bigårdar Förlag 2009,  ISBN 978-91-633-5552-3. Kan köpa via SBR 
En lättläst bok som innehåller aktuell information i ettområde vi alla kanske borde veta 
mera om. 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

Hoppa till:   
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●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:31 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 3 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): 1 2 3 4 5 ... 8 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

Viktiga trådar

 Att tänka på innan man skriver 
Webmaster

0 5,363
10-08-2006 09:22 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

Normala trådar

 pollinering med friska bin 27/4 
rune

0 496
10-04-2013 10:03 AM 
Senaste inlägget: rune 

 Konferens 
rune

0 755
13-10-2011 12:22 PM 
Senaste inlägget: rune 

 Skattlådor på 
Curt

0 945
26-04-2011 09:05 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Två filmer med bin 
Webmaster

0 771
08-04-2011 06:14 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Motgift för bistick 
bin-live

4 1,521
02-04-2011 01:22 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Bilder 
rune

0 771
30-12-2010 01:00 AM 
Senaste inlägget: rune 

 Biodling i Uralbergen 
Curt

1 875
08-11-2010 02:32 AM 
Senaste inlägget: rune 

 Afrikaniserade bin i USA 
rune

0 752
22-10-2010 12:35 AM 
Senaste inlägget: rune 

 Intressant läsning 
Curt

0 755
07-09-2010 10:23 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Bijakten har börjat! 
Webmaster

2 1,070
19-06-2010 10:51 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 
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 TOP BAR HIVE (Sidor: 1 2 3 ) 
MrBart

21 4,921
11-06-2010 09:48 PM 
Senaste inlägget: rune 

 Avläggare 
bin-live

1 869
07-06-2010 09:25 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Vad står hallonen i för status? 
Webmaster

0 656
01-06-2010 03:44 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Omröstning: Hur står det till i 
bigården? (Sidor: 1 2 ) 
Webmaster

14 2,968
16-05-2010 10:30 AM 
Senaste inlägget: Curt 

 malmö airport 
rune

0 619
12-05-2010 11:28 AM 
Senaste inlägget: rune 

 Import av paketbin (Sidor: 1 2 3 4 ) 
Hasse

33 7,486
26-04-2010 09:10 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Bins aktiviteter! 
Eyvind

0 681
20-04-2010 12:11 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 vårfodring (Sidor: 1 2 ) 
Micke

13 3,339
10-04-2010 07:10 PM 
Senaste inlägget: rune 

 Rensningsflygning (Sidor: 1 2 3 4 ... 7 ) 
Webmaster

61 11,049
28-03-2010 08:47 PM 
Senaste inlägget: Curt 

    

Sidor (8): 1 2 3 4 5 ... 8 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 10:32 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / pollinering med friska 
bin 27/4 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

pollinering med friska bin 27/4 

10-04-2013, 10:03 
AM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

pollinering med friska bin 27/4 

Välkommen till Albert Hall ( Långared, Alingsås) och en dag med temat " Pollinering 
med friska bin" Det är ett samarbete mellan Alingsåstraktens Biodlareförening, LRF, 
Vuxenskolan Studieförbunder och Länsstyrelsen i Västra Götaland.  
Föredrag, Utställare mm. Ytterligare upplysningar och program på vår hemsida:
http://kupan.se/ 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Konferens 

13-10-2011, 12:22 
PM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Konferens 

Nu finns jordbruksverkets senaste konferens på nätet - i varje fall vissa föredrag. 
http://www.youtube.com/user/Jordbruksver...24121BCC55 
En sida väl värd att besöka 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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26-04-2011, 09:05 
PM 

Inlägg: #1

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

Skattlådor på 

I dag har jag satt på skattlåda 1 på alla samhällen. Det är det tidigaste datum under 
mina nästan 30 år som biodlare. I morgon blommar körsbär, vilket innebär drag i 
övermorgon. Förra året inträffade körsbärsblomningen den 17/5. Vart är vi på väg? 
Det gäller att hänga med. 

Curt Augustsson 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Två filmer med bin 
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Två filmer med bin 

08-04-2011, 06:14 PM (Detta inlägg ändrades senast: 11-04-2011 av 01:37 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Två filmer med bin 

Då har vi istället två fungerande MPEG-filmer.  
Lägger upp AVI-film också, ifall att....  
 
En film med bin, humla och krokus: http://www.biram.se/Binikrokus2011.mpg 
En film med bin, humla och krokus: http://www.biram.se/Binikrokus2011.avi 
 
En film med bin och skilla. Mycket fint gult bi: http://www.biram.se/Biniskilla2011.mpg 
En film med bin och skilla. Mycket fint gult bi: http://www.biram.se/Biniskilla2011.avi 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:32 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Motgift för bistick 

16-05-2010, 08:04 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Motgift för bistick 

När jag gick nybörjar kursen så pratade han om att det fanns nogot recpt belagt att 
få tuggtabletter. 
Eftersom jag har min bigård iett villaområde så tänkte jag att det skulle vara bra att 
ha motgift på sej om någon skulle vara allergisk. 
Finns detta att få tag på? 
Var får man tag på det isåfall? 
Tycker ni att man behöver ha motgift hemma? 

  

17-05-2010, 06:12 
PM 

Inlägg: #2

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Motgift för bistick 

Tag kontakt med en läkare på t.ex en vårdcentral och diskutera med honom. 
Kom ihåg att skilja på en allergisk reaktion och "bara" en rodnad / svullnad. 
 
Det finns ett antal medel som man kan ge mot allergiska reaktioner.  
Om man vet att någon i familjen är överkänslig kan det vara bra att ha hemma - 
och veta hur man skall använda dem. 
Man bör alltid konsultera en läkare om man råkar ut för en allergisk reaktion. 
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Motgift för bistick

19-05-2010, 09:38 
AM 

Inlägg: #3

Gep   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2010 

SV: Motgift för bistick 

Jag svullnar en hel del av bistick så jag fick ta en sväng till akuten förra året 
när handen såg ut som en handboll och huden värkte som f.... 
Läkaren slängde i mig 10 Betapred tabletter och svullnaden lugnade sig 
nästan direkt. Jag fick 10 extra för att använda vid akutfall om svullnaden 
hotar andning. Jag antar att det är den typen av "motgift" du är ute efter. 
De är nog receptbelagda. 
Annars så använder jag ett par vanliga receptfria allergitabletter med antihistamin 
de få gånger jag blir stucken. Typ Clarityn, loratadin osv. 
Det verkar som om det minskar reaktionen och är nog bättre att använda i 
normalfallet. 
Jag tog och prick-testade migför att se om jag var allergisk mot bistick, inget utslag. 
Tydligen anses svullnade som en normal reaktion, det är först som om man får 
en allmänn nedsättning av funktioner, typ andning, det anses som allergisk reaktion. 
Där är jag inte och det verkar som om jag reagerar mindre för varje stick. 
Tur att jag verkar tillhöra den del av genbanken som vänjer sig. 

  

01-04-2011, 08:22 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Motgift för bistick 

Bistick kan upplevas med svår smärta runt där biet, bina har stuckit in sin gadd, ar. 
Man blir rädd när svullnaden växer och blir större. Andralinet rusar runt i kroppen 
vilket ökar på pinan där biets gadd trängt in i skinnet. Tas gadden snabbt bort samt 
rikligt baddar in stickstället med salubrin vilket faktiskt hjälper. Svullnad och smärta 
är efter ett eller flera bistick borta efter tre dygn. Det är den tid det tar för 
människokroppen att bryta ned bigiftet. Många tror att de är överkänsliga för bigift 
när det blir svullnad efter ett bistick. Sjukvården uppsöks för att få hjälp. Har 
vetskap om att bigiftöverkänsliga personer stoppar i sig en stor mängd  med 
kortizon tabletter upplösta i vatten för snabb hjälp. Intag av den här tabletten håller 
nere svullnaden, men det är människokroppens organ som bryter ned bigiftet i 
kroppen. Med andra ord den tabletten håller nere symtomen, men har ingen läkande 
verkan. Det blir svullnader även efter stick av andra insekter såsom mygg och 
getingar. Används något preparat mot deras gift? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-04-2011, 01:22 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Motgift för bistick

SV: Motgift för bistick 

Smärtan efter att myggor har gjort infektion i människokroppen kan många gånger 
vara plågsamt och långvarigt för många. Ett stick från en geting kan jämföras med 
stick av ett bi. Men det finns en skillnad. På biets gadd sitter hullingar som fastnar in 
under människans skinn där biet har stuckit sitt offer. Biet lämnar kvar sin gadd när 
det flyger iväg. Men det kommer att dö eftersom gadden samt giftblåsan och dess 
muskel är separerad från biet. En getings gadd har inte dessa hullingar. Getingen 
kan sticka hur många gånger som helst utan att behöva sätta livet på spel. 
En del människor är överkänsliga för insekters bett och gift. Överkänslighet kan 
yttra sig såsom andningsbesvär, oregelbunden hjärtverksamhet. Eller att det blir 
små kliande röda utslag över hela människokroppen - nässelfeber. Vårdcentral 
uppsöks omgående för att få vård för sin åkomma. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
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Bilder 

Kolla in den här länken. 
http://gigapan.org/gigapans/27538/ 
Här finns en hel del detaljer att kolla in. 
Gott nytt år 
Rune 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=375 (1 av 2) [2014-08-20 09:33:25]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=375
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=375&pid=1661#pid1661
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=375&pid=1661#pid1661
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=375&pid=1661#pid1661
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=375&pid=1661#pid1661
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20
http://gigapan.org/gigapans/27538/
http://kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=20
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=375&pid=1661
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=375&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=375&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=375
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=375
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=375
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=375&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-375.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=375&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=375&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=375&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=375&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=375&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Bilder

 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=375 (2 av 2) [2014-08-20 09:33:25]



Biodling i Uralbergen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:33 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Biodling i Uralbergen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Biodling i Uralbergen 

06-11-2010, 09:59 
PM 

Inlägg: #1

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

Biodling i Uralbergen 

Titta på denna film om Uralbergen. Ett inslag om biodling där honungen kostar ca 
2000:-/kg http://svtplay.se/v/2226150/det_vilda_ry...del_6_av_7 

Curt Augustsson 

 

 

 

08-11-2010, 02:32 
AM 

Inlägg: #2

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Biodling i Uralbergen 

30 kg per samhälle, 2000 kr per kg, nordiska bin ! 
Kanske man får tänka om lite ? 
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Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Afrikaniserade bin i USA 

De afrikaniserade bina har nu nått Georgia. Det första dödsfallet p.g.a. bistick från 
ett afrikaniserat samhälle i delstaten har också rapporterats. Det var en man som 
förstörde ett vildbisamhälle med en schaktmaskin, och fick över 100 bistick. 
http://home.ezezine.com/1636/1636-2010.1...chive.html 
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Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

Intressant läsning 

Dessa texter av Randy Oliver är väl värda att läsa. http://www.scientificbeekeeping.
com/inde...view&id=59 

Curt Augustsson 
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15-06-2010, 05:08 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Bijakten har börjat! 

Idag när jag hämtade barnen såg jag något som jag kände allt för väl igen. 
Svärmande bin som lämnar sin sittplats för att följa drottningen mot slutmålet. Det 
var mäktigt att se bina (liten svärm) samla ihop sig och följa gatan ner. Jag 
skyndade hem för att ringa min granne och tala om att det var en svärm ute. Hon 
trodde inte att det var hennes bin, men mer bin är ju aldrig fel. 
 
Jag har blivit tillfrågad om jag vill hjälpa till att plocka ner den, om hon hittar den. Vi 
får se, sa jag, som fortfarande minns björkgrenen, full av bin, träffa stöveln i sidan 
när jag stod ca 5 meter upp i en klen björk och sågade. Blev inga stick då. 
 
Om det blir mer jakt fyller jag på med upplösningen.   

BeeWare! 

  

18-06-2010, 09:41 
PM 

Inlägg: #2

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Bijakten har börjat! 

Spännande jag fångade en svärm för några dagar sen. 
En adrenalinkick va det och det gick bra ett nytt bisamhälle på tomten blev det.
Jättekul jag hämtar gärna mer svärmar kanske ska sätta in en annons "Problem 
med bin ring BI-AKUTEN" 
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Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Bijakten har börjat! 

Det där är en service som inte skall föraktas! Tillsammans med den lokala 
föreningen kan man upprätta en grupp. Sen påtalar man gruppens existens för den 
lokala tidningen. På så sätt kan man få fler som håller koll på flyende bin om de 
tagit sig igenom de egna spärrarna. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

TOP BAR HIVE 

Eftersom det inte finns något tråd om TOP BAR HIVE så för vi starta ett   
 
Här finns ett länk dock på engelska  
 
http://biobees.com/index.php 
 
Om man går in på http://translate.google.se/?hl=sv&ie=UTF-8&tab=wT# 
 
Kan man markera släpa och översätta text från alla världens språk till vilket språk 
man vill alldeles gratis.                          mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 
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Inlägg: #2

MrBart   
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Inlägg: 58 
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TOP BAR HIVE 

SV: TOP BAR HIVE 

Det jag har förståt är det ett enkel , billig , kostands effektiv , alternativ bla för tredje 
världen eller för entusiasten som vill ha en sorts trågkupa på längden. 
 
Idén är att bierna kan bygga naturligt och fritt dock med villa begränsningar. 
Vissa problem uppstår vid slungning pga att det inte finns ett ramverk runt hela bi 
kakan 
                                                            mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

07-03-2010, 09:39 
PM 

Inlägg: #3

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: TOP BAR HIVE 

här finns star sidan på youtube om top bar hives  
 
http://www.youtube.com/results?search_qu...type=&aq=f 
 
Ha det så roligt    mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

08-03-2010, 12:30 
AM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: TOP BAR HIVE 

Har varit i kontakt med sådana kupor i början av 1980 talet, men de var trekantiga. 
Det var i samband med att bina skulle besiktigas. Men det var då trekantiga ramar 
med 1,5 LN vaxkakors bredd i översidan av ramen. Det var ett fluster i hela kupans 
botten där ramarnas spets slutade. En del ramar hade tråd kors och tvärs för 
vaxmellanväggar, men ramar för honungen var fritt byggda. Mins att ramarna var 
svåra att besiktiga på grund av dess storlek. Bikuporna hade 30 ramar vardera. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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SIDA PÅ SVENSKA  
 
http://translate.google.com/translate?hl...ess.com%2F 
 
        MVH MR BART   

Nadie espera que la Inquisición española 
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Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: TOP BAR HIVE 

Bisjukdommar, hur bekämpas dessa i en TBH?  

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #7

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: TOP BAR HIVE 

Om jag nu har förstått detta rätt med TBH, så var ursprunget en Kenyansk modell för 
att kunna få en billig kupa samt att kunna hantera arga bin. Fördelen var att kupan 
lätt kunde skickas upp i luften och sen när det var dags att titta i kuporna, firades 
kuporna ner och de arga bina blev kvar uppe i trädet. 
 
En sida som jag hittade var : http://outdoorplace.org/beekeeping/kenya.htm 
 
Jag tycker att författaren ganska nyktert tittar på för och nackdelarna, avslutningen 
lyder; 
 

Citat:
I think top bar hives are interesting for hobby beekeepers,  and also for use in 
developing countries.  However, I recommend regular framed bee hives for most 
beginners and those interested in efficient honey production.

BeeWare! 

  

08-03-2010, 07:08 PM (Detta inlägg ändrades senast: 08-03-2010 av 07:12 PM 
MrBart.) 
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MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
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SV: TOP BAR HIVE 

;D Tack för denna länk mycket roligt och intressant att läsa och se på  ;D          mvh 
mr bart    

Nadie espera que la Inquisición española 
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Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 
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Det har ännu inte presenterats hur bisjukdomar bekämpas i en TBH - kupa? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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PM 

Inlägg: #10

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: TOP BAR HIVE 

Det bör ju inte vara något stort problem att behandla med t.ex. Apistan. 
 
Har tänkt mej lite alternativa byggen.  
Dels i den lite trekantiga stuket. 
Dels med nästan samma form som LN. Men med en annan ramkonstruktion. 
 
Det finns många som funderar kring bin men det är för mycket omkring som hindrar. 
Dels kostnadsmässigt men också att det behövs göras så mycket runt själva 
biodlingen. 
 
 
Gideon 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Eyvind   
Senior Member 
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Hur blir det med Oxalsyra? Mjölksyra?  Myrsyra? m. fl. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2010, 12:02 
AM 

Inlägg: #12

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: TOP BAR HIVE 

Om man nu skall titta hårdhänt på TBH, så är det ju ingen omöjlighet att tänka och 
plita på ett papper. 
Från de flesta biodlingsböcker finns det mått för binas välbefinnande. Dvs max- och 
minmått för ihopbyggande osv. 
 
Tar man med detta och bygger en ram som har samma likkisteutseende, så går det ju 
att göra en trådad ram som håller för centrifugering. Annars är det ju bara att kapa 1 
cm under ramen och pressa. Honungsförädlingen tar väl allt de får? 
 
När det gäller botten så är det väl samma sak där, det blir långsmalt och mer 
svårhanterligt bara. Samma sak med att ge oxalsyra, smal och lång skål. Mycket att 
snickra istället för saker som finns.  ;D 
 
Så vill man så går det ju att göra en skandinavisk variant av TBH, men då blir det nog 
fel någonstans - tycker jag. 
 
Vari ligger problemen idag med kupor och användare? Det finns ju alltför många mått 
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TOP BAR HIVE 

redan för en bra och billig standard. Hade alla varit överens om mått så hade kupor, 
bottnar mm varit billigare.  
 
Men skall det tas fram en enkel kupa, så kanske problemen får spaltas upp först och 
angripas var och en för sig och sen försöka få ihop en kompromiss, ty det lär nog det 
bli vilketfall. 
 
Detta mina tankar efter att ha läst och sett lite runt TBH. Okej kupa för rätt klimat och 
lite pengar - men här kostar även en TBH en slant att snickra ihop. Vad skall man då 
satsa på? Något som man kan lätt övervintra i eller något som kräver 
hästtäcken?  :  

BeeWare! 

  

09-03-2010, 10:49 
PM 

Inlägg: #13

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: TOP BAR HIVE 

Största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag levt på att lösa problem och knäcka 
nötter(problem). 
Jag vet att om jag börjar med TBH-kupor så kommer de jag bygger att ändras och 
byggas om hur många gånger som helst. 
Hela tiden så hittar jag säkerligen nya vinklingar både när det gäller TBH-kupor och 
annat.  
Naturligtvis så har Webmaster rätt att det finns fruktansvärt mycket olika 
konstruktioner med olika mått. 
 
Sedan kan man ställa frågan varför detta med TBH-kupor har dykt upp.  
Biodling har hamnat i prylhysteri med en massa profeter som tror att dom har läst sig 
till den stora sanningen. 
Och det är baksidan på detta som har skapat TBH-tänkandet i Sverige. 
 
Och som ordförande i i Carnica Gruppen så har jag några medlemmar som testar just  
TBH-kupor. Och då är det bara för mej att testa så jag kan diskutera med dom på lika 
villkor  

  

10-03-2010, 10:01 
AM 

Inlägg: #14

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: TOP BAR HIVE 

Lite som du säger Gideon, hysteri. Jag tror också att det är de mer "erfarna" som skall 
testa för att kunna göra de bästa bedömningarna. Jag tror att en TBH i händerna på 
en svensk nybörjare kan leda till ledsen biodlare i dagsläget. 

BeeWare! 
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TOP BAR HIVE 

10-03-2010, 11:17 
PM 

Inlägg: #15

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: TOP BAR HIVE 

Här har säkert Webmaster rätt. Det måste kontrolleras hur bina klarar TBH-kupan 
detta om man ställer detta mot en vanlig kupa. Hur blir produktiviteten Hur klarar man 
honungshanteringen Och hur blir bihälsan. Och kan man Övervintra på ett bra sätt. 
Carnica är ju ett mycket stabilt bi så där blir vi har en bra grund att börja med. 
Men var vi hamnar det är en helt annan sak. 
Det är viktigt att fundera över vad vi enskilda kan göra. Inte bara att tala om att så 
gjorde vi förr och det gick bra då 
 
Gideon 

  

13-03-2010, 02:51 
AM 

Inlägg: #16

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: TOP BAR HIVE 

Fördelar med en TopBar bikupa:  
    * Underlätta naturlig biodling. Bin bygga yngelkammare deras väg.  
    * störda bin flyttas bort från bi odlaren.  
    * Mindre koloni störning med minimal bi odlare exponering.  
    * Inga tunga, repetitiva lyft.  
    * Billiga Kostnad  motkostnaden för en standard bikupa.  
    * Producera högsta kvalitet honung och vax.  
    * Ingen behov av utrustning.  
    Själv försörjande . Inga extra lagringsutrymme som krävs.  
    * Underlätta ram byte.  
    * Lätt att bygga.  
    * En idealisk pedagogiska bikupa.  
    * En idealisk trädgårds bikupa.  
    * Kommer inte falla isär , stabil konstruktion  
    * Väder och vind.  
    * Låg tyngdpunkt. Kommer inte stjälpa.  
    * Anpassas till lokala byggnadsmaterial, förutsättningar, behov.  
    * Mer bivax  av vaxkakor för att utvinna honung producerar mer bivax än någon 
annan metod. 
 
    * Nackdelar med en TopBar bikupa:  
 
    * Du kan inte köpa dem. Måste bygga dem. (Även om jag har hittat ett par man 
kan köpa ...)  
    * Få lokala mentorer.  
    * Producera mindre honung per bikupa.  
    * Kan inte tas isär för att minska vikten.  
    * Inte kompatibel med standardutrustning.  
    * Ingen standardisering  
    * vax kakan är bräcklig.  
    * Tar längre tid att arbeta med.  
    * Kupan måste vara jämn.  
    * Ej lämplig för storskaliga, vandrande,   
    * Ingen andrahandsvärde. 
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TOP BAR HIVE 

                          mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

13-03-2010, 03:29 AM (Detta inlägg ändrades senast: 13-03-2010 av 03:40 AM 
MrBart.) 

Inlägg: #17

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: TOP BAR HIVE 

http://anarchyapiaries.org/hivetools/node/32 
 
http://bjornapiaries.com/top-bar-hive.html 
 
 
http://www2.gsu.edu/~biojdsx/main.htm 
 
lite länkar om tbh dock på engelska     mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

13-03-2010, 04:05 
AM 

Inlägg: #18

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: TOP BAR HIVE 

http://anarchyapiaries.org/hivetools/node/14 
 
Film på engelska , håller inte med allt de säger men rolig att se på  mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

13-03-2010, 04:18 
AM 

Inlägg: #19

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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TOP BAR HIVE 

SV: TOP BAR HIVE 

Här finns en artikel om top bar hives på svenska + en massa länkar  
 
http://w1.531.telia.com/~u53103424/nba2004_2/tbh.html 
 
                              mvh mr bart   
 
http://www.gsu.edu/~biojdsx/main.htm 
 
http://wind.prohosting.com/tbhguy/bee/bee.htm 
 
http://outdoorplace.org/beekeeping/kenya.htm 
 
http://beetalk.tripod.com/tbh.htm 
 
http://www.beesource.com/eob/althive/tromp/ 
 
http://www.beekeeping.com/articles/us/ktbh.htm 
 
http://balder.prohosting.com/~starrier/t...links.html 
 
http://www.singingfalls.com/farm/bees/tbh.html 
 
http://www.alin.or.ke/tech-note/data/bee_kep.html 
 
http://apis.ifas.ufl.edu/apis96/apnov96.htm 

Nadie espera que la Inquisición española 

  

17-03-2010, 11:37 
PM 

Inlägg: #20

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: TOP BAR HIVE 

Det intressanta är vilket av det negativa som man kan vända till något possitivt. 
Ett stort fel som görs är att det är så stort tryck att alla ska skaffa utrustning som ska 
passa in på att senare bli storbiodlare. Vore bättre att förenkla så att det lockade fler. 
Trycket efter att säkra pollineringen kommer på sikt att bli så stort att många skulle 
vilja 
prova med biodling men då måste det bli enklare. 
 
Gideon 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version  
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●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
Hoppa till:  

 
 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=312&page=2 (6 av 6) [2014-08-20 09:35:01]

http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=312
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=312&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-312.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


TOP BAR HIVE 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:34 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / TOP BAR HIVE 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

Thråd läge | Linear 
läge 

TOP BAR HIVE 

17-03-2010, 11:53 
PM 

Inlägg: #21

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: TOP BAR HIVE 

Delvis kan jag hålla med , fast min egen bana är för tillfälligt från småskalig mot 
storsalighet. 
Dock så kan man tänka sig att ha några kupor för ren underhållningsvärde och 
sådana som underlättar för att visa icke bi indoktrinerade en inblick i den 
fascinerande värld av ett bi samhälle. 
 
I den lokalföreningen har vi en snygg och praktiskt bi visnings gård i anslutning till 
en av de store fritids områden .  
Där kan allmänheten se själv och under vissa helger under sommar månader få 
även en prat stund med många lokala bi odlare som ställer upp ideellt + de har 
även möjlighet att knyta lite nya kund kontakter. 
Vem vill inte köpa lokalt honung direkt från bi fabriken.. 
Desto fler bi odlare desto roligare få vi det .    mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

11-06-2010, 09:48 
PM 

Inlägg: #22

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: TOP BAR HIVE 

I Sverige finns ett intresse för top Bar Hive. 
I ursprungslandet har man andra kupor. Se länken. 
http://article.wn.com/view/2010/06/09/BC...de_crisis/ 
Beekeeping and Sunflower. 
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●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Avläggare

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:35 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Avläggare 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Avläggare 

06-06-2010, 09:37 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Avläggare 

Jag har gjort en avläggare för en vecka sen,var idag och tittade till den och såg att 
det fanns 3st täckta drottningceller. 
Ska jag låta dom vara eller ska jag riva alla utom en? 
Kan man ta till vara på dom när dom kläckts eller kommer bara en överleva? 

  

07-06-2010, 09:25 
AM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Avläggare 

En kommer att kläckas först. Bina är nöjda med en drottning. Är de nöjda med den 
först kläckta så har hon ihjäl de övriga. 
 
Så om du inte är i behov av fler drottningar, så kan du låta naturen ha sin naturliga 
gång. Annars kan du ju kolla i omgivningarna om någon är intresserad av en färsk 
drottning, isf kan man försiktigt ta bort hela cellen och stoppa in den i ny kupa. 

BeeWare! 
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http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=343 (1 av 2) [2014-08-20 09:35:24]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=343
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=343&pid=1589#pid1589
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=343&pid=1589#pid1589
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=343&pid=1589#pid1589
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=343&pid=1589#pid1589
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=238
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=238
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=343&pid=1589
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=343&pid=1590#pid1590
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=3
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=343&pid=1590
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=343&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=343&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=343&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=343&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=343&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=343&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=343&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Avläggare

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Hur står det till i bigården?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:35 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Hur står det till i 
bigården? 
 

Omröstning: Hur st

Tyst som i graven

Svaga ljud

Brummar som det skall

Brummar h

[Visa resultat]

 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur står det till i bigården? 

18-02-2010, 11:42 
AM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Hur står det till i bigården? 

Nog är du som biodlare ute och lyssnar då och då, men hur är det nu i slutet av 
februari? 
Är det tyst och flusteröppningen ser svårforcerat ut eller brummar det som det är 
svärmning på gång? Eller är det bara ett stilla brummande som lugnt meddelar dig 
att det är fridens liljor? 

BeeWare! 

  

28-02-2010, 10:22 
PM 

Inlägg: #2
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Hur står det till i bigården?

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Hur står det till i bigården? 

Flertalet bisamhällen är välmående. När de avlyssnades i går lördag, då hördes ett 
stilla sus från samhällenas innandöme. Det låg några döda bin på kupornas fluster. 
Det här skvallrar om att samhällena har en fungerande drottning genom att hon 
sprider sin feromondoft i samhället. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

25-03-2010, 10:16 
PM 

Inlägg: #3

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Hur står det till i bigården? 

Av mina 5 samhällen så har 4st överlevt och mår bra. 
Hur står det till ute i bigårdarna har dom överlevt den hårda vintern??? 

  

26-03-2010, 11:54 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Hur står det till i bigården? 

Alla har överlevt, men de har skiftande kondition. Samhällena har gott om mat.  
Vilket kommer att täras på när sättningen av yngel kommer igång på allvar då 
bina kan vistas ute samt när pollenet ryker i naturen. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

03-04-2010, 09:58 
PM 

Inlägg: #5

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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Hur står det till i bigården?

SV: Hur står det till i bigården? 

3.e april. 
Vintern äntligen helt slut. 
Bina drar pollen (Hassel ? ) 
Det betyder att yngelsättningen är igång. Då blir det delning på försommaren i år 
också.  
En snabb titt genom täckplasten visar att det fortfarande finns foder. 
Men det finns ingen anledning att börja rota i samhällena ännu. 

 

 

 

03-04-2010, 10:28 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Hur står det till i bigården? 

Ja, nu drar bin pollen rikligt varma dagar, det är till färgen ljust gulvitt som bina 
hämtar hem. 
Funderingen är om det kan vara från Alträden. Hassel har inte börjat att fälla pollen 
ännu. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-04-2010, 11:47 
AM 

Inlägg: #7

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Hur står det till i bigården? 

Hos mej är det hassel och krokus som ger pollen nu. 
Härligt att se bin börja arbeta igen. 

  

04-04-2010, 03:59 
PM 

Inlägg: #8

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Hur står det till i bigården? 

Det är snålt med de dagar då temperaturen inbjuder bina till utflykter. När det 
händer är det vintergäck, snödroppe,krokus och hassel som besöks för inhämtning 
av pollen. Även vattenhämtarna är igång för att hämta vatten till 
yngelfoderberedningen. Idag är det bara +4 gr och inga bin ger sig ut. 
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Hur står det till i bigården?

04-04-2010, 08:33 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Hur står det till i bigården? 

I dag har samtliga samhällen kollats, temperaturen var plus 12° i skuggan. 
Drottningen har just begynt med att starta upp sättningen av yngel. Det kunde 
observeras ett ringa antal av täckt yngel, larver i alla stadier samt ägg i någon ram. 
Mängden av yngel ökar i takt med att det kommer in pollen i kupan. Pollen är en 
bristvara i samtliga samhällen, i många samhällen saknas den helt just nu. Men 
allteftersom våren framskrider kan bina hämta hem pollen till sin produktion av 
yngel. Samtliga bottnar drogs ut, de skrapades rena samt torkades med hjälp av en 
öppen låga. Samhällena får nu klara sig själva ett antal veckor. En enklare 
observation av binas fluster kommer att ske från tid till anan. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

15-04-2010, 07:38 
PM 

Inlägg: #10

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Hur står det till i bigården? 

Det händer ibland att röveri uppstår på våren. Det är naturligtvis svaga samhällen 
som utsätts. Röveriet är sällan våldsamt, dvs slagsmål ser man inte. Kraftig 
flygaktivitet, när det inte borde vara det, är ett varsel om att något händer. Ser man 
vilka som utnyttjar respektive utnyttjas, så är den enkla medicinen att lägga ett 
spärrgaller på rövaren och sätta det rövade ovanpå. 
Nu kommer det lilla samhället ovanpå att få hjälp med larvmatningen och växer 
relativt snabbt om drottningen är ok. När det lilla har 5 ramar yngel kan man ställa 
det på egen botten med glasskiva framför för att behålla så många dragbin som 
möjligt. 

Curt Augustsson 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Hur står det till i bigården?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:35 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Hur står det till i 
bigården? 
 

Omröstning: Hur st

Tyst som i graven

Svaga ljud

Brummar som det skall

Brummar h

[Visa resultat]

 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur står det till i bigården? 

26-04-2010, 11:33 
AM 

Inlägg: #11

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Hur står det till i bigården? 

Nu blommar sälgen och det är full fart på bina. Igår var det 16 gr.varmt och 
samhällena öppnades för första gången i år. Det konstaterades en utmärkt 
övervintring med låg foderförbrukning. Alla samhällena hade mycket foder kvar och 
yngel i 5-6 ramar. I tre kupor hade yngling påbörjats även i den undre lådan. En 
mycket bra start på det nya biåret. 

  

01-05-2010, 12:10 
AM 

Inlägg: #12

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 
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Hur står det till i bigården?

SV: Hur står det till i bigården? 

I varma söderläge har jag sett att maskrosen börjat blomma. 
lite regn och värme sätter fart på de hela. 
Hoppas  på värme nu Jag vill göra många avläggare i år. 

  

12-05-2010, 05:41 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Hur står det till i bigården? 

Det är inte bara i Grekland som det är kris. I bisamhällena är det möjligen även 
ännu större kris. Deras kris är att det saknas pollen i kuporna. Det här 
konstaterades i går vid en genomgång av bisamhällenas ramar. Tidigt pollen 
hämtades in till kuporna i april, men det har nu förbrukats vid den tidiga 
yngelsättningen. Kommer inte värme och uppehållsväder snart, ja då kommer 
bisamhällena att gå tillbaka med en yngelsättning till noll.  
Det är stor skillnad på bimassan nu och för en månad sedan. En hel del vinterbin 
har dukat under vid sin strävan att förse bisamhället med de nödvändigaste 
födoämnena. Några nya bin kommer inte fram i samma utsträckning som gamla 
dör. Skiftet mellan vinterbin och vårbin är i full gång. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

16-05-2010, 12:03 
AM 

Inlägg: #14

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Hur står det till i bigården? 

Jag har två svaga samhälle som inte riktigt vrekar komma igång med 
yngelsättningen 
Hur skall jag göra för att få igång dom ordentligt? 
Har inga mer utbyggda ramar bara mellanväggar. 
Skall jag drivfodra? 

  

16-05-2010, 10:30 
AM 

Inlägg: #15

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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Hur står det till i bigården?

SV: Hur står det till i bigården? 

(16-05-2010 12:03 AM)bin-live link Skrev:  

Jag har två svaga samhälle som inte riktigt vrekar komma igång med 
yngelsättningen 
Hur skall jag göra för att få igång dom ordentligt? 
Har inga mer utbyggda ramar bara mellanväggar. 
Skall jag drivfodra?

Nej, du skall inte drivfodra. Du skall förena samhällena och därefter samla ynglet. 
Senare kan du eventuellt dela samhället. 

Curt Augustsson 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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malmö airport

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:35 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / malmö airport 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

malmö airport 

12-05-2010, 11:28 
AM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

malmö airport 

Även om jag inte normalt känner för att vidarebefodra annonser känner jag att jag 
kan göra ett undantag när det gäller Malmö Airport. 
Visserligen är det lite konstiga bin, men det är ju i alla fall inte några getingar. 
http://ss27i01.stream.ip-only.net/pdf/fi...b2UAgTrw== 
 
Bin som miljöindikatorer har funnits tidigare, men det borde kunna bli vanligare. 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:36 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Import av paketbin 
 

Sidor (4): 1 2 3 4 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Import av paketbin 

22-03-2010, 01:34 
AM 

Inlägg: #1

Hasse   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2010 

Import av paketbin 

 Tyvärr så ryktas det om att några inom den yrkesverkande sektorn av biodlare 
har kommit på ide´n om att importera paketbin från länder som har sjukdomar som 
vi hittintills varit förskonade ifrån. 
Frågan är om dessa personer verkligen är medvetna om vad de kan ställa till med 
och att de riskerar hela svenska biodlingen och bi-hälsan. Om nu något skulle hända 
såsom att vi får Trakee-kvalster eller dyl. vem står då som ansvarig ??? ??? 
Känner mycket stor oro och olustkänsla över detta, vad tycker ni övriga? 

  

22-03-2010, 12:53 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Import av paketbin 

Det är inte tillåtet att vare sig införa (från EU) eller importera (från tredje land) 
bisamhällen. Högst 20 följebin per drottning. Reglerna kan läsas här. 

 
 
Bifogad(e) fil(er)  

  Inf (Storlek: 27.54 KB / nedladdningar: 1)  

  Inf (Storlek: 27.54 KB / nedladdningar: 1) 

Curt Augustsson 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=318 (1 av 5) [2014-08-20 09:36:19]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=318
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=318&pid=1487#pid1487
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=318&pid=1487#pid1487
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=318&pid=1487#pid1487
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=318&pid=1487#pid1487
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=264
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=264
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=318&pid=1487
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=318&pid=1511#pid1511
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=78
http://biramen.biram.se/attachment.php?aid=11
http://biramen.biram.se/attachment.php?aid=12
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=318&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=318&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=318&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=318&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=318&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Import av paketbin 

 

 

 

22-03-2010, 08:21 
PM 

Inlägg: #3

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Import av paketbin 

Denna debatt är i full gång på alternativ.nu 
intressant läsning kolla så får du se. 

  

22-03-2010, 09:13 
PM 

Inlägg: #4

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Import av paketbin 

Curt!! 
 
Jag tror inte att den länken stämmer. I varje fall inte om man läser BF-s medlems 
sidor. 
Inom Carnica så skulle vi uppskatta om du hade rätt. Vi importerade förra året 13 
drottningar  
från Österike. I år så kommer vi att göra en ny import från ett annat ställe med en 
helt annan 
linje. Tillstånden för den som står som importör gäller 2 år. Så sedan får vi söka 
nytt.  
Det tar ju tid att avla in importen mot det befintliga materialet så antagligen så 
kommer vi att 
sedan vänta något år innan vi går på igen. 
 
Gideon 

  

22-03-2010, 09:30 
PM 

Inlägg: #5

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Import av paketbin 

SV: Import av paketbin 

Detta kanske är en intressant och sammanfattande text om läget? 
http://www.jordbruksverket.se/download/1...ersten.pdf 
 
Tyvärr är det så att från 1 januari 2009 krävs inte längre tillstånd för införsel av bin 
till Sverige (SJVFS 2008:46 § 18), och jag citerar ur texten: 

Citat:
Bin och humlor 
18 § Införsel av bin (Apis melifera), humlor (Bombus spp) eller deras ägg får ske 
under förutsättning att de kommer från ett område som inte lyder under 
restriktioner avseende amerikansk yngelröta, lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) 
eller tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.). 
Vid handel inom EU ska sändningen åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet 
med kommissionens beslut 2007/265.10 Av intyget ska framgå att de hälsokrav 
som anges i dessa föreskrifter är uppfyllda. (SJVFS 2008:46).

Länk till hela förordningen: http://www.sjv.se/download/18.694182f211...08-046.pdf 
 
Så jag tror att det får bli mer på frivillig överenskommelse inom varje socken om 
det skall vara som förr. 
 
Ta gärna en titt på Ingemar Fries sammanställning: http://www.jordbruksverket.se/
download/1..._Fries.pdf 

BeeWare! 

  

22-03-2010, 09:38 
PM 

Inlägg: #6

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Import av paketbin 

Det är inte jag som gjort tolkningen av regelverket. Texten kommer från 
Länsstyrelsen, dock utan signatur. 

Curt Augustsson 

 

 

 

23-03-2010, 01:23 
AM 

Inlägg: #7

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Import av paketbin 

SV: Import av paketbin 

(22-03-2010 12:53 PM)Curt link Skrev:  

Det är inte tillåtet att vare sig införa (från EU) eller importera (från tredje land) 
bisamhällen. Högst 20 följebin per drottning. Reglerna kan läsas här.

Nja............ 
Om man läser dokumentet så står det följe bi + transport burar skal bytas ut vi 
gränsen av veterinär/bitillsynsman .  
Sedan ska de tas om hand och undersökas hos SLU (om tag mins rätt)  
Drottning byter bur och följe bin vid gränsen.. 
= endast drottning kommer in i Sverige . Bi gården där hon tillsätts skall anmälas 
och kan kontrolleras när som helt , även utan mistankar om missförhållande eller 
sjukdom. 
Jag antar att slu dissekerar de stakars 20 och destrukterar allt efter kontroll 
 
                                  mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

23-03-2010, 10:47 
AM 

Inlägg: #8

Hasse   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2010 

SV: Import av paketbin 

Ja, det lär ju bli svårt att stoppa smitta med tanke på att några höjdare i BF 
erbjuder sina tjänster med pollinering med bla importerade bin runt omkring i hela 
södra och mellersta Sverige, hur ska vi då kunna ha rent inom 
församlingsgränserna, det blir ju omöjligt då dessa "biodlare" svansar omkring 
överallt och riskerar hela sveriges bins hälsa??!!!  >  
Eftersom större delen av importen sköts av styrelsemedlemmar i BF, så ska vi nog 
inte hoppas på någon hjälp därifrån, är det någon som vet hur SBR ställer sig i 
denna fråga, bara en undran?! ??? 

  

23-03-2010, 11:29 
PM 

Inlägg: #9

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Import av paketbin 

Människan är sin egen värsta fiende. Vi  är alla "gisslan" i ett sammanhang vi inte 
gillar! 
För oss inom Carnica så kommer vi att vara mycket återhållsamma. Vi tjänar inte på 
att göra någon paketbin- import. Men genom att delta i Svensk Biavels 
testverksamhet och hålla koll på bidatabasen i Berlin så skapar vi möjlighet att hitta 
avelsmaterial från i stort sett hela Europa. 
Vår registrerade importör är Österikare och följer fortlöpande det som händer i 
andra länder och naturligtsvis med en viss riktning när det gäller import. Han påstår 
att de som importerat som regel inte gör om det. 
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25-03-2010, 11:05 
PM 

Inlägg: #10

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Import av paketbin 

Här är ytterligare en länk i frågan: http://www.bmelv.de/cln_172/SharedDocs/S...
ienen.html 
 
Använd exempelvis translate.google.com för att översätta från tyska till svenska. 
Kanske fungerar följande länk: http://translate.google.com/translate?js...
l=de&tl=sv 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (4): 1 2 3 4 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:36 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Import av paketbin 
 

Sidor (4): « Föregående 1 2 3 4 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Import av paketbin 

26-03-2010, 02:46 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Import av paketbin 

Kan någon här på detta forum ge en riktigt säker samt sanningsenlig förklaring av vad 
orsaken, grundbulten är att det importeras bin till detta land? 
 
Vill hävda att dessa bin inte genetiskt är anpassade till det klimat som råder här i Sverige. 
Bins genetiska härdighet mäts antal grader norr - söder om Ekvatorn. Bin som inte är 
anpassade efter våra grader över Ekvatorn kan väl inte vara av intresse. Uppsala befinner 
sig ca. 60° norr om Ekvatorn. Det är sedan vilka bisjukdomar som kommer med vid en 
import av levande bimaterial, såsom ägg, larver, bin, drönare samt drottning. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

26-03-2010, 06:02 
PM 

Inlägg: #12

Hasse   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2010 

SV: Import av paketbin 

Tyvärr är det nog enbart kortsiktig girighet som styr detta, att på kort tid generera pengar 
snabbt. 
Tror heller inte att dessa bin stämmer med vårt klimat samt att risk med smitta är 
överhängande. 
För vad säger att alla sjukdomar är kända som någon nämnt, och inte kända sjukdomar 
testas det ju inte emot, är den kortsiktiga vinsten verkligen värt detta, att riskera hela vår 
svenska bi-näring, såväl hobby som yrkesbiodling, inte enligt mina åsikter? 
Men girighet kopplar ju oftast bort sunt förnuft och god etik gentemot sina kollegor. 
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26-03-2010, 09:24 
PM 

Inlägg: #13

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Import av paketbin 

Som jag skrivit tidigare så bör det vara möjligt att importera späda bin och larver och så 
har det sett ut under ett antal år. Från SJV och SLU så har det hävdats att detta var det 
läge som gällde enligt EU-direktiv.  
När dom blev ordentligt "synade" så visade det sig att detta inte var hela sanningen. 
Detta med drottningimport dök då upp på agendan. Detta passar oss inom Carnica helt 
perfekt. Vi importerar från sådana leverantörer som har gott anseende vad det gäller bins 
hälsa och följer minutiöst de bestämmelser som SJV och SLU vill ha. Så har vi alltid gjort 
och kommer att fortsätta att göra. 
Det är inget konstigt med detta. 
Gideon 
Ordförande Svenska Carnica Gruppen 

  

26-03-2010, 10:54 
PM 

Inlägg: #14

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Import av paketbin 

Hej Gideon . Hur går importen till praktiskt steg för steg. ? tex Från att bestämma sig för 
att importera , hitta leverantörer , koll av dessa med mera tills att tjejen är produktive 
och arbetar i Sverige 

 Har de pass eller visum ? Arbets/uppehållstillstånd?  
Det sista va lite skoj . Men det skulle vara intressant att veta hur det hela går till och vilka 
kontroller görs .            mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

26-03-2010, 11:45 
PM 

Inlägg: #15

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Import av paketbin 

Carnica - Krainer är besläktade med gula Itaienska bin. De har den gula färgen 
gemensamt på sina fötter.  
För att kolla det hela se här: http://www.bnej.se/bifot_beeforeleg/fot_foreleg.html  Det är 
bara att följa 
instruktionerna. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-03-2010, 06:25 
PM 

Inlägg: #16
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Import av paketbin 

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Import av paketbin 

Du som importör och exportören måste ha tillstånd från respektive myndigheter i 
respektive land. Det måste finnas veterinärintyg från en veterinär som har behörighet på 
just bin. Inom Carnica så har vi fördelen att kunna söka på en databas i Berlin för att hitta 
leverantör. Robert Amann vår styrelsemedlem är Österikare och följer också fortlöpande 
vad som skrivs och händer där nere. Vid leveransen så kollas alla papper. Till detta 
kommer alla vackra papper på härstamning. Sedan börjar vårt arbete med att korsa in 
detta mot det vi redan har. 
  

  

27-03-2010, 06:40 
PM 

Inlägg: #17

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Import av paketbin 

Eyvind  är som vanligt ute och svamlar om det han inte begriper. I ursprungsländerna för 
Carnica så talas det om det gråa biet. Ibland till och med om det svarta biet. Men detta 
senare inte så vanligt. 
Vi undviker som regel att odla på bin med gula inslag. Det vore dumt med tanke på att vi 
har tillgång till bra bin med rätt färgsättning. Om.. Eyvind  har råkat på bin med gul 
färgsättning så är det hans problem. 
Eyvind .. håll dej till det du begriper. Men vad det skulle vara det har jag svårt att 
förstå!!  

  

27-03-2010, 07:27 PM (Detta inlägg ändrades senast: 27-03-2010 av 07:32 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #18

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Import av paketbin 

Nu rättar vi till slipsen, samtliga, 
tuggar ordentligt och sväljer innan 
vi pratar. 
 
Som ett ytterligare inlägg i importen, har jag fått följande text; 
 

Citat:
När det gäller import från tredjeland så gäller kommissionens beslut. Det är endast 
länder som  
finns på en speciell lista som kan komma i fråga för import. Denna lista går inte att hitta 
på  
Jordbruksverkets sida men väl på tysklands motsvarighet till Jordbruksverket. Nya 
Zeeland  
nämns ofta som aktuellt för import av paketbin.  
Det är helt uteslutet. Från tredjeland som är på listan får endast importeras drottning 
med max 20 följebin. 
Tyvärr är pdf filen för stor att lägga på biram.se (278kb). 
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Import av paketbin 

I Jordbruksverkets förordning kan man inte se detta klart, det skapar förvirring.
 
Se länken nedan inklusive den för översättning via Google. 

BeeWare! 

  

27-03-2010, 09:35 
PM 

Inlägg: #19

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Import av paketbin 

(27-03-2010 06:40 PM)Gideon Önnestam link Skrev:  

I ursprungsländerna för Carnica så talas det om det gråa biet. Ibland till och med om det 
svarta biet.  
Vi undviker som regel att odla på bin med gula inslag. Det vore dumt med tanke på att 
vi har tillgång till bra bin med rätt färgsättning.

 
Hej Gideon . Vad är det för skillnad på de olika färgsättningar, påverkar det humören , 
beteende eller arbets lusten.? Eller är det bara kosmetiskt ?      mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

27-03-2010, 11:55 
PM 

Inlägg: #20

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Import av paketbin 

De gula inslagen är en signal om att du har en viss inblandning som inte är åt Carnica 
hållet. Som bruksbi kanske ett mycket bra bi men inte lämpligt att blanda in om du 
personligen vill hävda renrasighet. Vi inom Svenska Carnica Gruppen försöker ligga ett 
steg mer åt renrasiga Carnica så att de som odlar vidare från våra bin ska kunna hävda 
att det dom verkligen har Carnica. 
För att återknyta till din fråga så anser vi att spridningen när det gäller humör o övriga 
egenskaper ofta blir större ju mer "utkorsatt" ett bi är. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (4): « Föregående 1 2 3 4 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:36 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Import av paketbin 
 

Sidor (4): « Föregående 1 2 3 4 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Import av paketbin 

28-03-2010, 12:16 
AM 

Inlägg: #21

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Import av paketbin 

Och för en buckfastare hur är ett carnica bi i temprement ?  mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

28-03-2010, 12:51 AM (Detta inlägg ändrades senast: 28-03-2010 av 11:31 AM 
Eyvind.) 

Inlägg: #22

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Import av paketbin 

(27-03-2010 06:40 PM)Gideon Önnestam link Skrev:  

Eyvind  är som vanligt ute och svamlar om det han inte begriper. I ursprungsländerna 
för Carnica så talas det om det gråa biet. Ibland till och med om det svarta biet. Men 
detta senare inte så vanligt. 
Vi undviker som regel att odla på bin med gula inslag. Det vore dumt med tanke på att 
vi har tillgång till bra bin med rätt färgsättning. Om.. Eyvind  har råkat på bin med gul 
färgsättning så är det hans problem. 
Eyvind .. håll dej till det du begriper. Men vad det skulle vara det har jag svårt att 
förstå!!  

 
När man går till länken nedan 
 
http://www.bnej.se/bifot_beeforeleg/fot_foreleg.html 
 
och där kollar över de olika bilderna. Det framgår där av bilderna att ett hårt driven avel 
av det gula biet att dess gula färg ökar. 
Carnica biet ska inte vara något gult bi. Det ska däremot vara åt det grå slaget. Den 
avbildade gula drönarens ena framfot och den avbildade äkta carnicans ena framfot har 
båda ändå en gul nyans? 
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Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

28-03-2010, 12:44 
PM 

Inlägg: #23

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Import av paketbin 

Det som ovan är omskrivet, en gul drönares och en äkta carnicas framfötter. Det att de 
båda har en nyans av den gula färgen på sina framfötter. Dessa döda provbin är skickade 
hit i en tändsticksask via brev med den kungliga posten. Framfötterna är lagda under ett 
mikroskop samt fotograferade. Man blir då förvånad över hur gul färg carnicans framfot 
har. Den gula drönaren var för ögat helt gul, medan det äkta carnica biet var för ögat helt 
grå - svart. 
 
Framför ett hjärtligt tack till dem som har varit ärliga att hjälpa till med att få en 
jämförelse till stånd. 
 
Har frågat efter testbin från den nordiska birasen från trovärdiga. Men det har inte lyckats 
att få några döda bin. Det är möjligt att det inte finns någon äkta nordisk biras här i 
landet. Eller inte vågar att låta någon lägga några döda bins framfötter av den äkta 
nordiska rasen under luppen. Risken kan vara att även dessa bins framfötter har en nyans 
av den gula färgen. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

28-03-2010, 01:04 
PM 

Inlägg: #24

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Import av paketbin 

Bart!! Nu kommer vi in på saker som är ganska så besvärligt att svara på.  
Min åsikt ser ut så här! Att i alla raser/populationer så finns det pluss och minusvarianter 
av alla egenskaper. Och det är detta som vi använder oss av när vi avlar. Och det här 
gäller vilken avel som du håller på med. Bin/hundar/katter. 
Allmänt så anses det att Buckfast som är ett bi som skapats av olika raser är ett bi som 
snabbare "korsas ut" humörmässigt. Men detta har jag inte någon personlig erfarenhet av 
och till skillnad från Mr. E så spekulerar jag inte. Så mitt svar är att rätt avlade så är alla 
bin likvärdiga humörmässigt. Och det är detta som är en del av lyckan med att odla bin. 
År efter år med resultat som inte är det du riktigt hoppats på. Och så en dag så kommer 
det du hoppats på. Men då gäller det att hålla tag i detta. Och detta är det svåraste av 
allt!! 
Gideon  

  

28-03-2010, 06:46 
PM 

Inlägg: #25
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Import av paketbin 

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Import av paketbin 

(28-03-2010 01:04 PM)Gideon Önnestam link Skrev:  

Bart!! Nu kommer vi in på saker som är ganska så besvärligt att svara på.  
Min åsikt ser ut så här! Att i alla raser/populationer så finns det pluss och minusvarianter 
av alla egenskaper.  
Så mitt svar är att rätt avlade så är alla bin likvärdiga humörmässigt. Och det är detta 
som är en del av lyckan med att odla bin. År efter år med resultat som inte är det du 
riktigt hoppats på. Och så en dag så kommer det du hoppats på. Men då gäller det att 
hålla tag i detta. Och detta är det svåraste av allt!! 
Gideon 

 
Hahaha  . Ja det har du rätt i . Framtiden ska bli kul att utforska !  mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

30-03-2010, 11:22 AM (Detta inlägg ändrades senast: 30-03-2010 av 11:50 AM 
Webmaster.) 

Inlägg: #26

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Import av paketbin 

Nu kan vi till sist lägga debatten om import bakom oss. En ny EU lag infördes 2010-12-03. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU...73:0001:01 V:HTML 
 
Det som gäller import från tredjeland skiljer inte speciellt från föregående lag 2003/881 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU...1:20050207 V:PDF 
 
(Jag bara tillägger att datumet borde vara 2010-03-12, dvs 12:e mars / Webmaster) 

Curt Augustsson 

 

 

 

30-03-2010, 11:51 
AM 

Inlägg: #27

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Import av paketbin 

Har rensat ut lite icke trådföljande material..... 

BeeWare! 

  

30-03-2010, 02:13 
PM 

Inlägg: #28
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Import av paketbin 

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Import av paketbin 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU...73:0001:01 V:HTML 
Artikel 13 
 
Villkor som gäller efter införsel av vissa sändningar av de bin som avses i artikel 7 till 
unionen 
 
1. Sändningar av de drottningar som avses i artikel 7.3 a ska utan dröjsmål föras till den 
utsedda slutliga bestämmelseorten, där kuporna ska ställas under den behöriga 
myndighetens tillsyn, och drottningarna ska flyttas till nya burar innan de introduceras i 
lokala samhällen. 
 
2. Burarna, arbetarna och övrigt material som åtföljde drottningarna från 
ursprungstredjelandet ska sändas till ett laboratorium som den behöriga myndigheten 
utsett för undersökning av förekomsten av 
 
a) den lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) eller dess ägg eller larver, 
 
b) tecken på tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.). 
 
Efter laboratorieundersökningen ska burarna, arbetarna och materialet destrueras. 
 
3. Sändningar av de humlor (Bombus spp.) som avses i artikel 7.3 b ska utan dröjsmål 
föras till den utsedda slutliga bestämmelseorten. 
 
Humlorna får stanna i den behållare i vilken de fördes in till unionen hela samhällets 
livslängd. 
 
Behållaren och det material som åtföljde humlorna från ursprungstredjelandet ska 
destrueras senast efter samhällets livslängd. 
                                    mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

07-04-2010, 06:17 
PM 

Inlägg: #29

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

SV: Import av paketbin 

Frågan är om det finns sk "renrasiga bin" någonsin någonstans. Mina Carnica behöver då 
inte fasas ut hummörmässigt, dom är som dom är och det är tråkigt att man inte kan 
diskutera detta i normal ton. 
Personligen anser jag att man måste bedriva kontinuerlig avel med alla raser, inte bara 
Buckfast. Det fokus man har inom aveln idag kommer att ändras, vi behöver vitala, friska 
bin som gör nytta. 
Att de sedan har en gul rand eller en avvikande del i en vinge har alltså mindre betydelse. 
Jag har gula carnica och tycker om dem, har inga som helst problem med det. Jag har 
även delat med mig av sådana och kommer att göra det i sommar också. 
Jag har även snälla Buckfast och ett jäkligt irriterat Buckfast samhälle som skall få ny 
drottning när det går. 
Är bina friskta, vitala, snälla, samlar bra, sköter allt med bravur är de värdiga att ha i 
vilken bigård som helst. 
Import av genetiskt material anser jag är bra för inblandning av andra gener i aveln. Men 
att importera för "ekonomins" skull är jag helt emot, då tappar man kontrollen snart. 
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http://www.Solare.se 

 

 

 

08-04-2010, 02:24 
AM 

Inlägg: #30

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Import av paketbin 

Ja bin kanske är som anställda , man får dom man förtjänar    mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 
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Import av paketbin 

23-04-2010, 11:12 
PM 

Inlägg: #31

Hasse   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2010 

SV: Import av paketbin 

Ja, då har det nu blivit bevisat att de tilltänkta importerna som ordförande, vice 
ordförande samt annan ledamot i BF  styrelse tänkt importera var smittade av 

allsköns skit > , och detta vill de ta in till vårt land, var finns moralen? ??? ??? ??? 
Har förstått att en rakryggad nu f.d. styrelsemedlem avgick med omedelbar verkan 
pga dessa personers framfart i BF  styrelse, då det enda raka hade varit att hela 
den övriga styrelsen ställt sina platser till förfogande istället.  
Man kan verkligen undra hur valberedningen tänkte när de föreslog dessa personer, 
detta bevisar på stort oförstånd för hur BF  framtid nu kommer te sig, BF är nog 
tyvärr snart ett minne blott, då en sådan styrelse som det idag sitter inte kan föra 
den svenska biodlingen framåt, jo, mot sjuka bisamhällen, med tanke på deras 
importtankar. 
Med detta i tankarna har många medlemmar, inte bara vi, nu lämnat denna 
katastrofala förening, denna förening har tappat sin grundstomme och handlar i dag 
enbart om enskilda styrelsemedlemmars kortsiktiga vinning och egen intresse, 
skamligt. >  >  >  

  

25-04-2010, 08:42 
PM 

Inlägg: #32

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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Import av paketbin 

SV: Import av paketbin 

Denna gången hade vi tur, nästa gång går det åt HE. Var finns bina nu, dvs dom 
som prover togs av? 
Det är som alla sett totalt tyst på BF's forum. Det skulle vara bra att höra 
medlemmarnas reaktioner. 

Curt Augustsson 

 

 

 

25-04-2010, 10:01 
PM 

Inlägg: #33

Hasse   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2010 

SV: Import av paketbin 

ja, med tanke på vad BFs ledande styrelse försökt importera nu kan man ju undra 
hur mycket skit de lyckades dra hit med sin omfattande drottningimport förra året, 
man bävar inför det med tanke på dessa provsvar som ligger ute nu. Borde det inte 
ligga i styrelsens intresse i deras s.k yrkesorganisation, att skydda sina medlemmar 
och våra bin mot allsköns sjukdomar, nej, istället ställer de sina egna ekonomiska 
intressen före den svenska biodlingen, skamligt. 
Tystnaden på deras egna forum säger allt, inga kommentarer från någon i styrelsen, 
vad tyder detta på?!! >  >  >  

  

26-04-2010, 09:10 
AM 

Inlägg: #34

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Import av paketbin 

Förtydligande för mindre insatta 
 
Biodlingsföretagarna (BF)är en intressegrupp, dvs en sammanslutning av människor 
("klubb") som vill bevaka sina intressen. 
 
BF får inte liknas vid t.ex. Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), som är en 
riksorganisation med en paraplyorganisation under sig. 

BeeWare! 
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Bins aktiviteter! 

20-04-2010, 12:11 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Bins aktiviteter! 

Det surrar inne i en bikupa året om hos ett välmående bisamhälle. Frågan blir då, 
hur uppkommer det här ljudet? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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vårfodring 

21-03-2010, 11:23 
AM 

Inlägg: #1

Micke   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2010 

vårfodring 

Bina var ute och flög första gången i torsdags, utanför en av kuporna blev snön 
gulfärgad och det syntes att det var en och annan prick utanför dom andra kuporna 
också, men det var inte så många bin ute där. 
utanför den kupan där det var många bin ute ligger hundratals bin i snön/på marken 
döda, jag förmodar dom har städat ur kupan, det ligger även några bin på flustret. 
 
Jag var nere idag för en försiktig liten undersökning och det verkar som i den kupa 
där dom varit ute ganska mycket där sitter bina på bakersta ramarna, förmodar att 
maten börjar ta slut, jag villle inte öppna för en ordentlig undersökning särade 
endast lite på täckbrädorna, är det ngn fara att ge dom lite mat eller ska man vänta 
till det blir varmare, som varmast har det hittills varit ca 8 grader. 
 
Ska man mata dom andra samhällena också nu eller ska man vänta tills dom har 
kommit igång och börjat flyga ordentligt.   
 
På en av dom andra kuporna höll bina till under foderkoppen... 

  

21-03-2010, 11:55 
AM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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vårfodring

SV: vårfodring 

Först måste man kontrollera om bina har foder eller om det är på upphällningen. 
Det kan även vara så att dom har kristalliserat foder. Kollas genom att skrapa på 
foderkakorna. Har bina rensat och behöver mat så ge dom ca 3 kg 50% 
sockerlösning. 
Att mata bin som har foder är inte att rekommendera. Det kan gå ut över 
yngelsättningen eftersom tomma celler fylls med foder. 

Curt Augustsson 

 

 

 

21-03-2010, 01:43 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: vårfodring 

Om bisamhället sitter på de bakersta ramarna. Misstankarna är då att maten för 
samhället snart tar slut. Friskt vågat för att rädda ett bisamhälle fram till våren, det 
är att förändra placeringen av täckbrädor samt matarbrädan. Vilken ska komma 
något rakt över bisamhället. Matarkoppen plockas bort och i dess ställe vänds en 
700 gr. burk med honung upp och ned i hålet. Givetvis ska burkens lock vara 
avtaget innan burken vänds upp och ned och placeras i matarbrädans hål.  
Men var beredd på att det behövs ett antal burkar med honung. Honungen bör 
komma från den egna bigården eller från grannens. Om honungen köps i 
handelsboden, det finns då risk att svåra bisjukdomar planteras in i bisamhället 
genom att ge stödmat innan bina har varit ute och rensat sig ordentligt. 
En bula 60 % sockerlag ( 3 kg. socker samt 2 liter vatten ). Det här med socker på 
våren, det är att bina behöver bra flygväder för att kunna bryta ned sockret till 
enkla sockerarter. Vilka är bins födoämnen. Om det finns att tillgå bifor, bina 
behöver inte då gå omvägen genom att flyga ut för att brytan ned bifor eftersom 
produkten redan är spjälkad till för bin nyttiga sockerarter. 
Det samhälle och vars drottning inte kan överleva på 16 - 20 kg. mat fram till 
vårens skafferi öppnar sig i naturen. Det anlaget ska inte föras vidare. Byt drottning 
innan nästa höst. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-03-2010, 01:54 
PM 

Inlägg: #4

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: vårfodring 

Är det slut på vinterfoder så är det också slut på vatten, därför ger man bina en 
tunnare lösning på våren. 50% är bra. Bina bildar invertas som spjälkar sockret. 
Dom behöver inte flyga ut för den sakens skull. 

Curt Augustsson 
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vårfodring

 

 

 

21-03-2010, 05:31 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: vårfodring 

En hel del  biodlare ger till sina bin 50% socker eller bifor samt 50 % rent vatten 
och det är bra om vätskan är något varm. Den där blandningen ges i samband med 
att bina rensar sig vid plus ca. 12° - 15°. Sockerlagen tvingar ut bina i naturen för 
att tömma sin tarm. Det är inte bara de nödigaste som tvingas ut, utan alla levande 
arbetsbin i bisamhället som kan flyga. Om flygväder inte råder, då kan en burk 
honung enligt ovan vara räddningen för bisamhällets invånare. 
Om då bisamhällets invånare har magert med mat blir det tillförda en hjälp av 
kolhydrater, energi samt vatten. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-03-2010, 11:59 
PM 

Inlägg: #6

Micke   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2010 

SV: vårfodring 

Jag får tacka för bra svar. det där med upp och nervända burken med honung lät 
enkelt och bra... det jag inte gillar med det är om jag måste flytta täckbrädor, orolig 
för att oroa bina mkt då, har förstått att det är väldigt känsligt på våren... 
 
det är också lite synd att byta den drottningen, jag tror jag fick nästan dubbelt så 
många kilo honung på det samhället som jag fick på det näst bästa. det var grymt 
stort när jag invintrade... men det fick lika mkt mat som dom andra, i efterhand kan 
tyckas att kanske man skulle gett det lite mer... 
 
Hur många kilo 60% socker lösning brukar ni ge bisamhällena?? jag gav en biforhink 
per samhälle. det sa biodlarna här runt om kring skulle räcka.  
Jag är ganska ny biodlare, har bara hållt på i 2 år. inne på det tredje nu... 

  

22-03-2010, 02:22 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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vårfodring

SV: vårfodring 

" orolig för att oroa bina mkt då",... 
Om inget görs kommer bina att gå svältdöden till mötes. Den vane smyger sig på 
samhället samt lossar försiktigt på täckbrädorna i dess gaveländar. Ingen rök 
används. Täckbrädorna skjuts sedan försiktigt mot det ställe där bina finns i lådan. 
Matarbrädan bör få kontakt med bina, helst rakt över dem. Burken upp och ned i 
matarhålet efter att locket har tagits bort. Vid byte av burk, den lossas och man slår 
med handen på dess botten för att bin som finns i den ska falla ned från densamma. 
De brädor som ramlar ned bakom lådan, de läggs på lådan i dess främre del. Men 
det är inte alltid det blir som det är tänkt, utan blir som det blir. 
En låda för LN täcks med fyra 7 cm. breda brädor samt matarbrädan som har måttet 
14 cm.  
En ej äkta biodlare gör knappast en sådan här operation för att rädda ett bisamhälle 
från svältdöden. 
 
"Det är också lite synd"... 
Med tanke på den myckenhet som bisamhället har varit ute i naturen och tömt sin 
tarm och många av dem har dukat under på snön. Det går då att misstänka att 
bisjukdomen Nosema är med i bilden. Bin som inte har motståndskraft mot Nosema. 
Det är en anledning till att byta drottning. 
 
När temperaturen stiger längre fram på våren, då kan en utjämning av samhällena 
ske. De samhällen som är rika på ramar med yngel får dela med sig till dem som är 
svaga.  
Men var försiktig att inte det rika samhällets drottning följer med vid överflyttningen 
av ramar med yngel samt bin som sitter på ramen. 
Denna operation två till tre gånger gör att skörden av honung inte blir mindre än 
året innan, förr mer om det är samma förutsättningar som året innan. 
En ej äkta biodlare gör knappast en sådan här operation. 
 
När det tullas på de starka samhällenas ramar med yngel och husbin, då har dessa 
samhällen lägre intresse av att svärma. Bin som inte svärmar ger sin skötare en 
ganska god skörd. 
 
"Hur många kilo"... 
Lämnar två fulla ramar med honung längst bak i samhället, det får sedan 15 kg. 
socker i torrsubstans. Det här blandas med rent vatten till 60 % sockerlag samt att 
det är plus ca. 70° varmt när socker och vatten blandas. Bina tar varm mat 
snabbare än kall. De som matar sina bin med bifor får även ge en bula efter med 3 
kg. socker i torrsubstans blandat med rent vatten. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

23-03-2010, 01:32 
AM 

Inlägg: #8

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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vårfodring

SV: vårfodring 

(21-03-2010 11:59 PM)Micke link Skrev:
men det fick lika mkt mat som dom andra, i efterhand kan tyckas att kanske man 
skulle gett det lite mer...Hur många kilo 60% socker lösning brukar ni ge 
bisamhällena?? jag gav en biforhink per samhälle. det sa biodlarna här runt om 
kring skulle räcka.

 
16-18kg eller varför inte mata då med så mycket dom vill ha ?              mvh mr 
bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

27-03-2010, 10:44 
PM 

Inlägg: #9

Gep   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2010 

SV: vårfodring 

Jag hade två kupor där de satt i bakre delen och när jag tittade på de främre 
ramarna 
så fanns det minst två med foder. Gick inte längre in mot mitten. 
Eftersom bina flyger ut och knallade runt i hela lådan så antar jag att de hittar 
maten nu. 
Så mitt tips är att tittar även på de främre ramarna. 
Har genom vaxnedfallet sett att bina rör sig lite som de vill under vintern. 
Visst är huvudtrenden att "klota sig" runt ram 3 och sen käka sig bakåt 
för mina bin men några bänkade sig kvar i framkanten medan ett annat 
startade bakifrån. 

  

28-03-2010, 04:17 
PM 

Inlägg: #10

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: vårfodring 

Ja alla bisamhällen är individuella, en del sitter så och en del sitter på  ett annat vis. 
Om det inte finns foder kvar på de bakre ramarna är detta inte ett tacken på 
foderbrist. Det händer ofta att de går upp i foderlådan där bak och äter sig framåt 
under vintern. Tilläggas bör att jag invintrar på två lådor med helt öppen nätbotten. 
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vårfodring

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:38 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / vårfodring 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

vårfodring 

04-04-2010, 07:42 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: vårfodring 

Bisamhällenas matfråga har i dag kollats noga. Ingen av dem har brist på mat. 
Samtliga samhällen har rikligt med mat. Den kalla vintern har tydligen inte varit 
krävande för bin såsom det har antagits. Temperaturen visade i dag plus 12° i 
skuggan samt att det var trafik av bin som flög ut och in. Bin som hämtade vatten 
samt pollen stod för trafiken. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-04-2010, 08:23 
PM 

Inlägg: #12

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: vårfodring 

För min del så är det en tredjedel som inte har så mycket mat att det kommer att 
räcka till hela vårutvecklingen. Man måste alltid ta i beräkning att det kan komma 
bakslag i vädret och då går det åt mer foder. Vid gynnsamt väder så borde 4 kilo 
räcka nu men det kan också behövas 6-8 kilo så här i kustklimatet. Så det blir att 
fara runt och kolla de närmaste veckorna. 
Gideon 
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vårfodring

10-04-2010, 07:02 
PM 

Inlägg: #13

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: vårfodring 

(21-03-2010 01:43 PM)Eyvind link Skrev:
... Det här med socker på våren, det är att bina behöver bra flygväder för att 
kunna bryta ned sockret till enkla sockerarter. Vilka är bins födoämnen. Om det 
finns att tillgå bifor, bina behöver inte då gå omvägen genom att flyga ut för att 
brytan ned bifor eftersom produkten redan är spjälkad till för bin nyttiga 
sockerarter...

Vad har du för belägg att nedbrytningen har något samband med att bina flyger ? 
Normalt tillsätter bina enzym till allt de lagrar upp i cellerna - vare sig det behövs 
eller inte. Rörsockret spjälkas alltså "automatiskt". 

 

 

 

10-04-2010, 07:10 
PM 

Inlägg: #14

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: vårfodring 

(21-03-2010 11:59 PM)Micke link Skrev:
... jag gav en biforhink per samhälle. det sa biodlarna här runt om kring skulle 
räcka.

Tyvärr är det en rätt vanlig uppfattning.  
En hink bifor motsvara 12 kg socker. Det är oftast inte tillräckligt för dagens bin. 
Förpackningens storlek har nog mera att göra med standardstorlekar på kärl 
(hinkar) och att den skall vara hanterbar (16 kg) än binas vinterbehov. Det verkar 
som om en miniminivå ligger på 16 kg (torrsocker)  Det finns biodlare som ger mer 
än 20 kg. 
Eventuellt överblivna ramar kan användas till avläggare under sommaren. 
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Rensningsflygning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:38 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Rensningsflygning 
 

Sidor (7): 1 2 3 4 5 ... 7 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Rensningsflygning 

18-02-2010, 11:44 
AM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Rensningsflygning 

Snart är det de svarta prickarnas tid, eller har de redan varit? Låt oss få följa vårens 
ankomst här på Biram och tala om när dina bin varit ute och rensningsflugit. 

BeeWare! 

  

26-02-2010, 05:12 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Rensningsflygning 

I dag har två samhällen varit ute. Flustren ligger fortfarande 30 cm under snöytan, 
men det finns ändå plats att ta sig ut eftersom snön smält närmast kuporna. Den 
vita snön gör att bina rensar direkt framför kuporna. Många landar på snön och blir 
snabbt för stela för att lyfta. 

Curt Augustsson 

 

 

 

26-02-2010, 06:38 
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Inlägg: #3
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Rensningsflygning

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

jag är tacksam för varje dag som går utan att bina flyger ut. Förutsatt att bina lever 
så är varje dag som går ett bevis på att bina har mått bra över vintern. Jag odlar 
aldrig efter en drottning som har haft problem med vårrensningen. 
Gideon 

  

26-02-2010, 09:28 
PM 

Inlägg: #4

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Rensningsflygning 

(26-02-2010 06:38 PM)Gideon Önnestam link Skrev:  

Jag odlar aldrig efter en drottning som har haft problem med vårrensningen. 
Gideon

Det låter ju fantastiskt bra att hitta drottningar som styr vårrensningen. Nej det 
finns nog fler faktorer som styr tyvärr. 

Curt Augustsson 

 

 

 

27-02-2010, 03:58 
PM 

Inlägg: #5

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Nu har jag varit ute och skottat rent för snö framrör kuporna. När utetemperaturen 
stiger upp mot 7-8 plusgrader vill bina komma ut och rensa sig, och då ska de inte 
behöva ha ett tjockt snötäcke att landa i. I går var det 6 grader varmt så nu kan 
rensningen komma vilken dag som helst. Än sitter de lungt och stilla i klot i den 
övre lådan. 
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Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

Bins riktigt stora flygning för att rensa sig efter en riktigt hård vinter får vi nog 
vänta på ännu ett tag. De som redan har varit ute och tömt sig, de har varit riktigt 
nödiga. Det är med all säkerhet gamla sent födda sommarbin som har en hel del 
slagg i sin tarm. Det är möjligt att deras myckna slagg i tarmen kommer från sent 
ynglande i höstas. Cementhonung var aktuell den senare delen av september förra 
året. Frågan är om bina kunde städa ut den honungen innan de gick i vinterklot? 
 
Är det cementhonung som dessa  http://www.bnej.se/film_moving/bi_bee_a1.flv  
bin städar ut?  
 
Filmen är tagen den senare delen av september, någon vecka efter att bina fått sin 
vintermat. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-02-2010, 04:58 
PM 

Inlägg: #7

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Rensningsflygning 

(27-02-2010 04:08 PM)Eyvind link Skrev:  

Är det cementhonung som dessa  bin städar ut?
Svårt att säga, tyvärr uppfattar bina melicitos som söt och har ingen större ambition 
att städa ut eländet. 

Curt Augustsson 

 

 

 

27-02-2010, 09:18 
PM 

Inlägg: #8

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Det är så här att detta med lugn övervintring är till en del ärftligt. Naturligtsvis så 
finns det som Curt skriver många faktorer som påverkar förutom arvet. Det största 
är detta med fukten. Mycket fukt i kupan under vintern skapar behov hos bina att 
komma ut och bajsa tidigare. Solljus in i flustret gör att bina löser upp vinterklotet 
tidigare och det är inte bra. Oftast så blir inte rensningsflyckten då otillräcklig. För 
egen del så arbetar jag med toppventilation. Det minskar fukten väsentligt.  
Gideon 
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Rensningsflygning

28-02-2010, 12:54 
AM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Det med fukt observerades på förvintern. Det droppade kondensvatten ned från 
kupornas bottnar. När det började bli frysgrader, då hängde det mindre istappar ned 
från binas fluster. Ett tydligt tecken på att sättningen av yngel inte hade avstannat. 
Men bibottnarna är nu torra och isfria. Bina gör hela sin luftväxling genom dess 
fluster, på ovansidan och sidorna är det helt tätt i annat fall skulle inte 
kondensvatten rinna ut genom binas fluster.  
 
En fråga om det är binas luftväxling som har torkat upp den tidigare våta och isiga 
bottnens främre del?  
 
Traditionell kupmodell med Alexanderbotten i vinterläge. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

28-02-2010, 12:06 
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Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Sedan var det det här om binas första rensningsflygning på våren. 
 
http://enjoyment.bnej.se/ 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Rensningsflygning 

28-02-2010, 02:43 
PM 

Inlägg: #11

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

(27-02-2010 04:08 PM)Eyvind link Skrev:  

Bins riktigt stora flygning för att rensa sig efter en riktigt hård vinter får vi nog 
vänta på ännu ett tag. De som redan har varit ute och tömt sig, de har varit riktigt 
nödiga. Det är med all säkerhet gamla sent födda sommarbin som har en hel del 
slagg i sin tarm. Det är möjligt att deras myckna slagg i tarmen kommer från sent 
ynglande i höstas. Cementhonung var aktuell den senare delen av september förra 
året. Frågan är om bina kunde städa ut den honungen innan de gick i vinterklot? 
 
Är det cementhonung som dessa  http://www.bnej.se/film_moving/bi_bee_a1.flv  
 bin städar ut?  
 
Filmen är tagen den senare delen av september, någon vecka efter att bina fått sin 
vintermat.

 
Det är inte vinterns hårdhet som bestämmer när bina flyger ut och rensar. Det 
händer alltid när temperaturen ute är ca +8 grader. Det kan bli precis när som 
helst, men samhällen som har varit ute och pluppat vid lägre temperatur mår nog 
inte bra. Här har varit +6 men bina sitter fortfarande hårt i vinterklot. 

  

28-02-2010, 03:33 
PM 

Inlägg: #12

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

Jag och flera med mig hade ett kraftigt drag på Stora granbarrlusen i höstas. 
Cementhonungen innebar att jag fick byta 8 av 10 ramar i översta lådan. Det sena 
draget tärde på vinterbina. Bina sitter dessutom sämre på vax som det inte varit 
yngel i. Kombinationen av faktorer har inneburit att 3 samhällen av 9 varit ute vid 
+7°C. Tyvärr blir många kvar därute. 

Curt Augustsson 

 

 

 

28-02-2010, 04:52 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Jo, nog sitter bina hårt i sina vinterklot, det här observerades i går. De få som flög 
ut skulle i allafall dö inom kort. Deras bakkropp var riktigt uppsvälld av slagg de 
sparat i tarmen. Erfarenheten säger att bin som mår bra inte kommer ut för 
rensning förrän temperaturen kommer upp till plus 12 - 14 grader i skuggan. Det 
brukar inträffa i mitten av april vid den här horisonten. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #14

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

OM MAN HAR ISTAPPAR HÄNGANDE FRÅN FLUSTER OAVSETT VID VILKEN ÅRSTID 
då har man fel kupkonstruktion. 
Det innebär att inne i kupan så måste luftfuktigheten vara i det närmaste 100%. 
Stackars bin. Vilken fruktansvärd tillvaro. Egentligen så borde en del biodlarna 
hamna på djurskyddets "svarta lista". För det här är inget annat än 
djurplågeri!!!!!!!!!!!! 
Gideon 
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Inlägg: #15

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

(28-02-2010 06:31 PM)Gideon Önnestam link Skrev:  

OM MAN HAR ISTAPPAR HÄNGANDE FRÅN FLUSTER OAVSETT VID VILKEN ÅRSTID 
då har man fel kupkonstruktion.

Nej! snarare tvärt om. Om vattenångan kondenserar under bina så tillförs värmet 
bina. Istapparna är ett bra exempel på att det fungerar. 

Curt Augustsson 

 

 

 

28-02-2010, 09:54 
PM 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Flertalet av bisamhällena är mycket välmående och har goda förutsättningar att 
klara vinter och vår.  
Alexandersbotten är en väl beprövad botten. Den kom till för åtskilliga år sedan och 
är en botten som används flitigt här i landet. 
Bin är endast djur skattemässigt och möjligen vid varroabekämpningen, men i övrigt 
är de insekter. Har inte hört talas om att insekter lyder under djurskyddslagen! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

01-03-2010, 08:25 
PM 

Inlägg: #17

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Enligt min mening så ska inte bina ha värme utan en rimligt torr luft så att dom kan 
sitta lugnt i vinterklotet. 
Värme och fukt skapar mögel och bakterie tillväxt. Mögliga ramar är inget som jag 
gläds åt. Och det minskar med ventilation och ättika i fodret på hösten. 
Vintertid så värmer bina bara vinterklotet. Det är först på vårsidan som dom har 
nytta av isolering.  
Likaväl som vi har sjuka hus så har vi sjuka bikupor och orsaken är densamma. 
Gideon  
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Inlägg: #18
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Rensningsflygning

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Två saker!! Biodling är överförd från växtskyddsenheten till Smådjursenheten på 
SJV. 
Och det säger en del om hur myndigheten funderar. 
Den andra saken är mycket värre. Och den handlar om människors moral din, min 
och andras!! 
Skulle du personligen vilja sitta i ett  kallt fuktigt utrymme med en mage som är på 
gränsen till att spricka. 
Försvara det om så vet jag var din moral står någonstans. 
Vi borde ha kommit så långt 2010 så att vi skapat något bättre. 
Gideon 

  

01-03-2010, 09:23 
PM 

Inlägg: #19

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Rensningsflygning 

8) Är närvarande. 
Diskussionen är god, håll den så! 

BeeWare! 
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Inlägg: #20

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Rensningsflygning 

Jag kan bara konstatera att de bästa övervintringarna under mina futtiga 27 år som 
biodlare, har varit de med tätt upptill och ventilation nedtill. Det sämsta som kan 
hända är att vatten kondenserar över klotet och droppar ner över det. Så länge 
vattnet försvinner ur kupan, så länge är det torrt. Är det torrt så slipper man mögel. 
Den värme som frigörs vid kondensationen bidrager bara till mindre 
foderförbrukning och därmed mindre i tarmen. 

Curt Augustsson 
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Sidor (7): « Föregående 1 2 3 4 5 ... 7 Nästa 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Rensningsflygning 

02-03-2010, 06:53 
PM 

Inlägg: #21

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Curt!! Du och jag har två olika filosofier hur vi får bina att övervintra. Ska vi försöka 
att från var och en sin synpunkt spalta upp hur det ena eller det andra fungerar. Det 
kan vara bra för oss båda och även för eventuella läsare. 
MVH 
Gideon 

  

02-03-2010, 08:29 
PM 

Inlägg: #22

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Två saker!!! Om biodlingen är överförd till enheten för smådjur. Det är troligen för 
att bekämpningen av varroa med gifter vilka numer skrivs ut av 
veterinärverksamheten. Men av den anledningen är honungsbin inga djur utan de är 
fortfarande insekter frånsett skattemässigt då de är djur. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/varmun/varmu.html 
 
Det är mycket som skiljer en Alexandersbotten mot en nätbotten, men båda har 
luftväxlingen nedåt. Båda samhällena sitter i en tät överdel. Bisamhället alstrar 
värme, vilken blir en gynnsam luftkudde för bina över bottnen. Luften växlas genom 
bottnens öppning, fluster eller nätbotten. Värme alstras och den kondenserar samt 
övergår till flytande form vid kontakt med sval luft och rinner ut från kupan. Om det 
råder minusgrader utanför kupan, det hänger då istappar ned från bins öppning för 
växlingen av luften. 
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Rensningsflygning

Var sker kondenseringen till flytande form vid toppfluster? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-03-2010, 09:24 
PM 

Inlägg: #23

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

(01-03-2010 09:56 PM)Curt link Skrev:  

Jag kan bara konstatera att de bästa övervintringarna under mina futtiga 27 år 
som biodlare, har varit de med tätt upptill och ventilation nedtill. Det sämsta som 
kan hända är att vatten kondenserar över klotet och droppar ner över det. Så 
länge vattnet försvinner ur kupan, så länge är det torrt. Är det torrt så slipper man 
mögel. Den värme som frigörs vid kondensationen bidrager bara till mindre 
foderförbrukning och därmed mindre i tarmen.

 
Jag håller med dig fullständigt. Sedan varroan kom 1997 och därmed byte till hel 
nätbotten på samtliga kupor har jag haft minimala vinterförluster. De senaste åtta 
åren har jag inte haft nedfallsskivorna i med följd att det bara varit nätet som 
botten. Denna åtgärd har resulterat i åtta år med torra fina lådor, liten 
foderförbrukning och utan vinterförluster. Att bin skulle frysa när de sitter i 
vinterklot är en skröna som har lurat mig större delen av min biodlartid. Isolering 
behöver de inte förrän efter rensningen när yngelproduktionen kommer igång. 
Ironiskt nog kan varroan tackas för denna upptäkt. 

  

02-03-2010, 09:25 
PM 

Inlägg: #24

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Låt oss då säga så här!! Bin är levande varelser. Och det räcker för mej! Allt levande 
bör respekteras och att krypa undan det resonemanget det är som jag ser det bara 
ynkligt. Du kan inte äga en människa och som jag ser det så kan du inte heller äga 
ett djur eller en insekt heller för den delen. Det är ditt ansvar att behandla allt 
levande med respekt annars är du inte en människa som är värd att respektera. Att 
du sedan kan sälja eller ge bort bin det är en annan del av filosofin. 
Gideon 

  

02-03-2010, 09:45 
PM 

Inlägg: #25

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

Vid toppventilation enligt mej fungerar så här. Matarbrädan med hål är placerad 
något framför mitten på yngellådan. 
Hålet är täckt med ett insektsnät med en skyddtrasa  Över det en enkel filt. Över 
det hela så har jag antingen en huv eller en ytterkupa. Vintertid så använder jag 
täckbräder som gör att om fukten mot förmodan skulle öka i kupan så "slår sig" 
bräderna så att mer fukt sipprar ut.  
Den här tekniken har jag använt på bortemot 1500 övervintringar. och förlorat 
mindre än 1%. 
Funktionen blir så här att varm fuktig luft sipprar igenom täckningen och fortlöpande 
frystorkar bort. På vårsidan så är det torrt och fint utan mögel. 
Gideon  

  

02-03-2010, 10:21 
PM 

Inlägg: #26

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Insekter lyder inte under djurskyddslagen. Dessa levande små varelser kan faktiskt 
behandlas godtyckligt. Hur är den biodlare skapt som kan blåsa ut bina från 
skattlådan med en blåsare till närmaste buske eller grästuva. Med all säkerhet ingen 
tanke på annat än att bin är insekter. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-03-2010, 10:26 
PM 

Inlägg: #27

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

När invintras dessa toppventilerade bisamhällen?  När placeras insekts- / djurnätet 
samt skyddstrasan där? Vilken typ av bibotten handlar det om? Fukt sipprar ut / blir 
då filten genomvåt av kondens? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-03-2010, 11:09 
PM 

Inlägg: #28

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

Oftast i början av september. Foderhink av och nät och trasa på. Högbotten med 
stående spärrgaller fram och bak. 
Från o med att detta så är kuporna klara för vintern. Har ännu inte varit i närheten 
av bina och kommer inte att gå dit förän jag vet att dom borde ha börjat flyga. 
Då får dom rensa botten själva. De som inte gör det får ett drottningbyte tidigt på 
året. 
 
Hälsningar 
Gideon 

  

02-03-2010, 11:55 
PM 

Inlägg: #29

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Rensningsflygning 

(02-03-2010 11:09 PM)Gideon Önnestam link Skrev:  

Högbotten med stående spärrgaller fram och bak.
Du har ju en enastående ventilation under bina, det mesta av vattenångan tar nog 
den vägen. 

Curt Augustsson 

 

 

 

03-03-2010, 12:03 
AM 

Inlägg: #30

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Om man som jag har trälådor så finns det i alla fall en viss risk för mögel mot fram 
och bakvägg. Bina mår bättre på det här sättet.  
Gideon 
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Rensningsflygning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:38 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Rensningsflygning 
 

Sidor (7): « Föregående 1 2 3 4 5 6 7 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Rensningsflygning 

03-03-2010, 12:08 
AM 

Inlägg: #31

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Högbotten ... spärrgaller fram och bak. Har sett dessa bottnar men inte med 
spärrgaller där bak. Men däremot ett par nät i högbottnens bakre underdel. När 
kupan blir täckt av porös snö, då andas bina genom de båda näten i högbottnen. 
När snön töar och sedan fryser, då blir det ett kraftigt isigt lager av skare vilket kan 
kväva bisamhället under. Den som är rädd om sina små varelser gör nog klokt i att 
besöka de sina i kuporna. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

03-03-2010, 09:20 
PM 

Inlägg: #32

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Detta är en av fördelarna med toppventilation. Bina får luft även den vägen. Jag har 
ett samhälle där jag inte varit konsekvent så där kan det vara problem. Men det är 
så jag gör. Testar lite varje¨år. 
Gideon 

  

04-03-2010, 11:10 
AM 

Inlägg: #33
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Rensningsflygning

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Där samhällena täcks av huvar, där fungerar inte toppfluster. Den där huven går 
ned, står på högbottnens sargar och där kommer inte tillräckligt med luft in och ut. 
När den myckna snön täcker högbotten samt en bit upp på huven, då kan samhället 
kvävas vid tjock skare uppe på snön. Högbotten är i de flesta fall till för storskalig 
produktion av honung. Den äkta biodlingen kommer då i skymundan. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-03-2010, 01:13 
PM 

Inlägg: #34

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Rensningsflygning 

Teorierna om fukt och fukttransport är enligt min mening mycket bra beskrivna av 
Börje Andersson http://borje.infree.se/Biodling/Fukt/Fukt.htm 
 
Jag har lite svårt att följa Gideons resonemang angående toppventilationen. Först 
säger han att den fuktiga luften går upp och passerar täckningen för att sedan 
frystorka bort. Sedan säger han att bina får luft från toppventilen. 
Frystorkning innebär att is övergår till ånga utan att vätska bildas som mellansteg. 
Detta kan inte ske ovanpå en bikupas isolering. Eftersom täckningen är kallare än 
frånluften från kupan så kondenserar vatten där, om det kommer något vatten vill 
säga. Med den genomventilerade  botten som beskrivits, skulle övervintringen bli 
lika bra om kupan var tät upptill. 

Curt Augustsson 

 

 

 

04-03-2010, 06:46 
PM 

Inlägg: #35

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

Den toppventilation som finns i t ex Lysons kupor fungerar helt enkelt inte och alla 
som fått ett sådant tak har murat igen det. 
Man har t o m slutat sälja Lysons nätbotten för att den helt enkelt är otillräcklig, alla 
lufthål i tak och bottnar med klots är rent pjoller som inte har någon som helst 
funktion. 
Det finns så många riktigt stora studier som visar klart bäst invintring med tätt 
upptill och stort öppet nedtill. 
Blir det mögel någongång blir det i nedersta lådan på ytterkanterna om flustret och 
nätet blivit igensatt av död bin. 
Kondens = vatten också och bina behöver vatten på senhösten och tidig vår. 
En enkel vanlig Nacka nätbotten är det klart förmånligaste bottnen för ett samhälle. 

http://www.Solare.se 

 

 

 

04-03-2010, 10:36 
PM 

Inlägg: #36

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Det är mycket möjligt att jag i år för första gången får uppleva den krassa 
verkligheten med flera döda samhällen. Kanske jag på sätt och vis borde ha använt 
ett annat ord när jag beskrev funktionen. Diffusion kan vara ett mer riktigt ord. 
Men.... faktum kvarstår att jag under ett antal år har övervintrat samhällen på det 
sätt som jag beskriver. Jag gräver mej inte genom över 80 centimeter snö för att få 
se om min övervintring har lyckats eller inte. 
Egentligen så är det ju bara för mej själv som jag måste bevisa om jag tänker rätt 
eller inte. Om några dagar när solen skiner så går jag en vända och rensar undan 
lite. Men jag kommer inte att lyfta ett enda tak. Har jag missat så ändrar jag något 
till hösten. Jag gör ett antal avläggare under nästa år. Svårigheten är att hålla ner 
antalet på dessa. I de flesta fall så slår jag ihop bortemot 20 samhällen mot hösten. 
Jag har lovat min fru att minska ner antalet samhällen men det har hitintills 
misslyckats. 
Har de sista åren funderat kring detta med "överlevar" samhällen. Var går gränsen 
mellan kupkonstruktion och bin som klarar upp att övervintra? Kan jag modifiera en 
TBH-kupa så att bina övervintrar bra? Och kan jag hitta på ett enkelt sätt att ta 
tillvara honungen så vore det ännu bättre. 

  

05-03-2010, 07:26 
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Inlägg: #37

 
Eyvind   
Senior Member 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

Har genom åren testat olika övervintringar. Det har blivit test med en vanlig enkel 
botten med en träplatta med några lister runt med öppning för fluster samt ingen 
isolering av trälådans sidor. Men med några jutesäckar ovanpå och samhället har 
varit placerat i ett vanligt bihus. Övervintringarna har varit bra. 
Det har inte uppfattats någon skillnad när lådornas sidor har isolerats med 5 cm. 
tjocka markskivor ( hård cellplast ) och några jutesäckar över. Övervintringarna har 
även här varit bra. 
I år görs ett annat test. Testet består av en traditionell Alexanderbotten i vinterläge, 
trälåda där bisamhället finns samt täckning med trälappar. Den enheten har sedan 
täckts med 4 dagstidningar där ena halvan hänger ned mot lådans ytterkanter. 
Lådans övre del täcks med 16 lager av dagstidningar samt över det hela en filt som 
är vikt en gång. Den håller de vikta tidningarna på plats runt lådans sidor. Om det 
tränger ut fukt genom matarekopp samt mellan täcklapparna, det borde då märkas 
på de tidningar som är närmast samhället. 
Det har observerats att kondens har bildats vid luftslussen genom kupans fluster, 
enär där har observerats små istappar. Bina är just nu nöjda med sin luftsluss 
eftersom de sitter kraftigt i sina vinterklot. Det var i dag fullt solsken på kuporna. 
Temperaturen plus 6 grader i solen, minus 4 grader i skuggan. Bina var kvar i sina 
klot. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-03-2010, 08:58 
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Inlägg: #38

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Om.. du hade tagit bort matarkoppen så tror jag att det hade varit ännu bättre. Men 
då måste du täcka med plastnät över hålet. En kommentar är att tidningarna blir lite 
för tätt i min smak. 
Har ännu inte sett till något bi. Inga som varit ute på flygtur. När jag nu tittar på 
avstånd. 
Är säkert över en meter snö på sina platser. 
 
Gideon 

  

05-03-2010, 09:20 
PM 

Inlägg: #39

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Hej. 
Det är ju intressant att läsa att binas övervintring går bra hur man än bär sig åt. 
Fast jag kommer nog att fortsätta på mitt beprövade sätt.  
// Jano 
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Inlägg: #40

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Jaha! Nu är det vår, eftersom bina har varit ute och pluppat. Det var en hel av 
gulbruana bomber på snön, men endast ett fåtal döda bin där. Efter att bina har fällt 
ut sitt slagg, då tog sig de flesta av dem in i kupan igen. I något samhälle droppade 
det lite kondensvatten ned från botten. Det här skvallrar om att sättningen av yngel 
är i full gång i den kupan. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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10-03-2010, 11:22 
PM 

Inlägg: #41

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Det är nu som problemen börjar. Så här års är det många bisamhällen som stryker 
med på grund av klantiga odlare. 
Det bästa är att ta det lugnt och invänta att den riktiga rensningen är klar. 
Gideon 

  

11-03-2010, 10:57 
AM 

Inlägg: #42

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Ser det inte som några problem att en del bin gör en tidig rensning vid bra väder. 
De nödigaste kommer ut. Det är ett tecken på friskhet när bin med överfylld 
ändtarm flyger ut ur kupan och släpper tarmens innehåll i naturen samt åter flyger 
in i sin kupa. Det är bra mycket sämre om bina släpper sina ploppar inne i sin kupa. 
Det kallas för utsot, vars orsak många gånger kan vara bisjukdomen NOSEMA i 
grunden. När bin landar i snön då blir de kvar där och dör av snöns kyla. 
Det är mycket lite döda bin på bisamhällets botten. Det har ännu inte skrapats ut 
mycket mer än omkring ett tiotal bin. Det här är ett tecken på att sommarbina dog i 
höstas samt att bisamhället gick in i vintern med i stort sett bara vinterbin. Det 
rinner inte längre något kondensvatten från egna samhällen, men väl grannens 
strax intill. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #43

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

(04-03-2010 11:10 AM)Eyvind link Skrev:  

Där samhällena täcks av huvar, där fungerar inte toppfluster. Den där huven går 
ned, står på högbottnens sargar och där kommer inte tillräckligt med luft in och ut. 
När den myckna snön täcker högbotten samt en bit upp på huven, då kan 
samhället kvävas vid tjock skare uppe på snön. Högbotten är i de flesta fall till för 
storskalig produktion av honung. Den äkta biodlingen kommer då i skymundan.

Vad är skillnaden mellan biodling och honungsproduktion? 

  

16-03-2010, 11:56 
PM 

Inlägg: #44

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

(16-03-2010 09:58 PM)Eyvind link Skrev:  

Skillnaden är genialisk enkel, det är bara att komma på den!
 
Detr var ju okså ett svar, men det blev man ju inte klokare av. Du måste kunna 
redogöra för skillnaden när du påstår att sådan finnes. 

  

17-03-2010, 11:20 
PM 

Inlägg: #45

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Herr E.. har kommit med långa förklaringar i det här ämnet. Jag tror inte han vet 
riktigt själv hur det ska vara. 
 
Jag skulle vilja att det blev vår så att man kan kolla läget. Hitintills så verkar det bra. 
Gideon 

  

17-03-2010, 11:59 
PM 

Inlägg: #46
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MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Rensningsflygning 

Ja ... jag väntar oxå på att  prata bajs !!!  
 
Men förhoppningsvis är mina tjejer lite blyga av sig och väntar på bättre väder. 
Grannen har räknat i hopp över 3.3 meter snö under denna vinter Brrrrrr . Snart är 
det vår dags jämning Mer sol...          mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

18-03-2010, 06:54 
PM 

Inlägg: #47

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Här sitter de också stilla. Det är bra stt de väntar för då vet man att övervintringen 
har gått bra. De sitter så lungt och tyst och foder har de gott om. 

  

18-03-2010, 10:42 
PM 

Inlägg: #48

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

"De sitter så lungt och tyst och foder har de gott om". 
 
Det här tyckte en biodlare i trakten också. Av de 12 samhällen som invintrades i 
höstas är det 1 kvar. De andra satt lugnt och stilla, visst de var ju döda. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Jano   
Junior Member 
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SV: Rensningsflygning 

(18-03-2010 10:42 PM)Eyvind link Skrev:  

\"De sitter så lungt och tyst och foder har de gott om\". 
 
Det här tyckte en biodlare i trakten också. Av de 12 samhällen som invintrades i 
höstas är det 1 kvar. De andra satt lugnt och stilla, visst de var ju döda.

Av mina 11 invintrade är 11 vid liv, men de flyger inte ut i onödan för det behöver 
de inte. Det är nu nio år sedan jag hade något samhälle som dött under vintern. 
Sen var det skillnaden mellan biodlare och honungsproducenter. Hur var det med 
det? 8) 

  

18-03-2010, 11:37 
PM 

Inlägg: #50

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Det här "Skillnaden är genialisk enkel, det är bara att komma på den"! finns tidigare 
i tråden. Det kan inte vara enklare. 
 
Den stora rensningen för merparten av bin kommer med all säkerhet att inträffa 
omk. början - mitten av april. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Rensningsflygning 

19-03-2010, 03:03 PM (Detta inlägg ändrades senast: 30-03-2010 av 02:46 AM 
MrBart.) 

Inlägg: #51

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Rensningsflygning 

bierna är ut och bombarderar i andra världsdelar  
 
http://www.reuters.com/article/idUSTRE62...estyleMolt 
 
[move]mvh mr bart  [/move] 

Nadie espera que la Inquisición española 

  

19-03-2010, 05:28 
PM 

Inlägg: #52

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Rensningsflygning 

Falska och äkta tjurfäktare finns det gott om, nu håller vi trådens ämne - rensningsflykt. 
 
Om det behövs en tråd om skillnaden mellan biodling och honungsproduktion så bör den 
skapas separat. 
 
//Jonny 
 
 
 

(19-03-2010 11:36 AM)Jano link Skrev:  

[quote author=Eyvind link=topic=460.msg1758#msg1758 date=1268944630] 
Det här \"Skillnaden är genialisk enkel, det är bara att komma på den\"! finns tidigare i 
tråden. Det kan inte vara enklare.

Nu har jag läst igenom hela denna tråd och inte hittat någon vettig förklaring till ditt 
påstående. 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=301&page=6 (1 av 5) [2014-08-20 09:39:22]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=301
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=301&pid=1477#pid1477
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=301&pid=1477#pid1477
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=301&pid=1477#pid1477
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=246
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=301&pid=1477#pid1477
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=246
http://www.reuters.com/article/idUSTRE62I0N420100319?type=lifestyleMolt?feedType=RSS&feedName=lifestyleMolt
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=246
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=301&pid=1477
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=301&pid=1478#pid1478
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=301&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=301&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=301&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=301&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=301&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Rensningsflygning

Däremot har jag funnit att skillnaden är väsentlig mellan biodlare och biodlare, det finns 
tydligen både äkta och oäkta. 
[/quote] 

BeeWare! 

  

20-03-2010, 04:58 
PM 

Inlägg: #53

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Det som borde oroa oss är att biodlare berättar om sockerlösning som rinner ur kuporna 
och presenterar bilder där utsotsfläckar finns på flustret.(inte på denna area-tråd). Det 
här är inget normalt. Men ändå så är framtoningen att det är bara så här det blir. Det här 
kommer att kosta bin!! 
Gideon 

  

20-03-2010, 06:05 
PM 

Inlägg: #54

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

I dag när klockan var ca. 13.00 besöktes bina och temperaturen visade plus 10°, men 
något disigt. Det visade sig att mycket lite med bin gjorde en flygtur för att tömma sin 
tarm. Gav akt på när bina kom ut ur sin kupa och när de tömde tarmen, då kom en 
gulbrun seg tråd ut i ändan av några av dem. Det var en odör som inte det minsta var 
njutbar när smeten hamnade på mössans skärm. Det här att smeten inte är blaskig är ett 
tecken på att bina inte är behäftade med Nosema. De bin som var mest nödiga kom ut för 
att rensa sig samt det något sega tråden kan vara något åt hållet vattenbrist för de bin 
som har börjat att äta pollen för tidig sättning av yngel. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

25-03-2010, 08:14 
PM 

Inlägg: #55

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Rensningsflygning 

Hej. 
Nu har våren kommit på riktigt. Igår var det +10 och idag +17 i skuggan. detta tyckte 
bina var perfekt för att flyga ut och röra på vingarna. Alla samhällen var ute och rensade, 
men det märktes inte i anslutning till kuporna, för det jättefina vädret tillät längre 
flygturer. Enstaka bin var och kollade i vintergäcks och snödroppsknopparna i hopp om att 
finna lite pollen.  
// Jano  
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Rensningsflygning

26-03-2010, 11:31 
PM 

Inlägg: #56

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

I dag omkring kl. 13.40 och temperaturen var något drygt 14° i skuggan, då flög bina ut 
för att rensa tarmen. Det var i stort sett vindstilla och solens strålar trängde värmande 
ned igenom lite solrök. Men de som inte var riktigt tända på att rensa sig. Dem tvingades 
ut när täcklapparna lyftes för att kolla samtliga samhällens förråd av mat. Allt som kunde 
observeras noterades, papperet var gulprickigt efteråt av alla pluppar som hamnat där. 
Bina träffade även det grå håret i tinningarna. Det var inte att undra på att det doftade 
ättika hela tiden, ända tills det tvättades bort. Jacka och mössa var nedsmetade med 
gulbruna fläckar. Ja, nu är det vår efter en lång och hård vinter!  
 
Var ättikdoften kom ifrån, ger ingen ättika till bina. Det är möjligt att det kommer från 
oxalsyran som bina behandlades med förra året i början av november. Bina kom inte ut 
efter behandlingen i höstas på grund av kyla. Det kan även vara på det sättet att bina 
producerar den här substansen av ättika vid sin upplagring av avfall över vintern.  
 
Det är möjligt att någon här på forumet kan komma med en riktig förklaring, då ganska 
nära sanningen? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-03-2010, 02:51 
AM 

Inlägg: #57

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Rensningsflygning 

Torkad  :-X urin  :-X har en doft som liknar ättika  :-X          mvh   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

27-03-2010, 07:31 PM (Detta inlägg ändrades senast: 28-03-2010 av 12:01 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #58

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

Nu rättar vi till slipsen, samtliga, 
tuggar ordentligt och sväljer innan 
vi pratar. 
 
Jag rekommenderar att ögna igenom http://forum.biram.se/index.php?topic=118.
msg375#msg375 om det är så att de enkla "reglerna" på forumet är bortglömda. 
 
Insektsbajs är surt i grunden och en blandning av avföring & urinämne. En väl lagrad sås 
av den sorten torde ha en doft därefter. 
 
 

Jag har tagit bort några inlägg som inte 
riktigt tillför debatten någonting ifall 
någon undrar. 

BeeWare! 

  

28-03-2010, 03:36 
PM 

Inlägg: #59

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Rensningsflygning 

Bins njurar renar binas kroppsvätska från olika syror. Vilka ger en doft av i likhet med 
ättika. Dessa syror blandas med biets övriga avfall innan det fälls ut i naturen eller i 
kupan eller på binas fluster. 
 
Våren förra året vid den här tiden ungefär. Några nödiga bin kom ut från en kupa. De 
släppte sitt avfall som ganska stora lättflytande droppar i flustrets ovankant. Tog en liten 
kaffesked och skrapade ned de stora dropparna i den. For snabbt hem till mikroskopet för 
att undersöka om samhället hade bisjukdomen nosema. Dropparna placerades mellan 
objektglas och täckglas. Det gick inte att se några blåaktiga risgrynslikande sporer av 
nosema i först 200 gångers förstoring, inte heller i 400 eller 600 gångers förstoring. Det 
enda som kunde observeras var sockerkristaller. Bina uppförde sig senare under våren, 
sommaren och hösten helt normalt. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

28-03-2010, 07:04 PM (Detta inlägg ändrades senast: 30-03-2010 av 02:45 AM 
MrBart.) 

Inlägg: #60

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Rensningsflygning

SV: Rensningsflygning 

(28-03-2010 03:36 PM)Eyvind link Skrev:  

Bins njurar renar binas kroppsvätska från olika syror. Vilka ger en doft av i likhet med 
ättika. Dessa syror blandas med biets övriga avfall innan det fälls ut i naturen eller i 
kupan eller på binas fluster.

Hmmmmmmm jag undrar vad njurar har för funktion ? Kan det vara ungefär det samma 
för andra djur ? 
Vad blir då kvar efter njurarna har gjort sitt jobb hmmmmmmmm ? = 
http://forum.biram.se/index.php?topic=46...99#msg1799 
     [move]mvh bart  :-\[/move] 

Nadie espera que la Inquisición española 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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Rensningsflygning 

28-03-2010, 07:49 
PM 

Inlägg: #61

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Rensningsflygning 

Njurar har samma funktion i alla kroppar där de återfinns. 
 
Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Njure 

BeeWare! 

  

28-03-2010, 08:47 
PM 

Inlägg: #62

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Rensningsflygning 

Malpighiska kärlen utgör insekternas njurar och har sin huvudfunktion i att utsöndra 
slutprodukterna i insekternas proteinmetabolism. I jämförelse med däggdjuren är 
denna process oftast tämligen ineffektiv och slutprodukten utgörs av urinsyra. Detta 
har särskilt studerats hos skinnbaggen Rhodnius hos vilken man anser att urinsyran 
transporteras genom väggen på de Malpighiska kärlen under medverkan av 
natriumvätekarbonat. 
 
Hos flertalet insekter består de malpighiska kärlen av raka ogrenade rör. Det finns 
emellertid även helt andra former, grenade och älghornsliknande. I vissa fall kan 
också funktionen förändras så att de producerar silkestrådar eller skyddande sekret. 

Curt Augustsson 
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:39 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 2 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): « Föregående 1 2 3 4 5 ... 8 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 
Småskalig bi odling ? (Sidor: 1 2 
3 ) 
MrBart

20 6,324
08-03-2010 11:28 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 GMO-godkända 
rune

1 591
04-03-2010 11:16 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Nya bin på marknaden ? 
rune

1 588
25-02-2010 04:23 AM 

Senaste inlägget: MrBart 

 KÖPES BUCKFAST Samhällen 
MrBart

0 449
11-02-2010 07:29 PM 

Senaste inlägget: MrBart 

 Bistick 
Curt

4 1,101
28-01-2010 01:25 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Huru skola vi invintra våra bin 
Webmaster

0 536
24-01-2010 10:20 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 bigård och tillstånd 
bin-live

8 1,632
22-01-2010 09:15 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Varroabehandling (Sidor: 1 2 ) 
G

11 2,692 15-01-2010 08:53 PM 
Senaste inlägget: bin-live 

 FLYTTAD: Bifoderväxter 
Webmaster

0 607
02-01-2010 12:23 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Rengöring av använt material 
Curt

2 919
22-12-2009 10:52 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 drönarnas vanor 
rune

0 493
22-12-2009 04:52 PM 
Senaste inlägget: rune 
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Diskussionsramen - Biodling 

 TBH 
Gideon Önnestam

0 634
09-11-2009 09:34 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 VITA BIN?? 
bin-live

4 1,067
28-10-2009 06:07 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Övervintring 
inge björk

1 710
13-09-2009 11:29 AM 
Senaste inlägget: Jano 

 Flytta bin? 
Ingemar

6 1,816
21-08-2009 02:06 AM 
Senaste inlägget: rune 

 
Ta bort täckt yngel före 
oxalsyrebehandling 
bin-live

2 953
21-08-2009 01:53 AM 
Senaste inlägget: rune 

 Argument till markägare???? 
Asthor

7 1,425 10-06-2009 05:19 PM 
Senaste inlägget: rune 

 
Omröstning: Vad tycker du om 
SBR's nya hemsida? 
Webmaster

3 1,002
10-06-2009 04:35 PM 
Senaste inlägget: lina 

 
Biodlingens registrering hos 
Jordbruksverket. (Sidor: 1 2 ) 
Eyvind

14 2,653
04-06-2009 08:21 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 Hjälp - det är döda bin överallt 
lina

1 827 04-06-2009 09:39 AM 
Senaste inlägget: lina 

    

Sidor (8): « Föregående 1 2 3 4 5 ... 8 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd
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Hoppa till:  
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Småskalig bi odling ?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:40 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Småskalig bi odling ? 
 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Småskalig bi odling ? 

21-02-2010, 07:52 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

Småskalig bi odling ? 

Är det inte dax att döpa om "hobby odling" till småskalig bi odling ? 
                      en som undrar    mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

22-02-2010, 05:47 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Småskalig bi odling ? 

(21-02-2010 07:52 PM)MrBart link Skrev:
Är det inte dax att döpa om \"hobby odling\" till småskalig bi odling ? 
                       en som undrar     mvh mr bart  

Upp till ett ton honung är ju numera småskaligt. Frågan är vad vi skall kalla en 
biodlare som producerar 1,1 ton? 

Curt Augustsson 
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Småskalig bi odling ?

22-02-2010, 09:52 
PM 

Inlägg: #3

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

;D 110%  småskalig bi odling  ;D 

Nadie espera que la Inquisición española 

  

22-02-2010, 11:44 
PM 

Inlägg: #4

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Småskalig bi odling ? 

Frågan är ju faktiskt berättigad. De som livnär sig och sin pension på bin idag må 
vara de som förser de stora distributörerna med honung, men det är ju de små 
odlarna som lär Svensson att äta och bruka honungen. Att producera ett ton honung 
är inte snutet ur ena flustervingen. Tag ett snitt om 50 kg / kupa så blir det 20 
samhällen. Många lyft blir det. Många galler att inspektera. Hur många samhällen 
har en behovsbiodlare? 
Det är kanske som så att det finns flera kategorier? 
 
Behovsbiodlare som bara odlar för att förse sig, grannen och några släktingar med 
honung. Max fyra kupor. 
humhumbiodlare som även säljer på torget eller till lokal butik. 5-15 kupor 
Småskalig biodlare för de som har 15-25 kupor 

BeeWare! 

  

23-02-2010, 03:01 
AM 

Inlägg: #5

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

Finns det några siffror på hur mycket småskalig bi odling  producerar eller levererar 
till handeln mot för hur mycket storskalig bi odling gör ?                          mvh 
mrbart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

23-02-2010, 09:14 
PM 

Inlägg: #6
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Småskalig bi odling ?

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Småskalig bi odling ? 

Ur samhällets synpunkt (pollinering) så är det den halvstora "hobbybiodlaren som är 
viktigast. 
Med 10-30 samhällen så måste han/hon kunna en hel del. Området omkring 
bigårdarna får bra pollinering 
och inte minst viktigt. Han/hon fungerar som mentor. 
Problematiken att få till nya biodlare är en kostnadsfråga. 
Lite av tänkandet kring TBH-kuporna måste in i sammanhanget. 
 
Gideon 

  

24-02-2010, 05:10 
AM 

Inlägg: #7

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

(23-02-2010 09:14 PM)Gideon Önnestam link Skrev:
Ur samhällets synpunkt (pollinering) så är det den halvstora \"hobbybiodlaren som 
är viktigast. 
Med 10-30 samhällen så måste han/hon kunna en hel del. Området omkring 
bigårdarna får bra pollinering och inte minst viktigt. Han/hon fungerar som 
mentor. Problematiken att få till nya biodlare är en kostnadsfråga.Lite av 
tänkandet kring TBH-kuporna måste in i sammanhanget.Gideon

 
Det har du rätt i . Men vad tänker du (Lite av tänkandet kring TBH-kuporna måste in 
i sammanhanget)  
kan du utveckla lite ?          mvh mrbart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

24-02-2010, 09:22 
PM 

Inlägg: #8

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Småskalig bi odling ? 

Hur uppfattas biodlaren. Jo som regel som en gammal stöt. Ett kuriosum. Gammal 
och lite speciell. Ganska så kul att prata med. Men sådan vill ju inte jag bli!!!!!!!!!!!!!! 
Samtidigt så förstärker kupor och utrustningen i övrigt bilden av det otidsenliga. 
 
Så vi måste få till en vinkling på problematiken. Helst lite annorlunda stuk. Och det 
är därför jag nämner TBH-kuporna. Jag har jobbat som produktutvecklare/
konstruktör i halva mitt liv. Och det här retar mig att jag inte har lyckats med det 
här. 
Gideon 
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Småskalig bi odling ?

  

25-02-2010, 04:27 
AM 

Inlägg: #9

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

Är det här något som kunde passa ?  http://www.omlet.co.uk/products_services...?
view=Bees 
                                                            mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

25-02-2010, 10:41 
PM 

Inlägg: #10

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Småskalig bi odling ? 

Tyvärr så är det mesta som presenteras alldeles för omständigt. Likt det här. Det 
sätts dit en skruv för att hålla en skruv som egentligen inte alls hade behövts. Vi 
måste söka det mest enkla som går att göra med bin som mår bra och överlever. Vi 
måste i första skedet leta överlevare på enklast möjliga utrustning. 
Gideon 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Småskalig bi odling ? 

06-03-2010, 03:05 
AM 

Inlägg: #11

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

här finns en länk till en engelsk bi site om top bar hives  
http://forum.beemaster.com/index.php/board,96.0.html 
                            mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

07-03-2010, 02:44 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Småskalig bi odling ? 

Det krävs en förklaring av vad Törebodahalvkupa ( TBH ) är för något? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2010, 04:52 
PM 

Inlägg: #13

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Småskalig bi odling ?

SV: Småskalig bi odling ? 

(07-03-2010 02:44 PM)Eyvind link Skrev:
Det krävs en förklaring av vad Törebodahalvkupa ( TBH ) är för något?

top bar hive =  TBH                    mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

07-03-2010, 07:12 
PM 

Inlägg: #14

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Småskalig bi odling ? 

Det behövs en bättre beskrivning, då på svenska språket, tack! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2010, 09:04 
PM 

Inlägg: #15

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

Här får du en översättning som inte är till någon nytta pga att alla använder orden T B 
H eller TOP BAR HIVE .! 
 
VARSÅGOD PÅ SVENSKA = top bar bikupa                mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

07-03-2010, 09:21 
PM 

Inlägg: #16

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Småskalig bi odling ?

SV: Småskalig bi odling ? 

Här finns en länk till en sida som handlar om tbh  
 
  http://biobees.com/index.php 
 
Dock är den på engelska men det finns massa fina bilder att titta på så kanske man 
kan få en uppfattning av vad det handlar om. 
 
Det jag har förståt är det ett enkel , billig , kostands effektiv , alternativ bla för tredje 
världen eller för entusiasten som vill ha en sorts trågkupa på längden. 
 
Idén är att bierna kan bygga naturligt och fritt dock med villa begränsningar. 
Vissa problem uppstår vid slungning pga att det inte finns ett ramverk runt hela bi 
kakan 
                                                            mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

07-03-2010, 11:51 
PM 

Inlägg: #17

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Småskalig bi odling ? 

Det kunde vara bra att få en vettig förklaring till vad som är bra med TBH? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-03-2010, 03:51 AM (Detta inlägg ändrades senast: 08-03-2010 av 03:53 AM 
MrBart.) 

Inlägg: #18

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

(07-03-2010 11:51 PM)Eyvind link Skrev:
Det kunde vara bra att få en vettig förklaring till vad som är bra med TBH?

Se den för gående inslag .   
 
                    Det jag har förståt är det ett enkel , billig , kostands effektiv , alternativ 
bla för tredje världen eller för entusiasten som vill ha en sorts trågkupa på längden. 
 
Idén är att bierna kan bygga naturligt och fritt dock med villa begränsningar. 
Vissa problem uppstår vid slungning pga att det inte finns ett ramverk runt hela bi 
kakan 
                                                   mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 
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Småskalig bi odling ?

  

08-03-2010, 12:12 
PM 

Inlägg: #19

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Småskalig bi odling ? 

Det blir inget problem vid honungsslungningen bara rätt slunga väljs. Varför inte en 
honungspress?  Vars föregångare fanns före honungsslungan. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-03-2010, 07:12 
PM 

Inlägg: #20

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Småskalig bi odling ? 

Det klart att det går att pressa ut honungen vissa gör så med ljung honung men det 
kostar honung om bierna måste bygga ut nya väggar hela tiden. Fast man kan alltid 
göra fina ljus av vaxet.  mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Småskalig bi odling ? 

08-03-2010, 11:28 
PM 

Inlägg: #21

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Småskalig bi odling ? 

Kupan är avsedd för Afrikanska bin och dessa länders biodlande. Det är en helt 
annan ras av bin än vad som finns i Skandinavien samt ett helt annat biodlande. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Thråd läge | Linear 
läge 

GMO-godkända 

03-03-2010, 10:06 
PM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

GMO-godkända 

GMO-grödor kan var ett hett ämne. De här är de som jordbruksverket listar. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomrad...03384.html 
(Lycka till med länken) 
Det är inte många sorter som får odlas i Sverige. 
Den potatis som finns med odlas för industriellt bruk ( pappersbearbetning) och får 
inte användas till föda för varken människor eller andra djur. 
Rune 

 

 

 

04-03-2010, 11:16 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: GMO-godkända 

Ett problem för biodlingen kan bli hybridtyper av jordbruksfältens grödor. Hybrider 
har i många fall den nackdelen att bin inte har något att samla in där till sin kupa. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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GMO-godkända

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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läge 

Nya bin på marknaden ? 

25-02-2010, 12:57 
AM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Nya bin på marknaden ? 

Får en drottning se ut hur som helst, och hur ofta hittar man en drottning i en 
blomma ? 
Kan man döpa om blommor som man vill ? 
Förlåt om man tvivlar lite på hemsidans verklighetsanknytning. 
http://www.bibotten.se/ 

 

 

 

25-02-2010, 04:23 
AM 

Inlägg: #2

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Nya bin på marknaden ? 

Det är inte så svårt i fantasyland fråga pinocchio , kanske tyckte drottningen inte 
om sitt hus och stack. 

Nadie espera que la Inquisición española 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Nya bin på marknaden ?

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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KÖPES BUCKFAST Samhällen 

11-02-2010, 07:29 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

KÖPES BUCKFAST Samhällen 

BUCKFAST Samhällen KÖPES 
 
Hej jag skulle vilja köpa 4 till 16 st BUCKFAST samhällen . Helst av den snälla 
varianten. 
Önskvärt är att de är på dadant eller 3/4 langström formatet. Dock andra format 
kan även beaktas. 
Även hela kupor köpes. Gärna tidigt på våren (om den kommer någonsin)        mvh 
bart   tel 070 269 9234 

Nadie espera que la Inquisición española 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bistick 

24-01-2010, 12:07 
PM 

Inlägg: #1

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

Bistick 

Att bli stucken av bina hör kanske till när man är biodlare. Det kan vara bra att veta 
lite om hur man reagerar på bigift. 

 
 
Bifogad(e) fil(er)  

  Hur m (Storlek: 39.5 KB / nedladdningar: 10) 

Curt Augustsson 

 

 

 

28-01-2010, 11:07 
AM 

Inlägg: #2

Bisysslan   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Bistick 

Intressant! I texten fanns en hänvisning till hur gadden skulle avlägsnas men jag 
kunde inte hitta den - kan du berätta hur man gör på bästa sätt? 
 
/Linda 
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AM 

Inlägg: #3
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Bistick

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Bistick 

(28-01-2010 11:07 AM)Bisysslan link Skrev:  

Intressant! I texten fanns en hänvisning till hur gadden skulle avlägsnas men jag 
kunde inte hitta den - kan du berätta hur man gör på bästa sätt? 
 
/Linda

Det bästa sättet att avlägsna gadden är enligt min mening att skrapa loss den med 
en vass kniv eller med nageln. Försök aldrig att ta tag i den med fingrarna, eftersom 
man då effektivt tömmer giftblåsan in i sticket. 

Curt Augustsson 

 

 

 

28-01-2010, 12:17 
PM 

Inlägg: #4

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Bistick 

Curt!!  
Det här kan man inte nog betona. Men man kanske ska berätta en del saker.  
Undvik att irritera stället där sticket tagit. Tyg som ligger emot och skaver är  
inte bra. 
Om man får ett stick i ansiktet så tar man som Curt skriver bort gadden mycket  
försiktigt så snart som möjligt. Sedan tar man isbitar i en tygnäsduk och låter 
isbitarna 
smälta mot bisticket. Allt eftersom isen smälter så tar vattnet och sköljer bort en del 
av 
bigiftet. Det är ingen behaglig metod men som regel så får man ingen svullnad. Och 
för egen del så ser jag helt normal ut redan samma dag. 
Gideon 

  

28-01-2010, 01:25 
PM 

Inlägg: #5

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=290 (2 av 3) [2014-08-20 09:41:51]

http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=78
http://www.kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=78
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=290&pid=1328
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=290&pid=1329#pid1329
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=113
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=113
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=290&pid=1329
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=290&pid=1330#pid1330
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=78


Bistick

SV: Bistick 

Xylocainsalva som finns på apoteket lindrar smärta. Annars finns det många 
huskurer i detta ämne. Persilja, snus jag vet inte allt. Fuktad sockerbit brukar jag 
använda. Det skall inte vara typ snabbitsocker utan den hårda varianten. En del 
människor svullnar kraftigt av bistick. Cortisonpreparat som Prednisilon (har jag för 
mig det heter) tar ner svullnad, men det är receptbelagda medicament. Det kunde 
vara intressant att höra vad ni har för huskurer runt om i landet.  
För den som vill veta vad giftet innehåller så skickar jag denna sida. 

 
 
Bifogad(e) fil(er)  

  Vad inneh (Storlek: 13 KB / nedladdningar: 3) 

Curt Augustsson 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Huru skola vi invintra våra bin 

24-01-2010, 10:20 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Huru skola vi invintra våra bin 

Huru skola vi invintra våra bin 
 
Binas invintring i halm- och ramkupor. av J. Alb. Ljungström. Året är 1913. 
 
Ovanstående artikel har vi fått från användare Curt. Det är en inscannad PDF. 3 Mb 
stor. 
 
Har du material som är för stort för Diskussionsramens uppladdning? Kontakta mig, 
så löser vi det! 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 10:44 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / bigård och tillstånd 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

bigård och tillstånd 

12-12-2009, 09:35 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

bigård och tillstånd 

Krävs det alltid tillstånd av kommun eller annan markägare för att placera ut 
bikupor i skogsmark. 
Finns det något enkelt sätt att ta reda på vem som är markägare. 
Jag planerar att utöka min biodling nästa år men tycker att det är svårt och 
byrkratiskt att leta reda på markägare och komma i kontakt med rätt person. 

  

13-12-2009, 06:25 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: bigård och tillstånd 

Om det är kommunal mark måste du ha tillstånd av kommunen, är det privat mark 
är det bara markägarens tillstånd som behövs. För att ta reda på vem som äger 
marken räcker det oftast att fråga i närmsta gård. En utbigård skall anmälas till 
Länsstyrelsen, därför måste du ha fastighetsbeteckningen på området. 

Curt Augustsson 

 

 

 

14-12-2009, 12:05 
AM 

Inlägg: #3
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bigård och tillstånd

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: bigård och tillstånd 

Tänk också på att det är lämpligt att du håller både hembigård och utbigård i 
samma församling. Annar sfår du inte flytta bin, ramar,verktyg osv mellan 
bigårdarna utan attde är besiktigade. 
Det kanske låter hårt, fyrkantigt och byråkratiskt med regeln är till för att begränsa 
spridning av vissa sjukdommar och det är vårt gemensamma ansvar att följa dessa 
regler. 
Lycka till 
Rune 

 

 

 

14-12-2009, 11:02 
PM 

Inlägg: #4

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: bigård och tillstånd 

Ja det här med att man bara får flytta inom fösamlingen är ett problem för oss som 
bor i små församlingar.min hembigård står i en väldigt liten församling. 
Reglerna borde ändras så att det blir lite mer rättvist.Ex.antal km istället. 

  

15-12-2009, 01:54 
PM 

Inlägg: #5

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: bigård och tillstånd 

Sådana diskussioner pågår. Men om eller när det blir någon ändring är lite oklart. 
Om du har behov av flytt över föramlingsgränser ( gäller både bin, redskap, materiel 
mm ) så gå en kurs för "Godkänd Biodlare" i vår så räcker det med en besiktning 
per år.  
Tag kontakt med din bitillsynsman. Han/hon kan ge dig besked om när och var det 
ges sådana kurser. 

 

 

 

15-12-2009, 08:51 
PM 

Inlägg: #6

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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bigård och tillstånd

SV: bigård och tillstånd 

Godkänd biodlare har trots allt ett stort ansvar när det gäller flyttning: 
 
 
Godkänd biodlare 
 
En biodlare kan utses till godkänd biodlare av Statens jordbruksverk enligt 7 § i 
�Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk 
yngelröta och varroasjuka hos bin (SJVFS 2002:46). 
 
För att bli godkänd biodlare måste man genomgå bisjukdomskurs motsvarande vad 
som gäller för bitillsynsmannautbildningen. Dessutom måste man ha 3 års 
dokumenterad erfarenhet av biodling. Kurser för godkänd biodlare anordnas 
vanligtvis av SBR-distrikten. Efter genomgången kurs kan biodlaren hos 
Jordbruksverket ansöka om att bli godkänd biodlare. En bitillsynsman är inte 
automatisk godkänd biodlare utan även han/hon måste skicka ansökan till 
jordbruksverket. 
 
Bitillsynsman får enligt 7 § lämna en godkänd biodlare tillstånd att flytta 
bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en 
bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader. Innan sådant flyttningstillstånd 
ges måste bitillsynsmannen besiktiga samhällena med anledning av amerikansk 
yngelröta och genomföra nedfallsundersökning för varroa (gäller inom zon 2 och 3). 
 
Tillstånd får inte lämnas för flyttning över varroazongränserna och är för övrigt 
villkorat av: 
 
  1. att amerikansk yngelröta eller varroa inte påträffats i bigården (inom zon 1 
gäller inte kraven på varroafrihet). 
  2. att det före varje flyttningstillfälle genomförs besiktning med avseende av 
amerikansk yngelröta (se 37 §). 
  3. att samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar inom zon 2 och 3 alltid 
föregås av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 § andra stycket: 
"Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta minst en tredjedel 
av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen. Undersökning skall ske genom 
analys av nedfall. Under binas aktiva period skall nedfallet insamlas med 
varroainlägg i samhället under minst 14 dagar." 
  4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress, 
telefonnummer och hur länge tillståndet gäller. 
 
 
Den godkända biodlaren kan när tillstånd utfärdats själv genomföra de 
undersökningar som beskrivits ovan, men observera att tillståndet endast kan ges 
till flyttning mellan biodlarens utoch hembigårdar (som måste vara anmälda till 
länsstyrelsen). En godkänd biodlare får således inte själv genomföra besiktning i 
samband med försäljning av begagnade bikupor och -redskap, bisamhällen eller 
drottningar och inte heller i samband med flyttning av drottningar till 
parningsstation/plats, med mindre denna är biodlarens egen utbigård. 
 
 
Enligt det brev som den godkända biodlaren mottar från Jordbruksverket gäller även 
följande: Godkänd biodlare skall meddela flyttningen till bitillsynsmannen i distriktet 
dit flyttningen sker. Det åligger godkänd biodlare att hålla sig informerad om de 
bestämmelser som berör bekämpning av smittsamma bisjukdomar. 

Curt Augustsson 
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bigård och tillstånd

19-12-2009, 12:51 
PM 

Inlägg: #7

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: bigård och tillstånd 

Tack för det svaret. 
Den kursen kommer jag nog att behöva,ska kolla upp när dom börjar 2010. 

  

22-01-2010, 08:44 
PM 

Inlägg: #8

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: bigård och tillstånd 

(14-12-2009 12:05 AM)rune link Skrev:  

Tänk också på att det är lämpligt att du håller både hembigård och utbigård i 
samma församling. Annar sfår du inte flytta bin, ramar,verktyg osv mellan 
bigårdarna utan attde är besiktigade. 
Det kanske låter hårt, fyrkantigt och byråkratiskt med regeln är till för att 
begränsa spridning av vissa sjukdommar och det är vårt gemensamma ansvar att 
följa dessa regler. 
Lycka till 
Rune

 
Jag måste väl inte besiktiga skattlådor från utbigård när jag ska ta hem dom och 
slunga. 
Måste väl kunna skatta utbigårdarna utan att behöva ringa bitillsynsmannen. 

  

22-01-2010, 09:15 
PM 

Inlägg: #9

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: bigård och tillstånd 

Om utbigården ligger utanför församlingsgränsen så måste du besiktiga bina före 
flyttning av vad det vara månde. Är du godkänd biodlare så slipper du. 

Curt Augustsson 
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bigård och tillstånd

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Varroabehandling

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:44 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Varroabehandling 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Varroabehandling 

15-09-2008, 01:13 
PM 

Inlägg: #1

G  
Unregistered 

  

Varroabehandling 

Vill du veta mer om behandling med Thymol? 
Se under "Nytt p? hemsidan" p? sidan http://www.wermdobiodlare.se/ 

 

01-10-2008, 11:20 
PM 

Inlägg: #2

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Apistan 

1) Jag har behärighet att använda apistan 
2) men jag har aldrig använt apistan 
3) kom dock att diskutera användingen med en biodlarkollega och blev os?ker p? 
hanteringen av de ramar mellan vilka remsorna h?ngt, kan de vara kvar i kupan 
eller...?? 
Inge 

  

02-10-2008, 04:07 
PM 

Inlägg: #3

G  
Unregistered 
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Varroabehandling

  

Ja, ramarna kan vara kvar. Det är däremot viktigt att Apistanremsorna tas ut i tid, 
och inte h?nger inne fär l?nge.  
Kom också ih?g att detta äret är det sista som vi fär använda Apistan. Fr?n 2010 fär 
man inte använda Apistan i biodling. 
Kanske l?ge att "träna" p? någon annan metod i är? 

 

03-10-2008, 12:09 
AM 

Inlägg: #4

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

  

Tack Gäran fär ditt besked.  
Sen kan jag l?mna det lugnande beskedet att jag skurit dr?narramar och 
oxalsyrebehandlat i m?nga är, s? jag är fulltränad. Detta är också färklaringen till gl?
mskan beträffande detaljerna kring apistananvändningen. 
Inge 

  

10-11-2008, 11:02 
AM 

Inlägg: #5

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Re: Varroabehandling 

Angående att Apistanremsorna inte skall hänga kvar för länge, har detta att göra 
med ökad risk för resistensutveckling, är det för att minska miljöpåverkan eller vad 
är orsaken? 

  

15-11-2008, 11:58 
PM 

Inlägg: #6

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Varroabehandling 

Hej. 
Apistanremsorna skall inte hänga i samhället längre än angiven tid som står på 
förpackningen 
I annat fall kan resistens utvecklas på grund av att vaxet blir mer smittat av giftet 
ju längre remsorna hänger kvar.  
Varroan blir immun med andra ord. 
Mvh. Jano 

  

26-11-2008, 06:19 
PM 

Inlägg: #7

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=202 (2 av 4) [2014-08-20 09:45:13]

http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=202&pid=1055
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=202&pid=1056#pid1056
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=68
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=68
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=202&pid=1056
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=202&pid=1062#pid1062
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=221
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=221
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=202&pid=1062
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=202&pid=1065#pid1065
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=109
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=109
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=202&pid=1065
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=202&pid=1070#pid1070


Varroabehandling

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Varroabehandling 

Glöm inte att begagnade apistanremsor är att beeckna som miljöfarligt avfall, och 
skall behandlas som sådant. De får inte slängas bland övriga sopor. 
Rune 

 

 

 

14-01-2010, 09:43 
PM 

Inlägg: #8

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Varroabehandling 

Nu har man kommit på att vaccinera bin mot Varroa, hur det skall fungera praktiskt 
framgår inte http://www.bio-pro.de/magazin/index.html...index.html 

Curt Augustsson 

 

 

 

15-01-2010, 01:36 
PM 

Inlägg: #9

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Varroabehandling 

Om det fungerar är det oerhört intressant. 
Undrar var hakarna ligger  
Rune 

 

 

 

15-01-2010, 03:31 
PM 

Inlägg: #10

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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SV: Varroabehandling 

Det här är ju väldigt intressant ur flertalet aspekter, för vad är det frågan om?  
 
Att vaccinera ett bi (insekt) låter inte som något med framförhållning.   
(Vaccination är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom 
tillförsel av vaccin (innehållande antigen), det vill säga ett preparat som aktiverar 
kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, 
virus eller parasiter. // http://sv.wikipedia.org/wiki/Vaccinering) 
 
Att genom blodet på bina smuggla in gift som dödar Varroa-insekten är ju en 
lösning som isf måste genomföras över hela landet och under bestämda perioder. 
Detta kan kanske medföra att Varroa utrotas i landet. Sen är det ju åter faran med 
svärmar, penninghungriga honungsproducenter och andra mindre noggranna bi-
importörer. Men att kalla det för vaccinering, nja...  ??? 
 
 
Att ändra på DNA i bina låter mer vanskligt. Det går alldeles för många bi-liv på en 
mansålder, och mutationer hos både bi och Varroa kommer troligen att uppstå.  
 
Men visst kommer detta att ge upphov till spekulationer och förhoppningsvis en 
mindre seger över kvalstret. Människan har ju lyckats utrota många djur från 
jordens yta, men inga kvalster ännu va? 

BeeWare! 
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SV: Varroabehandling 

(15-01-2010 01:36 PM)rune link Skrev:  

Om det fungerar är det oerhört intressant. 
Undrar var hakarna ligger  
Rune

Systemiska preparat som kumafos har ju testats och använts. Rester i vax och 
resistenta kvalster var väl problemet med det. När man läser artikeln blir man 
förbryllad över idén att spraya yngelkakorna med "vaccinet". Bilarven äter från 
kläckningen till täckningen, så det är väl gott och väl. En drottning producerar 2000-
3000 ägg per dygn. Det blir mycket vaccinerande. Hursomhelst så finns det en idé 
men inget "vaccin". Det lär nog dröja ett antal år innan det finns något på 
marknaden. Sedan kan man fundera på om det är veterinären som skall vaccinera 
bina ;D. Kanske borde vi kalla behandlingen vaxinera. 

Curt Augustsson 
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http://www.bio-pro.de/magazin/index.html...index.html 
Tydligen så ges vaccinet i vinterfodret 
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Rengöring av använt material 

Man måste vara mycket noggrann med allt material som bina kommer i kontakt 
med. Amerikansk yngelröta hör till det värsta bland smittämnen. Sporerna klarar 
mycket väl 100°C. Kokning hjälper alltså inte för att desinficera. Ånga från en vanlig 
lågtryckspanna blir inte varmare än 100°C. Flamning med gasol eller blåslampa 
måste till. Om du har en gammal blåslampa som inte funkar så finns det faktiskt 
reservdelar att få. Gå in på fogas.se och leta. Delarna är billiga och servicen perfekt. 
Fotogen är svårt att hitta men vanlig petroleumbaserad tändvätska fungerar 
utmärkt. 

Curt Augustsson 
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Junior Member 

 
Inlägg: 29 
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SV: Rengöring av använt material 

Hur rengör du EPS lådor? går det att göra rent dom från sporer yngelröta? 
Vad tvättar man lådorna med? 
Jag vet ju att man ska bränna material med konstaterad yngelröta. 
Finns det någon annan metod än flammning med gasol? 
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SV: Rengöring av använt material 

EPS tål inte mer än ca 75°C. Yngelrötesporer tål ca 115°C. Efter skrapning och 
tvättning tvättas lådor och liknande med ett medel som heter Virkon S i en 2% 
lösning. Virkon S finns hos Granngården. 

Curt Augustsson 
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drönarnas vanor 

Surfade lite och hittade den här länken 
http://www.jstor.org/pss/27696361 
Visserligen handlar det om humlor men de är ju släkt med våra bin. 
 
Lite funderingar, efter att bara läst sammanfattningen. 
 
humle-drönarna är tydligen lite av vagabonder som flyger runt och besöker andra 
bon (?). Är förhållandet lika hos våra bin ?  Lite intressant både ur avelssyfte och för 
spridning av sjukdommar / virus / parasiter. 
 
Bidrar drönarna på något sätt till pollinering ? Besöker de blommor eller livnär de sig 
uteslutande på insamlade förråd ? 
Jag tror inte att jag någonsin sett en drönre i någon blomma. Eller skiljer sig humor 
och bin åt i det fallet ? 
Rune 
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TBH 

Jag funderar lite kring TBH-kuporna. Rimligtsvis så bör det vara lite annorlunda när 
det gäller invintring med en sådan kupkonstruktion. Har bina fri tillgång till alla 
ramarna under vintern? Eller spärrar man av på något sätt? 
Är det någon som jobbar aktivt med det här och har lust att svara? 
 
Hälsningar 
Gideon    
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Aktuell tid: 20-08-2014, 10:46 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / VITA BIN?? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

VITA BIN?? 

07-09-2009, 07:26 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

VITA BIN?? 

En hel del av mina bin har en vit sträng på mellankroppen,finns det någon som vet 
vad detta är. 
Det är inte alla som har det men väldigt många 
Har någon samma vita sträng på sina bin? 

  

09-09-2009, 10:29 
AM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: VITA BIN?? 

Hej. 
Dina bin har hittat och drar hem nektar från jättebalsamin. På grund av blommans 
form får biet krypa långt in i den för att komma åt nektarn och får på så vis detta 
märke på mellankroppen. 
/ Jano 

  

26-10-2009, 09:17 
PM 

Inlägg: #3

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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VITA BIN??

SV: VITA BIN?? 

Detta år 2009 har stora delar av landet drabbats av sk cementhonung. 
Cementhonung kallas den för att den stelnar så fort den kommer in i kupan. Ibland 
stelnar den fortare än så, vilket kan ses på vita kristaller i binas päls. Sockerarten är 
melicitos och kommer från den stora granbarrlusen Sacciphantes abietes. Den 
uppfattas konstigt nog som söt av bina. Föda i fast form under vintern betyder 
döden för bina. Detta är ett bra exempel på hur det kan gå när inte det naturliga 
urvalet får bestämma. 

Curt Augustsson 

 

 

 

27-10-2009, 08:11 
PM 

Inlägg: #4

Hanne Nøjd   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2006 

SV: VITA BIN?? 

Cementhonnung. 
 
Hvad kan man gøre! 

  

28-10-2009, 06:07 
PM 

Inlägg: #5

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: VITA BIN?? 

Du skall läsa sista numret av Bitidningen. Där finns en artikel om cementhonung. 

Curt Augustsson 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Övervintring

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:46 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Övervintring 

10-09-2009, 11:44 
PM 

Inlägg: #1

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Övervintring 

Jag har några små avläggaare. Tänker samla bina i dessa i ETT samhälle, samtidigt 
som jag vill behålla drottningarna. 
Kan jag övervintra dess på 2-3 ramar i plustemperatur? Om det är möjligt, vilken 
temperatur rekommenderas? 
Är idén bra? Andra förslag? 

  

13-09-2009, 11:29 
AM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Övervintring 

Hej. 
Det går inte att invintra drottníngar utan bin. Det bästa är att invintra avläggarna 
som de är, om de inte är väldigt små. 
De bör täcka 4-5 ramar. Man kan dela en vanlig 10-ramarslåda med en tät 
avdelningslucka och invintra två avläggare i samma låda, då kan de hjälpa varandra 
med värmehållningen. 
/ Jano 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Övervintring

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=247 (2 av 2) [2014-08-20 09:46:47]

http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=247
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=247
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=247
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=247&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-247.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:46 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Ta bort täckt yngel före oxalsyrebehandling 

20-08-2009, 12:26 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Ta bort täckt yngel före oxalsyrebehandling 

Hej! 
Vad jag har förstått så tar norrmännen bort täckt yngel före oxalsyrebehandling. 
Dom har ju mindre problem med varroa än vi har. 
Är det nogon som praktiserar detta? 
Ger det ett bättre resultat än att låta täcktyngel sitta kvar? 

  

20-08-2009, 05:05 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Ta bort täckt yngel före oxalsyrebehandling 

Hej. 
Oxalsyrebehandlingen görs ju så sent som i slutet av oktober eller början av 
november. 
Då har allt yngel redan krupit ut så det finns inget att ta bort. 
Mvh Jano 

  

21-08-2009, 01:53 
AM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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Ta bort täckt yngel före oxalsyrebehandling

Re: Ta bort täckt yngel före oxalsyrebehandling 

Att oxalsyrebehandling skall göras i yngelfritt samhälle beror på att oxalsyran inte 
rår på de kvalster som finns inne i täckta celler. 
Det är därför viktigt att avlägsna dessa innan behandlingen för att uppnå bästa 
resulultat. 
Det är också att föredra att alla i närheten gör behandlingen samma dag ( eller inom 
de närmaste dagarna) för att man skall få minsta möjliga risk för reinvasion. 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Flytta bin?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:47 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Flytta bin? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Flytta bin? 

08-02-2009, 10:42 
PM 

Inlägg: #1

Ingemar   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Feb 2006 

Flytta bin? 

Hej! 
Måste flytta 6 styck bisamhälle, på grund av grävarbete. 
Det handlar om ca 15 meter. När är "bästa" tid. 
Ingemar 

  

10-02-2009, 05:20 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Flytta bin? 

Hej! 
Det går bra att flytta bikupor när som helst under flygsäsongen, men bäst är ju efter 
rensningsflykten innan man sätter på skattlådor. Då blir det ju inte så mycket att 
hantera. 
Det går att flytta dem på vintern också, men det är ett risktagande. Det kräver noga 
förberedelser. Det är inget att rekommendera men i nödfall finns möjligheten. 
Vid flytt av kupor under flygsäsong gör man detta sent på kvällen, då all 
flygaktivitet har upphört. 
Så kort sträcka som 15m är inget proplem utan andra åtgärder, om man bär 
försiktigt utan stötar och den nya platsen är iordninggjord för uppställning. På den 
nya platsen ställer man en glas eller plexiskiva på lut framför flustret. Då tar bina 
nytt märke när de flyger ut nästa dag och endast ett fåtal förirrar sig till den gamla 
platsen. Efter några dagar har alla fattat var den nya platsen är och glasskivorna 
kan tagas bort. 
Hoppas du fått det svar du önskar. 
Hälsn. Jano 
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Flytta bin?

  

04-06-2009, 07:20 
PM 

Inlägg: #3

lina  
Unregistered 

  

Re: Flytta bin? 

Det låter som en lysande enkel metod. Jag läste om att sätta igen med gräs och låta 
bina tugga sig ut, men detta verkar bättre. Tur att det finns erfarna biodlare så man 
kan fråga. 
Är 50-60 meter lika enkelt? Jag behöver flytta ett svagt samhälle så kupan får rejält 
med sol och värme. 
Och med plexiglas "framför flustret" - jag antar att du menar att man ska luta plexin 
så bina inte kan flyga rakt ut utan måste ta sig runt det osynliga hindret. Har jag 
fattat rätt? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif" alt=":?" 
title="Confused" /> 

 

04-06-2009, 08:04 
PM 

Inlägg: #4

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Flytta bin? 

Hej.  
Det är helt riktigt. Man lutar den genomskinliga glas eller plexiskivan framför flustret 
så att bina flyger mot den när de ska ut. När de har slagit skallen i glaset några 
gånger märker de att det går att komma ut vid sidan. Så fort de kommít ut vänder 
de sig mot den nu nya utgången och programerar om sin lilla hjärna. Denna 
procedur gör att de glömmer den gamla uppställningsplatsen. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif" alt="8)" title="Cool" />  
/ Jano 

  

08-08-2009, 11:29 
AM 

Inlägg: #5

lina  
Unregistered 

  

Re: Flytta bin? 

Jag flyttade en kupa i mitten av juni enligt metoden med plexiskiva ovan och känner 
att jag måste varna: 
Det fungerade inte speciellt bra. Inte alls, närmare bestämt. Huvuddelen av 
dragbina kom inte tillbaka till kupan utan flög på gamla stället 50 meter därifrån 
( en plats som förvandlats till en mindre sjö pga väder, därav flytten). 
Detta trots så uselt väder att bina satt inne flera dagar efter flytten. 
För samhället innebar det katastrof och början till slutet. De fick ett förödande 
avbräck som knäckte samhället. Drottningen slutade lägga ägg i början av juli och 
att stödfodra hjälpte inte. Att vädret var dåligt gjorde säkert sitt, men flytten blev 
tyvärr rena dråpslaget för samhället, som var litet. Det försvann för många dragbin. 
Bina fick visserligen ta sig ut från flustret annan väg för att komma förbi plexiskivan, 
och de flesta verkade ta nytt märke. 
Men de flög uppenbarligen fel ändå, jag hörde surret på gamla platsen hela dagen 
efter och försökte få hem dem via en tygbit och lite vax, som togs från kupan. De 
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Flytta bin?

satte sig där, jag la på ett litet myggnät och bar iväg det ena gänget efter de andra, 
de troppade snällt in i flustret. Men det var en droppe i havet. Och de flög väl vilse 
igen när de skulle iväg. 
Vid kort flytt vill jag VARMT rekommendera den gamla vedertagna metoden med 
lång flytt först och sedan tillbaka. 

 

18-08-2009, 12:11 
PM 

Inlägg: #6

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Flytta bin? 

Hej.  
Det var ju tråkigt att det inte fungerade med din flyttning. Jag var kanske inte 
tillräckligt tydlig över tillvägagångsättet. Mitt i juni månad är kanske inte den mest 
lämpade tiden att flytta ett bisamhälle. Det är ju då de största dragen förekommer,
dagarna är långa och bina flyger nästan dygnet runt. För att få med alla bin som är 
ute på fältet måste kupan stängas efter att bina slutat flyga för dagen. I juni, vid 
starkt drag och vackert väder, blir det kl 24,00, ändå kan flera bin vara kvar ute och 
kommer inte tillbaka förrän nästa dag. Efter stängning av fluster, flyttar man kupan 
till den nya platsen. 
Där får den stå med stängt fluster till på morgonen. Med stängt fluster menas att 
bina inte kan komma ut men lufttillförseln måste ju fungera. Själv har jag 
nätbottnar så det är inga problem, i annat fall kan det lösas med en nätram istället 
för täckbrädor. På morgonen efter flytten ställs en glasruta på lut framför kupan. 
Det är viktigt att glaset går utanför kupans bredd 5-10 cm , så att inflygningen blir 
både från sidan och bakifrån. I samband med glaset ställs på plats så öppnas 
flustret. Gäller flytten en kupa med flusterskydd monteras detta bort, annars 
kommer glaset för långt från kupans vägg. Har man lyckats med stängningen av 
flustret när alla bina är hemma, det skall ske efter att det blivit mörkt, då är det 
inga bin som sätter sig på den gamla platsen. Några bin kan synas flyga dit, utan att 
landa på marken, och därefter till den nya platsen. Efter någon dag görs inte denna 
lilla extra sväng. 
Vi är många som flyttar bikupor på detta sätt utan problem . Mitt i den intensivaste 
dragtiden har inte jag flyttat något samhälle för det ställer nog till problem med 
vilsna bin hur man än gör. Det blir nog många bin kvar på den gamla platsen även 
om kupan flyttas 3 km. 
Mvh Jano 

  

21-08-2009, 02:06 
AM 

Inlägg: #7

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Flytta bin? 

Enligt "gamla biodlare" kan man flytta kupan 1/2 m per dygn utan att bina tappar 
orienteringen. Med andra ord kan man göra en "landgång" och skjuta kupan en bit 
varje kväll. Tidsödande om man skall många meter men fungerar om man vill ändra 
plats på en bänk. 
Alternativet, också enligt "gamla biodlare" är att flytta kupan minst dubbla 
flygavståndet ( dvs 2*3 km). Då hittar inga bin tillbaka. Det senare avståndet bör 
man kanske tänka på om man skall flytta bin på pollineringsuppdrag. 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=1 (3 av 4) [2014-08-20 09:47:21]

http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=1&pid=1187
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=1&pid=1190#pid1190
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=109
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=109
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=1&pid=1190
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=1&pid=1194#pid1194
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20


Flytta bin?

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=1 (4 av 4) [2014-08-20 09:47:21]

http://kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=20
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=1&pid=1194
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=1&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=1&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=1
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=1
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=1
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-1.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Argument till markägare????

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:47 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Argument till 
markägare???? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Argument till markägare???? 

15-05-2009, 01:34 
PM 

Inlägg: #1

Asthor  
Unregistered 

  

Argument till markägare???? 

Hej jag undrar lite över vilka argument man kan använda när man försöker pitcha 
idén om Bikupor till en markägare? 
 
Det är bra för naturen! Pollinering är bra för växter och grödor, ökar skörden bla bla? 
Bina är fredliga och stör inte djur eller människor. 
Var tredje tugga mat är direkt eller indirekt kopplad till bin, Bin finns nästan inte 
naturligt i Sverige längre och därför är det som vi biodlare gör ett enormt arbete för 
miljön! 
 
Något jag missat ovan? 
 
Vad är vanliga motargument från markägare så man är förberedd? 
 
 
Sen tänkte jag vad är brukligt att ge en markägare som vill ha ersättning som 
hobbybiodlare, är det fingret eller några burkar honung? 
 
/Asthor 

 

04-06-2009, 07:11 
PM 

Inlägg: #2

lina  
Unregistered 
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Argument till markägare????

Re: Argument till markägare???? 

I min fina nya bok "Nyttiga växter för människor och djur" finns en rad mycket 
handfasta argument. Där noteras också ganska exakt hur mycket större skörd det 
blir för diverse bär och fruktträd om bin får pollinera. Även självpollinerande ökar 
markant, självpollinerande vinbär t ex plus 17 procent. 
Beroende på vad som växer på markerna kanske du själv kan kolla i boken och 
berätta för markägaren, den finns nog på biblioteket. Men det finns kanske blåbär, 
lingon, vildhallon eller annat som är värt att plocka. 
Om markägaren inte är ett totalt blåbär eller gammal dumsnål gubbe så vet han 
eller hon att pollinering är en absolut nödvändighet för alla växter och att det är bra 
med bin. 
Biodlare rekommenderas att ta betalt för pollineringstjänster, har jag sett. Men det 
argumentet kanske främst är gångbart i odlingar med oljeväxter eller bär- och 
fruktodling, där fruktodlaren vinner mer än biodlaren. 
Berätta att det är du som står risken när det gäller myror, björn och annat som kan 
gå på kupor i skog och mark, och att markägaren inte kommer att hållas ansvarig 
för de kostnaderna, så han fattar att det inte bara är att gå ut och sleva hem guld 
från hans mark. 
Säg sedan att du kan bjuda på ett par kilo honung om det blir någon, men berätta 
också att man faktiskt normalt brukar få betalt eftersom de flesta markägare är 
måna om pollineringen eftersom alla växter mår bättre av bin. 
Kan det vara något? 
Att bina är fredliga, att du självklart kommer att märka kuporna med ditt namn och 
telefonnummer, hitta en bra och lite avsides placering, sätta upp små 
varningsskyltar om bisamhälle osv förutsätter jag att du berättar. Och om du bor i 
björnland - fundera på om du behöver elstängsel. Det är inte så svårt att rigga med 
bilbatterier, men du måste kolla och ladda då och då. Hur man gör står i Boken om 
Biodling. 
Lycka till! 

 

04-06-2009, 07:19 
PM 

Inlägg: #3

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Argument till markägare???? 

tack för ett mycket bra svar  

 

06-06-2009, 10:39 
AM 

Inlägg: #4

lina  
Unregistered 

  

Re: Argument till markägare???? 

Hihi! 
Då stämmer kanske det som står på en bergklack på E4:an - gud hör bön. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" /> 

 

09-06-2009, 12:06 
AM 

Inlägg: #5
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Argument till markägare????

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Argument till markägare???? 

I min fina nya bok "Nyttiga växter för människor och djur" finns en rad mycket 
handfasta argument. 
 
Var kan jag få tag på den ? 
Hittar den inte på Bokus. 
Rune 

 

 

 

10-06-2009, 04:42 
PM 

Inlägg: #6

lina  
Unregistered 

  

Re: Argument till markägare???? 

I min förening köpte vi en bunt direkt från SBR förra året. Man fick lite rabatt om 
man köpte fler än 10 ex på en gång, tror jag det var. Den finns på SBR  hemsida. 
Väldigt bra. Ett bibliotek borde kunna beställa hem, om dom inte har. 

 

10-06-2009, 04:45 
PM 

Inlägg: #7

lina  
Unregistered 

  

Re: Argument till markägare???? 

PS Det ska vara "Nyttiga växter för människor och bin". 
Inget annat. 
Författare Roar Ree Kirkevold och Trond Gjessing, översättning Carl Otto Mattson. 
Verkar vara utgiven direkt av SBR. 

 

10-06-2009, 05:19 
PM 

Inlägg: #8

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Argument till markägare???? 

Då är jag med. 
Lite andra tips på litteratur hittar ni på http://kupan.se. 
Gå dels till Bin och biodling för länk till litteraturlista. 
Dels till Växter och sedan till refernser. 
Även om listorna för tillfället inte är uppdaterade kan de ge lite tips. 
Rune 
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Argument till markägare????
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Vad tycker du om SBR's nya hemsida?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:47 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Vad tycker du om 
SBR's nya hemsida? 
 

Omröstning: Vad tycker du om SBR's nya hemsida?

Den ansiktslyftning som beh

[Visa resultat]

 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vad tycker du om SBR's nya hemsida? 

25-11-2008, 10:31 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Vad tycker du om SBR's nya hemsida? 

Nu har SBR's hemsida legat uppe ett tag. Vad tycker du? 

BeeWare! 

  

03-06-2009, 01:45 
PM 

Inlägg: #2

lina  
Unregistered 
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Vad tycker du om SBR's nya hemsida?

Re: Vad tycker du om SBR's nya hemsida? 

Jag tycker att den är bättre än den förra. 
Men det är fortfarande lång väg kvar. Kanske av ekonomiska skäl - eller för att 
medelåldern är alldeles för hög och it-mognaden dålig, med allt det innebär både för 
förbundet och medlemmarna.  
Problemet är kanske att SBR inte verkar ha fattat att hemsida inte kan vara bara ett 
digitalt visitkort. 
Interaktivitet saknas t ex helt, trots att man i nya boken om biodling ägnar halva 
sidor åt att göra reklam för ett forum. Som alltså inte finns ännu nästan ett år efter 
att boken kom. 
Tack alltså för detta bi-forum, det enda i landet som verkar fungera. 
Dessutom undrar jag varför landets största biodlarorganisation saknar lust att 
informera om nyheter, saker som skrivs om bin och biodling osv. Det finns ju inte 
en enda färsk länk, inte en enda intressant artikel. Jordbruksverket har dessutom 
haft tekniska problem, som t ex gjort det svårt att få hem senaste varroa-nytt.  
SBR kan på sin officiella hemsida inte ens gå ut med det nyligen offentliggjorda 
flyttstoppet i Halland och Skåne på grund av en drottningimport från Argentina. En 
högst väsentlig nyhet för alla i hela södra Sverige. 
Jag har kollat lite på danska biodlarnas hemsida http://www.biavl.dk/ och kan bara 
säga - den är jättebra. 
Jättefin. 
Den sidan lever. 
Jag ser alltså fram mot att någon drar in SBR i 21:a århundradet. Som det är nu är 
rätt mycket upp till den lokala kretsen. Alternativt så blir SBR bara ett gäng 
honungskrängare. Och det tror jag inte att man vinner på i längden. 
Lina 

 

03-06-2009, 02:44 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Vad tycker du om SBR's nya hemsida? 

Hej Lina, 
 
intressant skrivet. 
 
Det som krävs för att en hemsida skall fungera är en entusiastisk webredaktör som 
har goda kontakter med alla sina medarbetare. Det som de flesta inte tror, men 
faller på, är att webredaktörbiten är nästan en heltidstjänst och inget som kan 
skötas med vänstra handen. 

BeeWare! 

  

10-06-2009, 04:35 
PM 

Inlägg: #4

lina  
Unregistered 
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Vad tycker du om SBR's nya hemsida?

Re: Vad tycker du om SBR's nya hemsida? 

Håller med absolut. 
Man kanske skulle fundera på att uppgradera organisationen och kanske föryngra 
lite, det brukar ju vara ett bra sätt att få fart i vilken bikupa som helst.  
Just nu blir ju hela SBR omkörd så det ryker av några distrikt. Kan man göra en 
bitidning på papper så kan man ju göra grundjobbet på en annan plattform från 
början, det tar ju inte längre tid precis. Och det måste ju inte damma om texterna 
när de väl når medlemmarna, även om tidningen på många sätt är utmärkt.  
Och de skulle ju kunna förhandla till sig detta forum <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" />  
Fast SBR kanske bara vill vara honungskrängare. 
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Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:48 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Biodlingens 
registrering hos Jordbruksverket. 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

01-01-2009, 02:12 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Hej! 
 
Gott Nytt År! 
 
Från och med i dag skall många biodlingar registreras hos Jordbruksverket. Det är 
möjligt att Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Skatteverket samkör sina 
register........  
 
Apistan klassas såsom medicin från och med idag. Blir det då en Apoteksvara? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

01-01-2009, 04:48 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Hej! 
När honung säljes till uppköpare. Det krävs då att biodlingen är registrerad hos 
Jordbruksverket................ 
 
När foder innehåller medicin krävs inte bara registrering utan även ett godkännande 
av biodlingen från Jordbruksverket. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-01-2009, 04:44 
PM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Vilka uppgifter anser du jordbruksveket eller länsstyrelserna har om hobbybiodlare ? 
Skatteverket har troligtvs bara uppgifter om dem som deklarerat biodling - och det 
är nog inte alla. 
Vad skulle de myndigheterna vinna på att samköra sina register ? 
 
Menar du att man i fortsättningen skulle behöva vara registrerad hos en myndighet 
för att få sälja honung till HF ? 
Utveckla dina påståenden lite är du snäll. 
Rune 

 

 

 

06-01-2009, 11:04 PM (Detta inlägg ändrades senast: 07-01-2009 av 02:38 AM 
Eyvind.) 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Hej! 
Det går att läsa om det här i den senaste "Bitidningen" sidan 23. Där finns en adress 
till http://www.sjv.se spinn vidare på den adressen. När man lusläser 
informationsbroschyren då kommer svaren fram i tydlig dager.  
 
Det verkar som att Myndigheterna vill räta upp leden inom biodlarekåren i landet. 
Det skall bli intressant att följa om de på det här sättet får bukt med allt mygel inom 
biodlarekåren............ 
 
Om biodlare som vill sälja sin produkt till uppköpare. Säljaren är inte registrerad hos 
http://www.sjv.se Uppköparen kan då faktiskt ligga mycket lågt i pris på produkten 
till säljaren för att denne ska kunna bli av med sin produkt............ om uppköparen 
någonsin är intresserad av att köpa av en biodlare som inte är registrerad hos http://
www.sjv.se ......... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

 

 

 

06-01-2009, 11:57 
PM 

Inlägg: #5

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Troligtvis är det den här länken du åsyftar 
http://www.sjv.se/nyhetsarkiv/nyheter/a ... 19905.html 
Varför klistrade du inte in den själv ? 
Rune 

 

 

 

07-01-2009, 01:12 
AM 

Inlägg: #6

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Har skummat brochyren. Den innehåller inte mycket som inte SBR-medlemmar redan 
uppfyller enligt bihusesynen. Utom att det här inte gäller biodling för husbehov ,eller 
direkt till butik (BTnr 1 sid 23) 
Däremot måste Sockerbolaget och SBR/HF bli godkända om de skall få leverera 
socker och bifor ! Kan de inte visa papper på detta får väl vi som biodlare köpa vårt 
bifor från annan leverantör om vi skall vara konsekventa <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" />  
 
Hittar dock inget om den prisbild du berör, eller att uppköpare skulle fråga efter 
godkännande. 
 
 
Redan idag ställer vissa uppköpare krav på att lokalerna skall vara godkända av 
miljöskyddsnämnden för att de skall köpa. 
På sikt är det bra eftersom det ger en bättre garanti för en ren produkt. 
Men det torde vara få hobbybiodlare som har råd att uppfylla kraven. Det räcker t.ex. 
inte att ha helkaklat längre utan att kakelfogarna målats över med en 
livsmedelsgodkänd epoxifärg om jag fattat rätt. I ett vanligt kök verkar det som om 
man över huvud taget inte får hantera livsmedel. 
 
I brochyren berörs spårbarheten av livsmedel. Den diskussinen har förekommit några 
år och det torde inte dröja länge innan vi får se batc-nummer på varje föpackning i 
affärerna. För producenten ( biodlaren) innebär det att varje slungning skall ha ett 
specifkt ID och man skall föra bok över när den slungats / tappats och vart det sålts.  
Troligtvis kommer det inte att vara ett krav vid hemförsäljning, men kanske ett 
hjälpmedel för de hobbybiodlare som slungar flera gånger under en säsong. 
 
Rätta mig gärna om jag missuppfattat eller missat något. 
Rune 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=216 (3 av 6) [2014-08-20 09:48:26]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=216&pid=1081
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=216&pid=1082#pid1082
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20
http://www.sjv.se/nyhetsarkiv/nyheter/ardufoderforetagare.5.78be32b411dd24541d28000519905.html
http://kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=20
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=216&pid=1082
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=216&pid=1083#pid1083
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20


Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

 

 

 

07-01-2009, 02:45 
AM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Citat:
Troligtvis är det den här länken du åsyftar 
http://www.sjv.se/nyhetsarkiv/nyheter/a ... 19905.html 
Varför klistrade du inte in den själv ? 
Rune

 
Hej! 
Det är nu korrigerat med http://www.sjv.se Det går just nu inte att komma in på den 
informationsbroschyren som nämnts ovan. Den är väl överbelastad av hårt 
webbtryck...... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-01-2009, 11:09 
PM 

Inlägg: #8

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Citat:
När man lusläser informationsbroschyren då kommer svaren fram i tydlig dager. 

Hej  
Vad jag kan läsa mig till så gäller registreringen endast större biodlingsföretag. 
Anmälan till registret behöver inte göras vid enskild produktion av foder och utfodring 
av livsmedelsproducerande djur om du som primärproducent bara levererar 
primärprodukterna direkt till konsument eller till lokala detaljhandelsföretag som 
levererar direkt till konsument. 
De som trots skampris fortfarande levererar till honungsförmedlingen kan möjligen 
behöva lämna in blankett D5 

  

03-06-2009, 02:05 
PM 

Inlägg: #9

lina  
Unregistered 
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Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Citat:
Apistan klassas såsom medicin från och med idag. Blir det då en Apoteksvara?

Att apistan får ny klassning och inte längre får användas hur som helst är väl bara 
bra..? 
Det verkar ju krylla av biodlare som hängt in remsorna år ut och år in, utan minsta 
tanke på att kvalstren blir resistenta, vilket i längden innebär ännu värre problem. 
Det finns till och med exempel på att remorna suttit kvar över vintern. 
Samma odlare verkar också i stor omfattning skicka in sitt 
bekämpningsmedelsspäckade vax utan någon som helst märkning, och utan att ägna 
en tanke åt att de förstör för alla odlare som ägnar sig åt ekologisk 
honungsproduktion. 
Man hittar ju rester av apistan i vax som säljs för ekologisk produktion, vilket är 
katastrof för eko-odlaren. 
Om inte biodlarna själva stoppar den här typen av beteende och tar kvalitet på 
allvar, så finns ingen som helst anledning varför konsumenter ska betala dubbelt så 
mycket för svensk honung som för utländsk. 
Förr eller senare gör någon en kemisk analys på - säg tusen - honungsburkar 
framställda av lika många småodlare som sålt direkt från egna lilla bigården. Vill vi 
läsa i tidningen vilka medicin- eller bekämpningsrester som hittats? 
Alla biodlare, även de som hållit på i liten skala i 50 år, måste nog lära sig att 
använda en annan och naturligare kvalsterbekämpning. 

 

03-06-2009, 07:39 
PM 

Inlägg: #10

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

".....de förstör för alla odlare som ägnar sig åt ekologisk honungsproduktion. 
Man hittar ju rester av apistan i vax som säljs för ekologisk produktion, vilket är 
katastrof för eko-odlaren." 
 
Det skulle förvåna mig om du hittar mätbara mängder i det vaxet. KRAVs regler om 
vaxets ursprung är ju rätt stränga. 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.
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Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:48 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Biodlingens 
registrering hos Jordbruksverket. 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

03-06-2009, 08:51 
PM 

Inlägg: #11

lina  
Unregistered 

  

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Ang mätbara mängder: 
Jag har en bekant som råkade ut för just detta. 
Förbannat trist, speciellt när man köper vax som ska vara rent men inte är det, 
eftersom någon lämnat in vax från en apistanbehandlad kupa. 

 

04-06-2009, 01:36 
AM 

Inlägg: #12

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Beställde du speciellt vax för ekologisk biodling, eller köpte du standardvaxet ? 

 

 

 

04-06-2009, 01:58 
AM 

Inlägg: #13

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=216&page=2 (1 av 3) [2014-08-20 09:48:35]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=216
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=216&pid=1160#pid1160
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=216&pid=1160#pid1160
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=216&pid=1160#pid1160
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=216&pid=1160#pid1160
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=216&pid=1160
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=216&pid=1161#pid1161
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20
http://kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=20
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=216&pid=1161
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=216&pid=1162#pid1162
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=216&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=216&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=216&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=216&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=216&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

en liten komplettering: 
Med vax för ekologisk biodling menar jag det vax som uppfyller KRAVs kriterier. 
( Ekologisk biodling är i princip ett varuskyddat namn och den skall uppfylla KRAVs 
kriterier ) 
6.1.16 
Kakmellanväggar får bestå av KRAV-certifierat vax eller av livsmedelsgodkänd plast. 
(EU) 
 
Om det vaxet skulle visa sig innehålla restprodukter är det onekligen problem. Det 
skulle vara intresant att veta vilka jurdiska följder det kunde bli för leverantören om 
de levererar KRAV-certificerat vax som inte är det ! 

 

 

 

04-06-2009, 02:13 
PM 

Inlägg: #14

lina  
Unregistered 

  

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Citat:
Beställde du speciellt vax för ekologisk biodling, eller köpte du standardvaxet ?

 
Den bekant jag talar om köpte ekologiskt vax. 
Som visade sig innehålla bekämpningsrester. 
Den förklaring som gavs från säljaren var att någon hade lämnat in 
apistanbehandlat material utan att tala om detta, så vaxet var förorenat. 
Inte speciellt kul alls. Hur det gick för andra som köpt samma vax vet jag inte. 

 

04-06-2009, 08:21 
PM 

Inlägg: #15

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Biodlingens registrering hos Jordbruksverket. 

Hej. 
Det går tydligen inte att lita på någon. Bäst är att rensa sitt vax själv och gjuta sina 
egna mellanväggar. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif" alt=":cry:" 
title="Crying or Very sad" />  
/ Jano 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Biodlingens registrering hos Jordbruksverket.

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Hjälp - det är döda bin överallt

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:48 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Hjälp - det är döda 
bin överallt 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Hjälp - det är döda bin överallt 

03-06-2009, 01:19 
PM 

Inlägg: #1

lina  
Unregistered 

  

Hjälp - det är döda bin överallt 

Hej! 
Jag är SBR-medlem och finns i Norduppland, men hittade detta och måste först 
berömma er - vilken fin hemsida!  
Nu till saken: 
Jag är nybliven hobbybiodlare och har ett litet samhälle, som verkar ha utvecklats 
bra fram till igår. 
Igår kväll låg sex knappt levande bin på flustret. Jag lät dem ligga, eftersom det 
verkade som de var stelfrusna men inte döda, de rörde sig lite när jag la dem i 
handen. 
I morse var det nio döda bin (tre till alltså). Plus ett par rödmyror, som levde i 
högsta grad. 
Under såg jag dessutom ett litet getingbo, som jag tog bort direkt. 
Men jag är orolig, det finns nog fler döda bin inne kupan och samhället är svagt. Har 
inte öppnat eftersom det är kallt ute. 
Tacksam för alla förslag på vad som kan vara fel och vad jag kan göra. 
Myrorna borde inte vara något problem, men jag ser inte ett vaktbi på flustret idag. 
Har hur som helst dragit igen flustret till ett minimum. För fyra dagar sedan såg jag 
pollen runt yngelklotet och det fanns också honung, drottningen (rödmärkt) mådde 
bra och det fanns ägg.  
Kupan är ny och fin, med varroabotten. Format lågnormal. Jag gick så sent som i 
fredags igenom en veckas nedfall. Inte ett enda kvalster hittades. 
Har också satt i drönarram nyligen, men bina har inte hunnit bygga så mycket på 
den,så jag är inte 100 procent säker på att det inte finns varroa trots allt.  
Vädret slog om igår, från rena högsommarn till kyla och regn igår, idag är det bara 
11 grader vid lunchtid men sol. 
La dit en ny låda för en dryg vecka sedan, för att ge dem plats att bygga ut. 
Drottningen har nu två lådor, det kan möjligen ha varit lite för mycket plats för ett 
litet samhälle nu när det blir kallt. Kan bina ha dött av köld på grund av för stor 
kupa, nu när vädret slog om?  
Jag tänker öppna kupan i eftermiddag och hoppas temperaturen går upp lite. 
Det finns inga andra biodlare i närheten och har inte funnits bin i traktenpå ett tag, 
det är flera mil till nästa, så det är inte helt enkelt att få svar lokalt. Dessutom har 
många samhällen i närmaste biodlarkrets dött under vintern, bara en odlare hade 
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Hjälp - det är döda bin överallt

levande bin i våras. Obefintlig förebyggande varroabekämpning verkar vara orsaken. 
Vet någon vad jag kan göra? Eller är det bara att vänta och se? 
Jag är tacksam för alla förslag på åtgärder. 
mvh Lina 

 

04-06-2009, 09:39 
AM 

Inlägg: #2

lina  
Unregistered 

  

Re: Hjälp - det är döda bin överallt 

Har gått igenom kupan nu och konstaterar att det nog handlar om kylt yngel. Finns 
inga tecken på sjukdom. 
Vuxna döda bin handlar bara om något tiotal, men säkert 40 döda yngel har rensats 
ut nu och det blir nog fler. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif" alt=":cry:" 
title="Crying or Very sad" /> Och temperaturen ska ligga på 5-7 grader i minst två 
dar framåt. Dagtid. 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:48 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 2 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): « Föregående 1 2 3 4 5 ... 8 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Spara eller inte 
AnetteS

2 783
27-05-2009 05:06 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 Nybörjar frågor (Sidor: 1 2 ) 
Asthor

16 2,567 16-05-2009 09:35 PM 
Senaste inlägget: Asthor 

 Lådplaceringsfundering! 
Bengt

1 742
29-04-2009 11:39 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 Alternativa synsätt 
rune

0 551
09-03-2009 08:41 PM 
Senaste inlägget: rune 

 
Beräkningar och sockerdata 
(Vinterfoder) 
Sten-Åke Lindell

0 622
08-01-2009 02:48 PM 

Senaste inlägget: Sten-Åke Lindell 

 Hungriga bin 
tommyn

6 1,495
09-11-2008 11:39 AM 

Senaste inlägget: AnetteS 

 BNB 
G

0 626 29-09-2008 12:39 PM 
Senaste inlägget: G 

 Omröstning: solroser och bin 
rune

3 1,875
22-09-2008 03:41 PM 
Senaste inlägget: rune 

 Boken om biodling 
G

1 1,515 16-09-2008 11:08 PM 
Senaste inlägget: inge björk 

 ?kta ?stg?ta bin.... 
Eyvind

2 1,100
07-09-2008 08:15 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Tedbladsmetoden vid varroabek?
mpning (Sidor: 1 2 ) 
Gripen50

17 12,858
29-08-2008 12:31 PM 

Senaste inlägget: Jano 
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Diskussionsramen - Biodling 

 
leva p? biodling och l?ra av 
mentor? 
Maria Elfving Johansson

1 1,233
17-08-2008 10:32 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 ?ver vintring 
DAMAN

1 1,033
05-08-2008 07:23 PM 

Senaste inlägget: Mia Johansson 

 Sv?rm i grannens skorssten 
systeryster

1 1,002
29-07-2008 11:36 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 Inbjudan Honungensdag- Gotland 
vinochbin

0 986
27-07-2008 11:32 AM 

Senaste inlägget: vinochbin 

 efterlysning bi-mus?er 
rune

0 1,339
21-07-2008 02:14 AM 
Senaste inlägget: rune 

 sockerpriset 
Helena

0 1,246
20-07-2008 06:26 PM 

Senaste inlägget: Helena 

 Elektriskmyggjagare 
systeryster

2 1,362
03-07-2008 05:00 PM 

Senaste inlägget: systeryster 

 
Biodling ?ver tiden! Titta in och g?
r en koll! (Sidor: 1 2 3 ) 
Eyvind

26 17,074
21-06-2008 11:02 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 talgoxen stj?l mina bin 
Anonymous

2 3,395 17-06-2008 05:44 PM 
Senaste inlägget: systeryster 

    

Sidor (8): « Föregående 1 2 3 4 5 ... 8 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Spara eller inte

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:49 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Spara eller inte 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Spara eller inte 

22-05-2009, 01:45 
PM 

Inlägg: #1

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Spara eller inte 

Jag har två samhällen som av olika skäl går på "sparlåga" . I det ena finns en 
drottning som är gammal och kommer att bytas ut i år och hon och hennes bin 
minskar i antal, och de är nu bara 2-3 ramar "starkt". Det andra samhället har en 
drottning från förra året, de går lite på halvfart och bibehåller bistyrkan som dock är 
ganska liten, kanske 4 ramar.  
Skall jag 1) slå ihop och nypa den gamla?  
Eller 2) fortsätta stödja bägge samhällena med yngelramar och tillsätta nya 
drottningar vid midsommar?  
Eller 3)hänga in en ram med drottningcell i den gamlas kupa och nypa henne men 
spara det andra samhället som har en ettårig drottning och se hur om det "tar sig"? 
Hur länge kan man hålla på och göra "konstgjord andning" på ett samhälle innan 
man skall ge upp? 

  

22-05-2009, 10:08 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Spara eller inte

Re: Spara eller inte 

Alternativ 1, om jag stod inför samma val. 
 
Du har två ganska svaga samhällen. Att hänga ner ägg till den första eller viceceller 
är ingen större idé då bistyrkan inte ökar. Tar en stund innan den ökar sen också. I 
värsta fall finns det inga bin att sköta om den nya drottningen med... 
 
Slå ihop, och låt gamla madame gå i graven. 

BeeWare! 

  

27-05-2009, 05:06 
PM 

Inlägg: #3

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Spara eller inte 

Hej.  
Alternativ 1 utan tvekan. 
/ Jano 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Nybörjar frågor

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:49 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Nybörjar frågor 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Nybörjar frågor 

04-05-2009, 01:17 
PM 

Inlägg: #1

Asthor  
Unregistered 

  

Nybörjar frågor 

Hej! 
 
Jag är ganska färsk med hela detta och har en massa frågor som jag hoppas att jag 
kan få svar på  
 
tack på förhand 
 
/Asthor 

 

07-05-2009, 11:44 
AM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Nybörjar frågor

Re: Nybörjar frågor 

Hej Asthor och välkommen till Diskussionsramen! 
 
Först och främst bör du gå en kurs om du inte gjort det. Där får du svar på många 
av dina frågor. 
 
Men jag vill plocka ut en och besvara;  
 
Jag skulle ev. ställa mina bin så att det är en bit att åka och jag har läst att 
erfarna odlare kolla väldigt sällan och att det fungerar bra, så hur ofta 
behöver man kolla till dem? 
 
Nu skall vi kanske ta detta med "erfarna" under lite extra mikroskop. 
 
Idag har alla bisamhällen i Sverige Varroa. För att kunna sköta en ekologisk odling 
så får du använda naturliga metoder för att hålla nere varroakvalsterantalet. 
 
Oxalsyra, som finns i t.ex. rabarber (iaf förr i tiden), används på hösten för att ge 
en sur miljö i kupan som kvalstret inte tål. 90-95% dör. 
 
För att se till att de 5-10% som inte dog skall ta över kupan gäller det att behandla 
med annat under vår & sommar. Ekologisk metod är t.ex. att skära drönarvax. 
Kvalstret gillar drönarlarver nämligen. Så varje vecka får du gå in i samhället, hitta 
din drönarram, skära bort och döda kvalster/larver genom att t.ex. frysa ner vax/
larv/kvalsterblandningen. 
 
Så du bör kolla ganska ofta för god ekologisk biodling. 
 
Lycka till med bina! 

BeeWare! 

  

07-05-2009, 06:29 
PM 

Inlägg: #3

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Nybörjar frågor 

Tack för svaret, jag har en mentor redan men vi träffas inte så ofta pga. mitt jobb 
men jag skall följa med ut mycket under sommaren nu för att få erfarenhet och 
sedan starta mina egna samhällen nästa år. 
 
/Daniel 

 

12-05-2009, 12:46 
PM 

Inlägg: #4

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Nybörjar frågor 

Först kollade jag på REA-dan men de var "dyra" om man jämför med EPS kupor så 
jag undra lite vad nackdelen med EPS kupor är, igentligen vill jag bara ha något 
som är lätt hanterligt och endå håller. 
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Nybörjar frågor

 

13-05-2009, 12:08 
AM 

Inlägg: #5

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Nybörjar frågor 

¤ Kan man använda vilken typ av färg som helst om man vill måla sin kupa? 
 
Ja och nej. 
Det beror på vilket material kupan är tillverkad av. Normalt brukar man 
rekomendera vattenbaserade färger till plastkupor eftersom vissa läsningsmedel kan 
påverka plasten. Kupor av trä bör målas med färger avsedda för trä.  
Undvik färger som innehåller produkter som kan vara avstötande på bina ( trätjära 
m.fl.).  
Sedan finns det inte heller någon anledning att använda färger avsedda för speciella 
andra ändamål (bottenlack till båtar, färger som tål hög värme osv). 
Med andra ord: Sunt förnuft och standardfärger. 
mvh 
Rune 

 

 

 

13-05-2009, 12:47 
AM 

Inlägg: #6

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Nybörjar frågor 

¤ Är det några övriga drifts kostnader under året förutom vax och socker och bensin? 
 
En lite svår fråga att besvara. Det beror lite på hur man särskiljer olika kostnader. 
De stora kostnader man brukar räkna med är kanske kostnaden för vinterfoder. 
Räkna med 16 kg per samhälle. 
Vax produceras i överskott och nettokostnade blir inte så stor. 
Med bensin utgår jag från att du menar transportkostnader och det beror helt på hur 
du bygger upp din biodling. Kom ihåg att bensinen är endast en del av vad det 
kostar att köra en bil - transportkostnaden är högre än bensinen. 
Till driftskostnaderna kan man också räkna den el (torkning, slungning, värme mm ) 
och det vatten (disk, lösning av vinterfoder mm) som går åt, samt kostnaden för 
den lokalyta som behövs. Eventuellt bör förslitning av material ( slöjor, handskar 
mm) räknas till driftskostnader, kanske också avskrivning av dyrare investeringar 
( kupmaterial, honungshanteringsmaterial mm) 
Sedan kommer naturligtvis lite kostnader för underhåll ( målarfärg till kuporna osv) 
Andra kostnader är t.ex. burkar, karonger, etiketter osv. (Det är ju pengar man får 
ligga ute med tills man sålt honungen så det kanske skall räknas som 
kapitalkostnader ?) 
 
Det beror på hur noggrannt du gör bokföingen. 
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Nybörjar frågor

13-05-2009, 01:08 
AM 

Inlägg: #7

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Nybörjar frågor 

¤ Vad är det som avgör om det är ekologiskt, 
 
Ekologisk är ett skyddat "varumärke" 
För att få kalla en vara ekologisk måste den uppfylla de krav som fastställts av 
myndigheterna ( i grunden EU ). Produktionen skall också kontrolleras av en speiell 
kontrollant ( som kostar en del). 
Kraven omfattar både bin , vax, metoder och en del annat.  
Förutom kontrollavgiften kan det tillkomma andra ökade kostnader för biodlingen. 
Kolla gärna upp vad det kostar innan du bestämmer dig för att starta ekologisk 
biodling för att se om du är beredd att ta den extra kostnaden - och kanske plocka 
tillbaka den på något sätt. 
För enkelhetens skull kanske man skall se "ekologiskt" på samma sätt som man ser 
"rättvisemärkt" och vissa andra tillläggsbeteckningar. 
mvh 
Rune 

 

 

 

13-05-2009, 11:23 
AM 

Inlägg: #8

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Nybörjar frågor 

Tack för dina svar rune. 

 

13-05-2009, 01:57 
PM 

Inlägg: #9

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Nybörjar frågor 

Lite förtydligande. 
Detta är jrdbruksverkets hemsida. 
Ekologisk honungsproduktion 
I Sverige kontrolleras den ekologiska honungsproduktionen av Kontrollföreningen för 
ekologisk odling, KRAV. KRAV  regler för de ekologiska produktionsmetoderna i 
Sverige baseras på EU-lagstiftning, nämligen rådets förordning EEG 2092/91 av den 
24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på 
jordbruksprodukter och livsmedel. Denna har kompletterats genom rådets 
förordning (EG) nr 1804/1999 av den 19 juli 1999 omfattande animalieproduktion, i 
vilken även biodling och biodlingsprodukter inkluderas. 
De nya reglerna innebär en skärpning för den ekologiska produktionen gentemot 
tidigare regler. Numera finns bland annat regler för bigårdens läge, 
biodlingsmetoder och egenskaper hos bikupor och material som används vid 
biodling. Reglerna innefattar även bestämmelser kring skattning av honung samt 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=232 (4 av 5) [2014-08-20 09:49:53]

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=232&pid=1127#pid1127
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20
http://kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=20
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=232&pid=1127
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=232&pid=1128#pid1128
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=232&pid=1128
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=232&pid=1129#pid1129
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20


Nybörjar frågor

bland annat driv- och vinterfodring. Rådets förordningar utgör minimikrav för den 
ekologiska produktionen och det finns inga hinder för mer långtgående krav. 
Under senare år har 39 biodlare varit anslutna till KRAV, varav fem stycken har 100 
eller fler bisamhällen (som mest 440 stycken). 
Det finns numera tre företag som kan utföra cerificeringen.  
Lite ytterligar om vad som gäller kan man se på KRAVs hemsida. Gå till Företag - 
Rgeler och ladda ner gällande utgåva. Sedan är det att börja läsa både vad som 
gäller allmännt och vad som gäller specifikt för biodling ( sid 101och framåt) 
lycka till 

 

 

 

13-05-2009, 02:02 
PM 

Inlägg: #10

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Nybörjar frågor 

Det lät väligt avancerat kanske nått att kolla på om jag i framtiden får för mig att 
jag skall leva på bin men inte som det är nu... 
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Nybörjar frågor 

13-05-2009, 02:43 
PM 

Inlägg: #11

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Nybörjar frågor 

Sätt ribban lagom högt.  
Biodling är en naturnära verksamhet och honung är en ren naturprodukt. Jag ror att 
du kan komma rätt nära det du vill uppnå bara genom att följa praxis och inte 
blanda in onödiga kemikalier.  
lycka till 
Rune 

 

 

 

13-05-2009, 02:49 
PM 

Inlägg: #12

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Nybörjar frågor 

Jo igentligen är det ju det jag vill undvika, massa onödiga kemikalier alltså. 

 

15-05-2009, 10:45 
PM 

Inlägg: #13

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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Nybörjar frågor

Re: Nybörjar frågor 

¤ Som jag förstår det trillar parasiter och annat bös ut om man har nätbotten på sin 
kupa, är det att föredra eller går det lika bra med vanlig botten? 
 
Det går lika bra med andra typer av bottnar. Personligen föredrar jag nätbotten 
framför allt för att jag är garanterad att bina får tillräckligt med luft vintertid. 
Rune 

 

 

 

15-05-2009, 10:53 
PM 

Inlägg: #14

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Nybörjar frågor 

¤ Jag har sett kupor för upp till 4 samhällen finns det någon limit för hur många 
samhällen man kan ha inom ett visst område? 
 
När det gäller kupor mm kan det variera mellan fristående kupor för ett samhälle 
upp till paviljonger med kanske 20 samhällen.  
Hur många samhällen man kan ha inom ett visst område beror på dragförhållanden, 
dvs tillgången till nektar och pollengivande växter inom flygavstånd. 
Det mesta jag träffat på är 50-60 samhällen i en villaträdgård. Det är dock inte att 
rekommendera. En lämplig maxstorlek på en bigård ( när man börjar bli lite erfaren) 
kan vara 10-12 samhällen. Sedan kan man ha nästa bigård några hundra meter bort 
om man så skulle önska. 
Rune 

 

 

 

15-05-2009, 11:24 
PM 

Inlägg: #15

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Nybörjar frågor 

Rune du är ju typ den enda som orkar svara så jag kan fraga dig om kupor da, jag 
funderar på att köpa antingen Swibo-Langstroth kupor för de är billiga och det lilla 
jag läst om dem verkar positivt, eller så funderar jag på att köpa ritningen av SBR 
och bygga mina egna LN men den kupan vet jag inget om, isolering, vikt, botten etc 
och det e tid och pengar och hanterbarhet som kommer imellan. 
Eller skall jag bara köpa e EPS kupa? 
 
Vad skulle du rekomendera? 
 
/Daniel 

 

16-05-2009, 11:57 
AM 

Inlägg: #16
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Nybörjar frågor

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Nybörjar frågor 

Om dustartar från början rekommenderar jag dig att köpa färdiga kupor i stället för 
att göra egna. 
Då får du rätt mått från början, det är fråga om mm-passnng. 
Om du väljer Lågormal eller Langstroth spelar ingen större roll. När det gäller 
Lågnormal finns det rätt gott om begagnat material på marknaden om du skulle vilja 
komplettera. Langstroth är ett internationellt mått som kommer starkt även på 
hobbysidan.  
Vilket fabrikat du skall välja kan jag inte ge några rekommendationer om, men min 
rekomendation är att du väljer en typ med plan översida ( de flesta fabrikat UTOM 
Skälderhus) för att enkelt kunna kombinera material. 
En bra leverantör är LP-biodling. 
Rune 

 

 

 

16-05-2009, 09:35 
PM 

Inlägg: #17

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Nybörjar frågor 

Tack för svaret igen Rune  
 
/Asthor 
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Lådplaceringsfundering! 

18-04-2009, 06:00 
PM 

Inlägg: #1

Bengt   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2009 

Lådplaceringsfundering! 

Jag har lågnormal kupor, dessa är ju helt fyrkantiga. 
Gör det någon skillnad på hur dessa staplas i förhållande till bottnen, och varandra? 
Flusteröppning åt söder och ramar öst-västlig rikning alt. fluster åt söder ramar 
nord-sydlig riktning, en låda öst-väst nästa nord-syd, blir det kaos i boet eller vad 
blir det för nackdelar eller fördelar med ena eller andra varianten ? 
 
-Bengt- 

  

29-04-2009, 11:39 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 
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Lådplaceringsfundering!

Re: Lådplaceringsfundering! 

Hej. 
Det var ett tag sen jag var inne på detta forum så jag har inte sett din fråga innan. 
Det är tydlingen flera som läst din lådplaceringsfundering men ingen har velat svara 
dig. Det finns två vedertagna sätt att placera ramarna i en bikupa. Det ena kallas 
tvärbygge ( när ramarna sitter med långsidan mot flustret), det andra kallas 
längdbygge ( när ramarna sitter med kortsidan mot flustret. Själv har jag båda 
sortens trågkupor, både svea och lågnormal. Jag har också uppstaplingskupor med 
tio ramar i varje låda. När det gäller yngelrumslådorna brukar jag sätta dem åt 
samma håll, men skattlådorna sätts växelvis åt ena eller andra hållet. Det kanske 
går att växla yngelrummen också men det har jag inte provat. Fördelen med att 
växla riktning på skattlådorna är att de byggs inte ihop när inte ramarna sitter 
ramlist mot ramlist vilket annars kan vara fallet. I sammanhanget kan nämnas att i 
ett utrymme där bina får bygga utan ramar tex. en halmkupa, där ställs bygget i ca. 
30 graders vinkel mot flusteringången. 
/ Jano 
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Alternativa synsätt 

09-03-2009, 08:41 
PM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Alternativa synsätt 

Att söka alternativakällor är kankske inte fel. 
 
Men man bör vara medveten om var man letar. 
 
 
 
Ur Dagen 08-08-27 
 
Kristen wikipedia ger alternativ information 
 
 
 
Publicerad: 2008-08-27 12:35 
 
Är du skeptisk till evolutionsteorin och letar efter argument på internet? Sök på 
Conservapedia. 
 
Internetbaserade Wikipedia får ibland kritik för brist på källkritik. Det finns också 
mycket som saknas i den av användarna skapade encyklopedin. 
Till exempel finns massor av information om evolutionen - men knappt något alls 
om skapelseläran. Sedan ett par år finns en annan möjlighet att snabbt hitta 
information på nätet. 
2006 startades Conservapedia av juristen och historieläraren Andrew Schlafly, som 
ett alternativ till Wikipedia. 
Här kan kunskapstörstande hitta information om till exempel intelligent design, 
Bibeln och Barack Obama - men även om hur den ryske diktatorn Josef Stalin 
mördade miljoner människor, tipsar tidningen Metro. 
På webbsidan finns 20 000 artiklar som visats mer än 50 miljoner gånger. 
Adressen är: www.conservapedia.com. 
 
 
 
Där framförs vissa intressanta - alternativa- teorier: 
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Alternativa synsätt

Nu förstår var och en varför arbetsbina inte går ut på parningsflykt !  
Och dessutom är det den nya drottningen och inte den gamla som går ut i svärm ! 
En sökning på bee ger bland annat: 
 
 
Bee genetics 
 
Unfertilized eggs laid by a queen bee contain 50% of her genes in different 
combinations. These eggs develop into male bees (drones) that have one copy of 
each chromosome. All sperm produced by a drone are identical clones. 
 
Fertilized eggs laid by a queen bee develop into female bees (workers). These have 
two copies of each chromosome � one from the queen and one from the male who 
fertilized her. 
 
Queens mate with 10-20 drones, so bee colonies are a mixture of subfamilies with 
the same mother but different fathers. 
 
This means that workers in the same subfamily are related by 75% of their genes. 
They are therefore more closely related to their sisters than to their own offspring, 
who would only have 50% of their genes. This predisposes them to help raise their 
sisters or go with a new queen when she starts a new colony rather than seeking a 
mate. 
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08-01-2009, 02:48 
PM 

Inlägg: #1

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

Beräkningar och sockerdata (Vinterfoder) 

Jag har lagt in generella beräkningar och sockerfakta i min blogg. Hur man beräknar 
vikten (som är enkelt) och volymen på den färdiga lösningen (som behöver lite 
mera) samt förhållandet viktprocent (det vi kallar koncentration) t ex 60%. 
 
Jag har försökt vara pedagogisk, mitt största problem utöver alla bokstäver som alla 
tror att jag har <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very 
Happy" />  
 
Det kommer att anslås tabeller i både volym och vikt för färdiga lösningar i 50%, 
60%, 66% och 75% 
 
I de senare fallen måste man använda temperatur för att öka lösligheten för 
sockerlösningen, men det går det också om man önskar så. 
 
Mättnaden inträffar vid ca 2g socker per g vatten vid en 66% lösning enligt tabellen. 
 
När man gör en t ex 60% lösning är det viktigt att väga sockret även om 
volymvikten är ca 90 g/dl. 
 
www.solare.se 

http://www.Solare.se 
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tommyn   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Sep 2008 

Hungriga bin 

Hej 
 
Vi har 5 samhällen i en bigård som vi har fordrat med 25 kg. socker var(utblandat i 
vatten). Vi tycker det är i mesta laget,men problemet är att de vill ha ?nnu mer. Vad 
göra? 

  

25-09-2008, 11:26 
PM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag ser till att mina samhällen har ca 15 kg foder per samh?lle.(Jämtland) 
När dom dragit ner detta fär dom inget mer. 15kg det klarar dom sig p? utan 
problem .Nu har jag nordiska dom färbrukar vad jag härt mindre foder ?n andra bin. 
Men jag har ingen erfarenhet från andra bin. 
Men 25kg bär väll r?cka oavsett vilken biras du har eller? 

  

26-09-2008, 10:01 
AM 

Inlägg: #3
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Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

15 - 20 kg är v?l en ganska normal m?ngd faktiskt. 

BeeWare! 

  

05-10-2008, 02:00 
AM 

Inlägg: #4

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Tyvårr uppfattar m?nga biodlare att m?ngden i en hink bifor är det samhällena 
behöver över vintern. En hink motsvarar 12 kg vintefoder. 
 
Det kan nog anses vara i minsta laget, i synnerhet om man inte l?mnar rätt mycket 
honung kvar. 
 
I Norra ?lvsborg fick samhällena i genomsnitt 12.8 kg socker färra h?sten. Det är 
dock en viss spridning mellan olika färeningar (9,6-14,6 ), Spridningen mellan olika 
biodlare är betydligt stärre. I min färening varierade m?ngden mellan 10 och 18 kg 
socker. 
 
Min erfarenhet är att vissa samhällen gårna fyller tillgångligt utrymme med 
vinterfoder snabbt om det är l?mpligt v?der. Men 16 kg fär r?cka. I är har de dragit 
in ytterligare efter invntringen. Jag fär v?l hoppas att den honungen inte st?ller till 
med problem senare. 
mvh 
Rune 
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PM 
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Jano   
Junior Member 
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Hungriga bin

  

Hej! 
Mina samhällen fär numera inte mer ?n 10-12kg socker var som vinterfoder. Jag är 
trätt p? att plocka bort fulla foderramar p? våren. 
Det har nog stor betydelse var i landet man bedriver sin biodling hur mycket 
vinterfoder de behöver. 
Det är ju j?tteviktigt att inte foderramar begrönsar drottningens ?ggl?ggning p? 
våren. Jag drivfodrar dem efter rensningen och fär p? s? sätt snabbt igång 
yngelproduktionen i full skala. Genom drivfodringen fär de vatten också serverat in i 
kupan och behöver inte flyga ut fär att h?mta om det skulle vara d?ligt v?der.Vatten 
behövs ju i stora m?ngder fär att bereda fodersaft till ynglet. 
Pollen l?mnar jag kvar någon ram p? h?sten s? att de har innan det finns att h?mta i 
naturen. 
H?lsn. Jano 

  

06-11-2008, 11:12 
PM 

Inlägg: #6

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

Re: Hungriga bin 

Går det ner så mycket mer än 20 kg om man övervintrar på bara en låda? Tycker 
det verkar bli fullt då. Men med två lådor drar väl bina ner ända tills båda lådorna är 
fulla eller? 

 

 

 

09-11-2008, 11:39 
AM 

Inlägg: #7

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Re: Hungriga bin 

Föra året (som var mitt första år som biodlare) tänkte jag att jag skulle ge bina 
sockerlöning så länge de drog ner. Vid 25-26 kilo (torrvikt) per samhälle så slutade 
jag. Tur var väl det, för när maskrosen började blomma i våras så fanns fortfande 5-
6 välfyllda ramar/samhälle med vinterfoder kvar. Ramarna var så välfyllda att de 
var helt konvexa!!Bistyrkan/samhälle var väldigt god så jag kan inte skylla på att 
det inte fanns tillräckligt många" konsumenter". 
I o.f.s. kom dessa ramar väl till pass när det var dags att fodra avläggare, men i år 
har jag stannat vid 23 kilo/samhälle. (Jag övervintrar mina bin på 20 ramar LN). 
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G  
Unregistered 

  

BNB 

Nu finns samtliga nummer av BNB att l?sa p? http://www.wermdobiodlare.se/ fär 
den intresserade.[/b] 
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[Visa resultat]

 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

solroser och bin 
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Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

solroser och bin 

San Francisco State University har dragit igång något som går under beteckningen 
"the Great Sunflower Project". http://www.greatsunflower.org/  
De delar ut solrosfr? och mottagarna skall i st?llet rapportera hur l?ng tid det tar 
innan det kommer något bi till blommorna vid en viss tidpunkt.  
P? s? sätt kan de kartl?gga färekomsten av pollinerande insekter i just det omr?det. 
Projektet har f?tt ett stort gensvar och det finns nu deltagare i samtliga stater i USA. 
även Canada är täckt. 
 
Erfarenhetsm?ssigt vet vi att de svenska bisamhällena inte har en j?mn spridning 
över landytan och att pollineringen av trädgårdar till stärsta delen täcks av 
hobbybiodlarnas bin. 
 
Samtidigt vill vi verka fär att antalet biodlare ?kar, och ett sätt att göra detta är 
genom att ?ka färst?elsen fär binas betydelse som pollinerare. 
 
Eftersom jag antar att någon från SBRs styrelse l?ser diskussionssidan vill jag därfär 
uppmana SBR att ta iniativ till ett liknande iniativ. Samarbetspartner kan vara någon 
botanisk eller zoologisk institution vid något av våra universitet. Det behöver ju inte 
automatiskt vara SLU. 
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solroser och bin

 

 

 

14-06-2008, 01:18 
AM 

Inlägg: #2

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

PS 
Du måste logga in fär att kunna r?sta. 
R?stningen är?ppen totalt14 dagar. 
Rune 

 

 

 

27-06-2008, 12:55 
AM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Under två veckor har den här sidan bes?kts ca 170 gånger. Antar att det är några 
som varit här mer ?n en gång s? en färsiktig gissning är att ca 150 personer l?st 
detta.  
Tyvårr är det f? som haft någon åsikt (=r?stat). Hur man skall tolka det vet jag inte,
men det verkar som om det inte är någon fråga som engagerar medlemmarna / 
biodlarna. Den majoritet som st?llt sig positiva är alltfär liten fär att det skulle kunna 
vara ett projekt som skulle vara intressant.  
 
Personligen tror jag att det skulle kunnat leda till flera biodlare när man upptäcker 
att det inte finns tillr?ckligt mycket bin i näromr?det. 
 
Ha en fortsatt fin sommar. 
Kolla gårna bin i solrosorna när de s? sm?ningom kommer i blomning. 
Rune 

 

 

 

22-09-2008, 03:41 
PM 

Inlägg: #4

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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solroser och bin

  

Solros-projektet i USA har tydligen slagit v?l ut och man planerar fär en uppf?ljning 
n?sta är. 
Hittills har man f?tt in något mellan 30 och 35 000 svar. 
Skall bli intressant att se om de kan presenter det p? ett lättolkat sätt s? sm?ningom. 
 
Det hade varit roligt om någon från SBRs styrelse hade kommenterat id?n, men s? 
har inte skett. 
 
Rune 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=188 (3 av 3) [2014-08-20 09:51:04]

http://kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=20
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=188&pid=1048
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=188&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=188&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=188
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=188
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=188
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=188&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-188.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Boken om biodling

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:51 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Boken om biodling 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Boken om biodling 

29-08-2008, 01:14 
PM 

Inlägg: #1

G  
Unregistered 

  

Boken om biodling 

Har ni l?st boken? 
Vad tycker ni? 

 

16-09-2008, 11:08 
PM 

Inlägg: #2

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

  

Jag har inte l?st boken från pärm till pärm, 
men det jag l?st verkar bra och boken är lättl?st. 
Sen har jag l?st n?nstans att den innehåller en del fel. 
Det finns ju olika typer av fel. Dels gramatiska fel  
(och det har jag sett) men det kommer v?l att rättas till  
i kommande upplagor. När det g?ller sakfel s? finns  
det rena fakta som inte fär vara fel, sen finns det v?l  
s?nt där vi har olika uppfattningar. 
Min åsikt är dock att att boken är bra, men jag saknar 
ett sakregister, med "s?korden" i bokstavsordning. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Boken om biodling

  
 

●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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?kta ?stg?ta bin....

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:51 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / ?kta ?stg?ta bin.... 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

?kta ?stg?ta bin.... 

07-09-2008, 11:40 
AM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

?kta ?stg?ta bin.... 

Hej! 
Var finns spillrorna av de ?kta ?stg?ta bina? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-09-2008, 07:19 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: ?kta ?stg?ta bin.... 

Citat:
Hej! 
Var finns spillrorna av de ?kta ?stg?ta bina?

Hej. 
Har det funnits särskilda bin i ?sterg?tland? 
Undrar Jano 

  

07-09-2008, 08:15 
PM 

Inlägg: #3
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?kta ?stg?ta bin....

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: ?kta ?stg?ta bin.... 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
Var finns spillrorna av de ?kta ?stg?ta bina?

Hej. 
Har det funnits särskilda bin i ?sterg?tland? 
Undrar Jano[/quote] 
Hej! 
Ja, det fanns p? 1960 - 1970 - 1980 talen en stam av den Italienska rasen som gick 
under namnet ?kta ?stg?ta bin. Det var biodlare i trakten av Linköping och några 
andra platser i l?net som importerade gula drottningar från Italien tills det var stopp 
därifrån p? grund av bisjukdomar. Senare importerades den Italienska gula rasen 
från USA tills det var stopp även därifrån p? grund av bisjukdomar. 
Det fanns p? 1970 - 1980 talen en drottningavelsstation i Hov, ?sterg?tland dit bl. a. 
drottningar från v?lk?nda drottningodlare i trakten av Linköping och några andra 
platser i l?net l?mnade sitt fina bimatrial best?ende av ?kta ?stg?ta bin. Det 
skickades ruskigt m?nga oparade, parade drottningar från Hov under dessa ären och 
även ramar med ?gg skickades över stora delar av landet. 
 
Det borde finnas sm? spillror av de ?kta ?stg?ta bina här i landet. 
 
Men frågan är hur det ska bevisas att det är en spillra från de ?kta ?stg?ta bina? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:51 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Tedbladsmetoden vid 
varroabek?mpning 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

07-09-2006, 08:29 
AM 

Inlägg: #1

Gripen50  
Unregistered 

  

Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

Jag har använt Kr?merplattor vid behandling av samhällena mot varroa, men t?nkte 
testa med Tedbladburken fär färsta gången i är. I det sammanhanget har jag en del 
frågor som jag hoppas att alla ni p? forumet kan bringa klarhet i. 
 
1) Jag har sett olika uppgifter om m?ngden syra och styrkan p? syran. Fries skriver t 
ex i ?Biodling med varroakvalster? att det skall vara 2 dl 60 % myrsyra (s 63). 
Andra uppgifter som jag har f?tt talar om 2,5 dl 85 % myrsyra i burken. Vilken är 
rekommendationen i dag? 
 
2) Jag har samhällen med 13 ramars yngell?da (LN) och jag har samhällen med 10 
ramars yngell?da (LN), skall b?da typerna behandlas med samma m?ngd myrsyra i 
burken? 
 
3) Jag t?nkte behandla samhällena under samma tid som vid Kr?merbehandling, dvs 
tre veckor. är detta ok eller skall tiden vara annorlunda? 

 

07-09-2006, 09:00 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

Citat:
Jag har använt Kr?merplattor vid behandling av samhällena mot varroa, men t?
nkte testa med Tedbladburken fär färsta gången i är. I det sammanhanget har jag 
en del frågor som jag hoppas att alla ni p? forumet kan bringa klarhet i. 
 
1) Jag har sett olika uppgifter om m?ngden syra och styrkan p? syran. Fries 
skriver t ex i ?Biodling med varroakvalster? att det skall vara 2 dl 60 % myrsyra (s 
63). Andra uppgifter som jag har f?tt talar om 2,5 dl 85 % myrsyra i burken. 
Vilken är rekommendationen i dag? 
 
2) Jag har samhällen med 13 ramars yngell?da (LN) och jag har samhällen med 10 
ramars yngell?da (LN), skall b?da typerna behandlas med samma m?ngd myrsyra i 
burken? 
 
3) Jag t?nkte behandla samhällena under samma tid som vid Kr?merbehandling, 
dvs tre veckor. är detta ok eller skall tiden vara annorlunda?

Hej! 
Bina har ett h?gre vårde ?n att äventyra deras liv med olika färs?k vid bek?
mpningen av Varroan. Anv?nd rekomendationerna från Jordbruksverket....att f? 
tillgång till dem är Gratis. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-09-2006, 09:54 
AM 

Inlägg: #3

Gripen50  
Unregistered 

  

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

Citat:
Hej! 
Bina har ett h?gre vårde ?n att äventyra deras liv med olika färs?k vid bek?
mpningen av Varroan. Anv?nd rekomendationerna från Jordbruksverket....att f? 
tillgång till dem är Gratis.

 
 
Men Tedbladsmetoden är INTE att äventyra binas liv mer ?n några andra metoder 
med myrsyra. Detta är en mildare, utvecklad form av behandling som har tillkommit 
efter Jordbrukverkets broschyr. Färenklat kan man s?ga att det är en Kr?merplatta i 
glasburk. 
I korthet s? är det följande: 
1) 700 gr glasburk 
2) S?gsp?n 
3) Por?s plast som är genomsl?pplig fär myrsyra 
4) Myrsyra 
 
Burken placeras i foderbr?dans ?ppning där man matar med foderballong. 
Att också Fries omskriver metoder i sin bok borgar också fär metodens 
"färträfflighet" enligt min mening. 
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

09-09-2006, 10:09 
AM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

Citat:

Citat:
Hej! 
Bina har ett h?gre vårde ?n att äventyra deras liv med olika färs?k vid bek?
mpningen av Varroan. Anv?nd rekomendationerna från Jordbruksverket....att f? 
tillgång till dem är Gratis.

 
 
Men Tedbladsmetoden är INTE att äventyra binas liv mer ?n några andra metoder 
med myrsyra. Detta är en mildare, utvecklad form av behandling som har 
tillkommit efter Jordbrukverkets broschyr. Färenklat kan man s?ga att det är en Kr?
merplatta i glasburk. 
I korthet s? är det följande: 
1) 700 gr glasburk 
2) S?gsp?n 
3) Por?s plast som är genomsl?pplig fär myrsyra 
4) Myrsyra 
 
Burken placeras i foderbr?dans ?ppning där man matar med foderballong. 
Att också Fries omskriver metoder i sin bok borgar också fär metodens 
"färträfflighet" enligt min mening.

Hej! 
Den metoden provades, kom till långt innan Jordbruksverkets rekomendationer. 
De som D? använde den metoden mistade sina bisamhällen innan våren. Om inte 
minnet sviker s? provades metoden i stor skala i trakten av Blekige- och Kalmar l?n. 
Med d?ligt resultat. Det var vid Varroans int?g p? fastlandet. 
I de flesta fallen s? slär ordspr?ket in. " Sn?lheten bedrar Visheten". <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-09-2006, 11:06 
AM 

Inlägg: #5

Gripen50  
Unregistered 
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

  

Citat:
Hej!  
Den metoden provades, kom till långt innan Jordbruksverkets rekomendationer.  
De som D? använde den metoden mistade sina bisamhällen innan våren. Om inte 
minnet sviker s? provades metoden i stor skala i trakten av Blekige- och Kalmar l?
n. Med d?ligt resultat. Det var vid Varroans int?g p? fastlandet.  
I de flesta fallen s? slär ordspr?ket in. \" Sn?lheten bedrar Visheten\". 

 
Hej Eyvind! 
Detta är relevant information. Jag beklagar bara varfär du inte kunde ge den vid ditt 
färsta svar. 
Jag har träffat bl a Preben Kristiansen och även han har talat om Tedbladmetoden i 
positiva ordalag. Preben är en auktoritet inom bisjukdomar och kan han tala om en 
metod i positiva termer s? färutsätter i varje fall jag att metoden är acceptabel/bra. 
Jag vet inte vad jag skall tro nu... 
Finns det någon som har egna erfarenheter av Tedbladsmetoden och hur den 
fungerar? Sedan vet jag inte heller vad du menar med "Sn?lheten bedrar Visheten" 

 

09-09-2006, 04:48 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:

Citat:
Hej!  
Den metoden provades, kom till långt innan Jordbruksverkets rekomendationer.  
De som D? använde den metoden mistade sina bisamhällen innan våren. Om inte 
minnet sviker s? provades metoden i stor skala i trakten av Blekige- och Kalmar l?
n. Med d?ligt resultat. Det var vid Varroans int?g p? fastlandet.  
I de flesta fallen s? slär ordspr?ket in. \" Sn?lheten bedrar Visheten\". 

 
Hej Eyvind! 
Detta är relevant information. Jag beklagar bara varfär du inte kunde ge den vid 
ditt färsta svar. 
Jag har träffat bl a Preben Kristiansen och även han har talat om Tedbladmetoden i 
positiva ordalag. Preben är en auktoritet inom bisjukdomar och kan han tala om en 
metod i positiva termer s? färutsätter i varje fall jag att metoden är acceptabel/
bra. Jag vet inte vad jag skall tro nu... 
Finns det någon som har egna erfarenheter av Tedbladsmetoden och hur den 
fungerar? Sedan vet jag inte heller vad du menar med "Sn?lheten bedrar Visheten"

Hej! 
Det går att l?sa i literaturen om Varroa, "Tedbladmetoden" Sida: 63, raderna 
20,21,22. 
 
"Sn?lheten bedrar Visheten" "B?ttre att vara klok och vis ?n att vara sn?l". 
 
:wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

 

 

 

10-09-2006, 09:25 
AM 

Inlägg: #7

Gripen50  
Unregistered 

  

  

Citat:
\"Sn?lheten bedrar Visheten\" \"B?ttre att vara klok och vis ?n att vara sn?l\". 
 
:wink:

 
Jod?, Eydvin, jag vet vad som menas med ordst?vet "Sn?lheten bedrar Visheten", 
det är bara s? att jag har svårt att applicera det p? mitt färsta inl?gg. Det är där jag 
behöver v?gledning från dig. Vad menar du med det? 
 
När det g?ller varroabek?mpning s? arbetar jag enligt följande m?nster: 
1) Dr?narram, tredelad med bortskärning var 7:e dag fram till att de slutar bygga ut 
ramen. 
2) En mild myrsyrabek?mpning, typ Kr?merplatta, efter slutskattning och 
fodertillsättning 
3) Oxalsyra strax innan invintring (okt/nov) 
 
Detta har fungerat bra fär mina samhällen och jag har minimala vinterfärluster. 

 

10-09-2006, 01:58 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

Citat:
Jag har använt Kr?merplattor vid behandling av samhällena mot varroa, men t?
nkte testa med Tedbladburken fär färsta gången i är. I det sammanhanget har jag 
en del frågor som jag hoppas att alla ni p? forumet kan bringa klarhet i. 
 
1) Jag har sett olika uppgifter om m?ngden syra och styrkan p? syran. Fries 
skriver t ex i ?Biodling med varroakvalster? att det skall vara 2 dl 60 % myrsyra (s 
63). Andra uppgifter som jag har f?tt talar om 2,5 dl 85 % myrsyra i burken. 
Vilken är rekommendationen i dag? 
 
2) Jag har samhällen med 13 ramars yngell?da (LN) och jag har samhällen med 10 
ramars yngell?da (LN), skall b?da typerna behandlas med samma m?ngd myrsyra i 
burken? 
 
3) Jag t?nkte behandla samhällena under samma tid som vid Kr?merbehandling, 
dvs tre veckor. är detta ok eller skall tiden vara annorlunda?

 
Hej! 
Det verkar inte finnas några experter p? forumet. S? färs?ker med ett inl?gg.  
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

Det fins inga riktiga och seri?sa prov med Tebladburken. S? därfär finns inga s?kra 
m?tt p? m?ngd i burken. 
 
Vid applicatorer bär dosen vara minst 100 ml under en 14 dagars period.  
I ?vrigt, se Jordbruksverkets rekommendationer i ?mnet.  
 
Men vilken procentsats det är frågan om. Om man skulle ge sig i kast med detta s? 
blir det nog det skonsammaste 60 %. 
 
Ber?kningen av dosen bär v?l vara efter antal ramar i l?dan. 
 
Använder inte Myrsyra. Utan använder mig av utskärning av bygge av dr?nare i dr?
narramen d? sådant bygge byggs. Sedan används behandling med Oxalsyra i m?
nadsskiftet i oktober - november. Endast dessa två behandlingsmetoder används fär 
bek?mpningen av Varroan. 
Har en del vinterfärluster, men detta beror inte p? Varroans närvaro... <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-09-2006, 09:55 
PM 

Inlägg: #9

Gripen50  
Unregistered 

  

Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning slutgiltig version! 

Jag har varit i kontakt med ?pappan? till Tedbladsmetoden, Karl-Erik Tedblad, fär att 
hära mig fär hur han går och hur han använder metoden i dag. 
Karl-Erik berättade att de har frång?tt metoden att använda s?gsp?n i burken. Den 
metoden gav inte s? tillfärlitliga resultat beroende p? f a att s?gsp?n kan vara av s? 
olika beskaffenhet.  
 
I st?llet jobbar de p? följande sätt: 
1) 700 gr burken fylls med tretexstavar, dvs samma material som i kr?merplattorna. 
De packar burken full med stavar s? att de blir kvar i burken utan att man behöver 
någon skumgummi fär ?ppningen. 
2) Sedan tillsätter man 2 dl 85 % myrsyra till burken och l?ter det sugas in i 
tretexen. 
3) När de s? skall använda burken s? kontrollerar de s? att all myrsyra har sugits 
upp i tretexen genom att v?nda upp och ned p? burken p? t ex kuptaket. Rinner det 
inte någon myrsyra ut ur burken är den klar att användas. I annat fall måste man l?
ta syran rinna av alternativt f? i mer tretex i burken. 
4) Burken fär s? vara i foderballongh?let i fyra till fem dagar, inte l?ngre. Den l?ngre 
tiden kan användas till yngelrum som bestär av mer ?n 10 ramar. 
 
Den här metoden används mycket frekvent i Blekinge där Karl-Erik verkar och bor 
och de har haft mycket stor framgång med metoden. Den är lätt att använda och 
den ger en mycket bra bek?mpning av varroa, b?de p? bina och ibland yngel, b?de t?
kt och ot?kt. 
Jag t?nker använda mig av metoden i är p? mina kupor. 

 

12-09-2006, 07:01 
PM 

Inlägg: #10
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning slutgiltig version! 

Citat:
Jag t?nker använda mig av metoden i är p? mina kupor.

Hej! 
Det är bara att s?ga Lycka Till. 
 
Och Du kan ju ge ett seri?st inl?gg här i Diskussiosramen fram?t våren, om hur färs?
ket med den metoden blev! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:51 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Tedbladsmetoden vid 
varroabek?mpning 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

12-09-2006, 09:13 
PM 

Inlägg: #11

Gripen50  
Unregistered 

  

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning slutgiltig version! 

Citat:
Och Du kan ju ge ett seri?st inl?gg här i Diskussiosramen fram?t våren, om hur färs?
ket med den metoden blev! <img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":
wink:\" title=\"Wink\" />

 
Jag ?terkommer i maj med en rapport. Men jag kommer även att kära med oxalsyra i 
m?nadsskiftet oktober/november. 

 

13-09-2006, 09:36 AM (Detta inlägg ändrades senast: 19-11-2007 av 09:02 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning slutgiltig version! 

Citat:
Jag t?nker använda mig av metoden i är p? mina kupor.

 
Hej! 
Fär egen del s? blir det inget test med Ted - burken. Utan håller p? med de tidigare v?l 
bepr?vade metoderna. Vet att de funkar mycket bra. Detta eftersom bina är kvar, 
efter att Varroan kom i kuporna är 2000, m?jligen tidigare. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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19-11-2007, 08:59 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Varroakvalster 

Hej! 
 
En härlig bild, kolla här: http://www.bnej.se/vpbum.jpg 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

28-07-2008, 08:13 
PM 

Inlägg: #14

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning slutgiltig version! 

Citat:
Jag har varit i kontakt med ?pappan? till Tedbladsmetoden, Karl-Erik Tedblad, fär att 
hära mig fär hur han går och hur han använder metoden i dag. 
Karl-Erik berättade att de har frång?tt metoden att använda s?gsp?n i burken. Den 
metoden gav inte s? tillfärlitliga resultat beroende p? f a att s?gsp?n kan vara av s? 
olika beskaffenhet.  
 
I st?llet jobbar de p? följande sätt: 
1) 700 gr burken fylls med tretexstavar, dvs samma material som i kr?merplattorna. 
De packar burken full med stavar s? att de blir kvar i burken utan att man behöver 
någon skumgummi fär ?ppningen. 
2) Sedan tillsätter man 2 dl 85 % myrsyra till burken och l?ter det sugas in i 
tretexen. 
3) När de s? skall använda burken s? kontrollerar de s? att all myrsyra har sugits 
upp i tretexen genom att v?nda upp och ned p? burken p? t ex kuptaket. Rinner det 
inte någon myrsyra ut ur burken är den klar att användas. I annat fall måste man l?
ta syran rinna av alternativt f? i mer tretex i burken. 
4) Burken fär s? vara i foderballongh?let i fyra till fem dagar, inte l?ngre. Den l?ngre 
tiden kan användas till yngelrum som bestär av mer ?n 10 ramar. 
 
Den här metoden används mycket frekvent i Blekinge där Karl-Erik verkar och bor 
och de har haft mycket stor framgång med metoden. Den är lätt att använda och 
den ger en mycket bra bek?mpning av varroa, b?de p? bina och ibland yngel, b?de t?
kt och ot?kt. 
Jag t?nker använda mig av metoden i är p? mina kupor.

 
 
Hej.  
Jag vill bara tala om att Tedblasmetoden har jag använt med bra resultat  
de sista fem sex ären. Innan dess använde jag fri myrsyra p? vettexduk, men det 
funkade inte s? bra. Det gick ?t några drottningar. Med tedbladsburken har jag inte 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=85&page=2 (2 av 4) [2014-08-20 09:51:56]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=85&pid=400
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=85&pid=663#pid663
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.bnej.se/vpbum.jpg
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=85&pid=663
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=85&pid=1023#pid1023
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=109


Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

haft ett enda samh?lle som d?tt under vintern. 
Det är en billig, enkel och bra metod fär att hålla varroan p? en godtagbar nivå. Dr?
narutskärning utfäres p? våren och färsommaren. 
/ Jano 

  

29-07-2008, 08:27 
AM 

Inlägg: #15

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

I den nya Boken om biodling stär det 60-85 % myrsyra. Kan t?nla att temperaturen 
spelar in. Vi varmare v?der snabbare avdunstning. 

  

31-07-2008, 11:38 
AM 

Inlägg: #16

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

  

Citat:
I den nya Boken om biodling stär det 60-85 % myrsyra. Kan t?nla att temperaturen 
spelar in. Vi varmare v?der snabbare avdunstning.

Hej.  
Det är 85% myrsyra jag använder. Temperaturen har stor betydelse fär 
avdunstningen , den bär vara ca. 15-17 grader. Det brukar vara perfekt i mitten p? 
september. 
Mvh Jano 

  

26-08-2008, 07:32 
PM 

Inlägg: #17

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

Re: Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning 

Citat:
...Det fins inga riktiga och seri?sa prov med Tebladburken. S? därfär finns inga s?kra 
m?tt p? m?ngd i burken...

Det st?mmer inte. H?stveda biodlarfärenings instruktionsbigård har använt 
Tedbladsburken i m?nga är p? uppdrag av Preben K och jordbruksverket. Den används 
dessutom av de flesta medlemmarna i färeningen eftersom den är s? enkel och 
effektiv. Det är dock inte enda behandlingen. 
 
Rätt använd har metoden v?ldigt gott resultat med minimala färluster. 
 
Rätt använd betyder: 
- S?ker hantering av syrorna fär m?nniskor 
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Tedbladsmetoden vid varroabek?mpning

- Tillr?ckligt med tretex som suger upp allt 
- Rätt temperatur, inte fär varmt 
 
Det går att se en pöverkan p? samh?llet under tiden syran verkar, dock är den 
positiva verkan av att behandla Varroan vida överl?gsen skadan om kvalstren är tillr?
ckligt m?nga. Det finns en misstanke att drottningen minskar/slutar helt med ?ggl?
ggning under tiden syran verkan, men samma effekt har ibland rapporterats med 
apistan. 
 
En del av Prebens statistik fär nedfall under sommaren och under behandling finns p? 
H?stveda biodlarfärenings hemsida. 

 

 

 

29-08-2008, 12:31 
PM 

Inlägg: #18

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

  

Hej. 
Ett bra sätt att minimera skador p? drottning och yngel är att flytta om ramarna s? att 
yngelramarna inte sitter rakt under burkmynningen. 
P? s? sätt kommer b?de drottning och yngel undan den starkaste koncetrationen av 
syran, och bina drar sig inte ifrån ynglet som annars kan bli kylt och dessutom mista 
skötseln av ambina. 
P? detta sätt har jag använt myrsyra sedan jag bärjade med tedblad burken och inte 
haft några skador p? varken yngel eller drottningar. 
Med det vill jag s?ga att här finns ytterligare positiv utvårdering av metoden. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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leva p? biodling och l?ra av mentor?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:52 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / leva p? biodling och l?
ra av mentor? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

leva p? biodling och l?ra av mentor? 

14-08-2008, 09:32 
PM 

Inlägg: #1

Maria Elfving Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Aug 2008 

leva p? biodling och l?ra av mentor? 

Hej! 
Honungs?lskare här! 
är det realistiskt att satsa p? biodling/produktion av honung i norra Sverige? Jag bor 
i V?sterbotten, har vilja att lära mig, men har ingen aning om i vilken utsträckning 
man kan vara biodlare här uppe. Hobby och ?Bisyssla? :wink:  
Tacksam fär respons! 

Maria 

  

17-08-2008, 10:32 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 
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leva p? biodling och l?ra av mentor?

Re: leva p? biodling och l?ra av mentor? 

Citat:
Hej! 
Honungs?lskare här! 
är det realistiskt att satsa p? biodling/produktion av honung i norra Sverige? Jag 
bor i V?sterbotten, har vilja att lära mig, men har ingen aning om i vilken 
utsträckning man kan vara biodlare här uppe. Hobby och ?Bisyssla? :wink:  
Tacksam fär respons!

 
Hej honungs?lskare. 
Det är klart man kan bedriva biodling i Norrland. 
Klicka p? / Biodling där du bor/ i den gula remsan h?gst upp p? skärmen s? fär du 
fram att V?sterbotten har ett eget distrikt med m?nga färeningar. 
Kanske någon av färeningarna finns i din närhet. Tag d? kontakt med den 
kontaktperson som är angiven s? har du kommit en bit p? v?g. 
Lycka till ?nskar  
Jano 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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?ver vintring

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:52 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / ?ver vintring 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

?ver vintring 

04-08-2008, 02:06 
PM 

Inlägg: #1

DAMAN   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Aug 2008 

?ver vintring 

<img src="{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif" alt=":oops:" title="Embarassed" />  
 
hejsan skriver fär färsta gången 
har blivit biodlare eller om man nu kan kalla sig det "har f?tt 2 svårmar som är 
besiktade och godk?nda" 
hur går man invintringen och när ? 
hur m?nga ramar 
hur mycket mat 
vilken blandning 
jag bor p? v?stkusten 
har tidigare köpt svea kupor+50ramar +100 halv ramar från ett d?dsbo 
men d? jag fick l?gnormal kupor och ramar av släkting 
t?nkte jag nu använda dom ist?llet  
vad göra med svea 

bengt NORDBERG<br />SVANESUND 

  

05-08-2008, 07:23 
PM 

Inlägg: #2

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 
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?ver vintring

l?nkar finns p? SBR hemsida 

Hej ny biodlare, 
jag färeslär att du s?ker kontakt med en biodlare nära där du bor och fär lite starthj?
lp. När du planerar invintring kanske du bär t?nka p? varroan, vet inte hur ni har det 
där du bor. Du kanske kan s?lja det matrialet du inte behöver, se om det finns en 
lokalfäreningen nära dej. 
Lycka till, 
Mia 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Sv?rm i grannens skorssten 

29-07-2008, 11:05 
PM 

Inlägg: #1

systeryster   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Jun 2008 

Sv?rm i grannens skorssten 

Hej  
Finns det något sätt att rädda en svårm som sitter i grannens skorsten sedan ca en 
m?nad?? 
Vi trodde att samh?llet hade d?dat den gammla drottningen s? vi var glada när den 
nya var duktig och bra. 
Men nu talar våran granne om fär oss att han har bin i skorstenen. 
De har färmodligen byggt ganska bra där under den tiden. 
är det bara att rensa bord den och d?da dem eller hur ska vi göra? 
H?lsningar 
Karin 

  

29-07-2008, 11:36 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 
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Sv?rm i grannens skorssten

Re: Sv?rm i grannens skorssten 

Citat:
Hej  
Finns det något sätt att rädda en svårm som sitter i grannens skorsten sedan ca 
en m?nad?? 
Vi trodde att samh?llet hade d?dat den gammla drottningen s? vi var glada när den 
nya var duktig och bra. 
Men nu talar våran granne om fär oss att han har bin i skorstenen. 
De har färmodligen byggt ganska bra där under den tiden. 
är det bara att rensa bord den och d?da dem eller hur ska vi göra? 
H?lsningar 
Karin

 
Hej.  
Dessvårre är det nog inte annat att göra ?n ta d?d p? svärmen och rensa 
skorstenen.  
Jag tycker du skall ta kontakt med bitillsyningsmannen i din trakt, s? fär han kolla 
hur ni skall göra. Ett annat sätt är att kontakta närmaste biodlarfärening. Där finns 
alltid någon erfaren biodlare som har varit med om liknande problem. 
Jag hoppas att det l?ser sig fär dig.  
H?lningar Jano 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Inlägg: 1 
Registrerad: Mar 2008 

Inbjudan Honungensdag- Gotland 

Inbjudan till 
Honungens dag 
P? L?vsta lantbrukscentrum, Gotland 
Lärdagen den 16:e augusti 2008, kl 13:00 
 
Arangeras av 
SBR Gotland, Hemseortens Biodlarfärening, Honung Gotlandica och Projekt 
biodlingcentrum L?vsta 
 
Du som biodlare, kom och träffas, titta närmare p? vad Honung Gotlandica är och 
vill, titta in deras lokaler, bli uppdaterad om vad L?nsstyrelse och bityllsyningm?
nnen går, ta med dig din godaste honung och s?lj p? plats, t?vla lättsamt i 
kategorierna, -naturell-smaksatt eller bakverk, och smaka p? andras! Med flera 
andra aktiviteter! 
H?ll utkik i tidningen fär närmare program! 
Honungens dag är ?ppen fär s?v?l inbjudna som allm?nheten. 
 
 
Klart Gotl?ndsk honung skall s?ljas som Gotl?ndsk honung! 
Honung Gotlandica, (ek.fären.) köper din honung! 
Vi betalar våra medlemmar 30kr/kg fär finsilat. 
Inga m?ngder är fär sm?. 
Vi planerar att s?lja Bifor till våra medlemmar! 
I l?svikt s?v?l som 16kg hink. 
Samma pris som SBR! (157kr/16kg hink) 
Fär att f? en uppfattning om volym, meddela oss ditt ungefärliga behov! 
(Simon H?jeberg, <a href="mailto:vinochbin@telia.com">vinochbin@telia.com</
a>, 0708-46 86 85) 
 
Inl?gget flyttat av Webmaster 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
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rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

efterlysning bi-mus?er 

Jag har färstätt att några färeningar gjort mus?er och jag skulle vilja vet var det 
finns sådana. Det g?ller b?de sådana som finns i färeningsregi och andra. 
Ocks? tacksam fär tips om mus?er i andra l?nder om någon k?nner till något / några 
mvh 
Rune 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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sockerpriset 

Vad betalar ni fär sträsocker? Hur köper man billigast och vart vänder man sig? 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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systeryster   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Jun 2008 

Elektriskmyggjagare 

Vära grannar undrar om de kan skaffa en elektrisk myggjagare eller om de d?dar 
våra bin d?. 
är det någon som har någon erfarenhet av dem s? att vi kan upplysa dem om det är 
någon risk fär bina. 

  

29-06-2008, 01:27 
PM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Eftersom bina inte dras till ljuset p? samma sätt som mygg och flugor s? är det 
ingen stärre risk att era bin där ut. Visst kommer kanske ett och annat bi att r?ka 
flyga in och grillas, men inga stärre m?ngder. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

03-07-2008, 05:00 
PM 

Inlägg: #3
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Elektriskmyggjagare

systeryster   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Jun 2008 

  

Tack! 
D? kan jag tala om fär faster att de kan skaffa en sådan utan problem. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll! 

09-04-2007, 03:26 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll! 

Hej! 
övervintringen av samhällena var ganska hyfsad. Den 07-03-29 kollades samtliga 
upp att de har en fungerande drottning. Det hittades yngel i olika stadier i n?stan alla 
utom i ett, där var en drottning men p? tok fär lite med bin och helt tomt p? pollen 
fär att något yngel skulle kunna komma till. Detta samh?lle fick byta plats med ett 
starkare, där det var mycket med bin. Bina i det samh?lle som bytte plats med ett 
starkare bärjade efter några dagar att dra rikligt med pollen och även det andra kom 
igång ganska snart med samma sak. Det lite svagare fick en vinterbaklucka bakom 
femte ramen och ett annat som var starkare ?n det svaga men svagare ?n de starka 
fick en vinterbaklucka bakom sj?tte ramen. I b?da fallen fär att begrönsa utrymmet 
som bina behöver vårma upp. D? det blivit mer med bin och yngel d? flyttas 
bakluckan bak?t eller tas bort helt. 
 
Denna snabba v?xling av v?dret var det v?l ingen utom http://www.eyvindjohansson.
se som hade r?knat med. Tur att bina kunde ges en giva med vatten spetsat med lite 
honung innan. D? är inte bina i behov av något vatten utifrån till det tidiga yngel som 
är p? gång i kuporna. Det var v?l lite i tidigaste laget fär en sådan operation. Att 
utfodra bina tidigt p? våren är att driva p? deras utveckling av yngel. Drottningen blir 
mer matad, hon lägger fler ?gg per dag, bina uppfattar denna utfodring som ett tidigt 
drag. Tidigt färskt pollen från naturen är rikligt hemtagen och det startar också upp 
sättningen av yngel med lite mer ordning. Därav denna tidiga sättning av yngel i 
samhällena.  
 
Det är färst?s en spekulation att tidigt p? våren driva p? bisamhällens sättning av 
yngel. D? kommer de upp i full bistyrka bra mycket tidigare ?n normalt. Blir det d? 
vid den tidpunkten d?ligt v?der och solen några timmar någon dag br?nner till riktigt 
ordentligt. D? är det stor risk fär att bina svårmar. Denna stora anhopning av bin i 
samhällena uppkommer d? vanligen inom perioden d? bin normalt svårmar. Men det 
finns bin som är träga p? att svårma! Det går att göra en undanmanöver fär att 
undvika att bina svårmar om de skulle komma p? den tanken! <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

16-04-2007, 01:11 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

..... titta in och g?r en koll. 

Hej! 
? Detta ärets biodling går nog säkert till historien som det är d? bina var ovanligt 
mycket intresserade till att svårma. Ett bisamh?lles naturliga sätt att dela sig till fler 
enheter. 
? Under l?nga tider fär bina sitta inne och ruva sina drottningceller p? grund av d?ligt 
v?der. http://www.eyvindjohansson.se Helt plåtsligt inträffar det varma och soliga v?
dret. De flesta svårmar far ut mellan ca. kl. 11.00 - 14.00. under tiden fär svårmning 
ca. 1 maj - 1 augusti. 
 
? D? är det en klar färdel om drottningarna har f?tt någon av sina vingar avklipt. D? 
vid svårm går drottningen färlorad men bina kommer hem igen eftersom de saknar 
drottningen. Finns det d? flera drottninigceller där ingen ?nnu är kl?ckt. D? en är kl?
ckt är det inte om?jligt att den far ut i svårm, m?jligen även den andra sedan har 
samh?llet svårmat ut sig och övergår till ett som färbereder sig fär att överleva 
vintern.  
 
? Vintern har inte varit kall någon l?ngre tid d? har inte bina heller farit illa av bitande 
k?ld utanfär kupan. Detta visas eftersom det är mycket med bin och ramar med 
yngel i kuporna. 
 
? De senaste dagarna har samtliga kupors bottnar skrapats och flammats med ?ppen 
l?ga. Inte ett d?tt bi p? någon av bottnarna, utan det var helt tomt. 
 
? I det stora hela har det varit en bra övervintring.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-04-2007, 08:27 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=109 (2 av 7) [2014-08-20 09:53:54]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=109&pid=476
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=109&pid=478#pid478
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.eyvindjohansson.se/
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=109&pid=478
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=109&pid=479#pid479
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

... titta in och g?r en koll 

Hej! 
? Var och kollade en del bisamhällen i helgen. D? blev man tilldelad en hoper bistick. 
Det var ett samh?lle som var riktigt aggresiva. Plockade bort, vet inte riktigt hur m?
nga bigaddar det var som satt runt h?ger ?ga. Sticker ett bi d? rusar det till fler som 
också sticker in sin gadd p? samma st?lle eller i närheten som det tidigare. Det är p? 
uppmaning av doften från det tidigare d?ende biets gadd som sitter i skinnet. Det 
hela blir en kjedjereaktion tills man är klar med det bisamh?llet och kan g? där ifrån. 
 
? Visst blir det en reaktion av alla bisticken. Men endast sm? färhärdnader sida vid 
sida. ?gonlocket f?ll ned lite, men inte mer ?n att synen var fullgod. 
 
? Färhärdnaderna ? kn?larna ? nedfallet ?gonlock varade ca. 2,5 dagar. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

29-04-2007, 12:30 
AM 

Inlägg: #4

 
Jens   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Apr 2006 

  

Du har h?ndelsevis inte funderat p? att använda skyddsdr?kt? 
 
Varfär riskera att f? allergi, vilket ju är risken efter allt fär m?nga bistick? 
 
//Jens 

  

01-05-2007, 08:38 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Du har h?ndelsevis inte funderat p? att använda skyddsdr?kt? 
 
Varfär riskera att f? allergi, vilket ju är risken efter allt fär m?nga bistick? 
 
//Jens

 
Hej! 
? Just vid det tillf?llet var inte skyddsutrustningen med, men vanligtvis är den med, 
den används mycket s?llan, inte ens vid slutskattningen p? h?sten. 
 
? T?l bigiftet ganska bra efter att fär m?nga är sedan blev biten av en Huggorm i ena 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

foten. Upps?kte d? ej l?kare utan bettet fick l?ka ut av sig själv. Kroppen byggde v?l 
d? upp någon antikropp även mot bigift eftersom dess verkningar är ringa... <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-05-2007, 04:01 PM (Detta inlägg ändrades senast: 23-06-2007 av 11:42 AM 
Eyvind.) 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden.... 

Den vackraste tiden. 
Av: Eyvind Johansson 
 
Färden går ut i naturen, tar av till v?nster från huvudv?gen, kär in p? en mindre 
skogsv?g......... 
 
........Ett gammalt R?nnbärsträd stär strax intill L?nnen. Det har en trädkrona som 
lyser r?d p? h?sten av alla bär.......... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-05-2007, 10:57 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden... 

Hej! 
? Nya lådor med utbyggt vax i dess ramar sattes under bisamhällenas vintern?ste 
några dagar efter att bottnarna hade rengjorts. Men bara de samhällen som hade ca. 
7 ramar med yngel fick en l?da. De ?vriga fär ?ka p? sig lite till innan det är dags 
med en l?da under. D? den nya l?dan kommer underst avkyls inte samh?llet lika 
mycket som d? l?dan kommer över ynglet. 
 
? Samtliga samhällen kollades fär några dagar sedan. De samhällen som tidigare fick 
en l?da under, där i den nya l?dan hade det kommit till mycket med yngel, något 
samh?lle hade upp emot ca. 14 ramar med yngel. Det är ?nnu ganska mycket med 
bin i kuporna, ?n har v?l inte vinterbina kolat av. Fr?gan är hur det blir när busv?dret 
kommer framöver? 
 
? De samhällen som tidigare fick en baklucka bakom 5 - 6 ramen har ?kat p? sig rätt 
s? skapligt. Luckan togs bort eftersom det var mycket med bin bakom den. 
 
? Dr?narramen sattes till i samtliga samhällen d? fär bina något att göra med att 
bygga ut den med dr?narvax, f?ngsf?llor till Varroan. 
 
? N?got Kalkyngel har ?nnu inte setts till i kuporna s?som tidigare om ären. Det kan 
uppkomma vid d?ligt v?der med regn och l?gre temperaturer om nu samhällena har 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

anlag fär den bisjukdomen. Det är m?jligt att den avlades bort färra äret. Den kan 
färsvinna något är men ?terkomma ett annat. Hoppas att den är borta ett bra tag 
framöver. 
 
? Binas stickvillighet har däremot ?kat mot tidigare är. Det kan vara en tillf?llighet 
som kan bero p? v?dret. Byter med n?je stickvilligheten mot bisjukdomen Kalkyngel!  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-05-2007, 12:31 AM (Detta inlägg ändrades senast: 29-11-2007 av 12:19 AM 
Eyvind.) 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden..... 

Hej! 
? D? en del bisamhällen kollades i dag observerades att det inte finns något pollen i 
ramarna i ett stort antal av samhällena. Regn och kallv?der är orsaken! Bina kan inte 
flyga ut fär att h?mta hem pollen till ynglet. Utan de fär ta till reserverna som de har 
i fettkärtlarna. Om det inte blir b?ttring p? v?dret http://www.eyvindjohansson.se, d? 
är det utfodring med ersättningspollen som g?ller. Drottningens l?ggning av ?gg fär 
inte stanna upp p? grund av d?ligt v?der. Vid sådan h?ndelse blir det ett stort glapp 
av ?ldrarna p? individerna i bimassan. D? kan det inträffa att inga dragbin finns i stor 
m?ngd vid tiden fär ett normalt drag från någon typ av dragv?xt l?ngre fram i tiden. 
 
? Nog sp?kar det regniga och kalla v?dret till det riktigt ordentligt i bisamhällena. Det 
hittades flera täckta drottningceller vid kollen, alla kasserades. De samhällen som är 
rysligt starka och bygger drottningceller fär sl?ppa till ramar med yngel plus bin till 
dem som är svagare. Den operationen fär bli snarast d? v?dret till?ter detta fär att 
inte en del samhällen ska f? fär sig att flyga ut i svårm d? solen sticker till en het, 
varm dag. 
Bina h?lls tillbaka vid en sådan operation från att svårma och det riktigt ordentligt. 
De fär underskott p? unga bin och överskott p? dragbin, det blir obalans av 
individerna i samh?llet.  
 
? De samhällen som nu bygger drottningceller fär bli till hj?lp senare vid 
drottningodlingen d? det finns tillr?ckligt med dr?nare i omgivningen. 
 
? Innan samhällena kollades observerades att det p? en del landgångar l?g inte riktigt 
färdiga bin, dr?nare och även yngre yngel har setts p? någon landgång under veckan. 
Bisamhällena har inte blivit stärda p? l?ng tid och mat har de ingen brist p?.  
 
? Kan det d? vara att bin som st?dar i dessa samhällen har observerat att det inte 
stod rätt till med det täckta ynglet, puppan i en del celler och st?dat ut cellens inneh?
ll. Fr?gan är d? om även Varroan har st?dats ut? Eller att Varrans närvaro är orsaken 
till att cellerna har blivit st?dade i färtid innan bin och dr?nare har blivit kl?ckta. 
 
? Det är generationsv?xling i kuporna. Den stora massan av vinterbina bärjar v?l 
tunnas ut mot nya vårbin. I m?nga av samhällenas ramar var det glest med täckt 
yngel, sp?da larver och ?gg. Men det b?ttrar v?l p? sig med ynglet d? v?dret blir 
bättre. 
 
? Eftersom det är massor av täckt yngel som har kl?ckts den närmaste tiden d? borde 
det ha funnits någon, några cell, celler som inneh?ll Kalkyngel men därav var intet. 
Det troliga är att bisamhällena har blivit fria från otyget Kalkyngel. även om inv?
narna i m?nga samhällen är tokiga p? att st?da borde det funnits Kalkyngel kvar som 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

de inte ?nnu hunnit st?da ut. Har inte heller observerat några mumier av Kalkyngel 
p? någon av landgångarna. Kan vara att Kalkynglet avlades bort färra äret. Hoppas 
att det tar l?ng tid innan det kommer ?ter...... <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-05-2007, 11:15 
AM 

Inlägg: #9

nonesuch  
Unregistered 

  

Re: Biodling ?ver tiden.... 

Citat:
Den vackraste tiden. 
Av: Eyvind Johansson 
<snip> 
Ett gammalt R?nnbärsträd stär strax intill L?nnen. Det har en trädkrona som lyser r?
d p? h?sten av alla bär. 
<snip>

Vad är ett r?nnbärsträd? är det m?h?nda släkt med r?nnen? 

 

18-05-2007, 04:38 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Biodling ?ver tiden.... 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Den vackraste tiden. 
Av: Eyvind Johansson 
<snip> 
Ett gammalt R?nnbärsträd stär strax intill L?nnen. Det har en trädkrona som lyser r?
d p? h?sten av alla bär. 
<snip>

Vad är ett r?nnbärsträd? är det m?h?nda släkt med r?nnen?[/quote] 
 
Hej! 
? R?nnen är moder! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:53 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Biodling ?ver tiden! 
Titta in och g?r en koll! 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll! 

24-05-2007, 11:38 
AM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden.... 

Hej p? Er! 
Samtliga bisamhällen kollades igenom vid den senaste genomgången som inträffade 
färra helgen. Samtliga 20 ramarna i yngelrummet inspekterades d? efter svårmkoppar 
och - celler. Alla dr?narramars sektioner skars ut. Fär att bek?mpa Varroan skärs det 
nu bort en sektion per vecka i dr?narramen . 
 
I n?stan samtliga samhällen var det några f? svårmkoppar men ej stiftade med ett ?
gg. Men i ett samh?lle var det gott om täckta svårmceller, svårmkoppar som var 
stiftade med ?gg och utan ?gg i, även halvgångna svårmceller med bara några dagar 
kvar till täckning. D? bärjade funderingarna om drottningen var kvar där i samh?llet, 
hade inte sett henne vid genomgången, hade inte kollat efter henne. Vid ytterligare en 
genomgång d? hittades drottningen, den var vingklippt, märkt och ej nedbantad. 
 
Det troliga är att drottningens produktion av feromoner är i avtagande. Det är med 
stor anledning till att det finns m?nga svårmceller och - koppar i kupan. Erfarenheten 
som har f?tts under alla är är att p? h?sten bara invintra samhällen med unga 
drottningar. Ibland vill man prova p? hur gammal en drottning kan bli, hur m?nga är 
hon kan vara produktiv utan att bina vill byta ut henne och d? anse henne som 
färbrukad. Detta samh?lle anser att drottningen är färbrukad! 
 
Vid n?sta inspektion blir det samh?llets drottning spärrad ned p? endast 10 ramar. 
Fortsätter bina därefter att bygga svårmceller d? kasseras drottningen när det finns 
parade drottningar att tillg?. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!
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Biodling ?ver tiden... 

Hej p? Er! 
I anteckningarna från veckoslutet vecka 21 går att l?sa. Alla samhällen utom ett var 
bra och i dessa var det endast ett f?tal cellkoppar men utan ?gg. Endast ett samh?lle 
hade dragit upp ett stort antal drottningceller vilka alla revs. Det var mycket med bin i 
kuporna. 
 
Som det tidigare har setts är Kalkynglet totalt borta. Det var även något annat som d? 
s?gs och det är att m?ngden pollen i kuporna är i avtagande. Bina har även slutat att 
bygga p? dr?narramen, nektardraget var i avtagande. 
 
Ett samh?lle var riktigt p? gång, de kunde verkligen färsvara sig. K?nde hur deras klor 
trängde in i skinnet och strax efter stack de även in gadden. D? kom 
skyddsutrustningen p? med v?ldig fart. I stort sett är den alltid med, bra att ta till som 
denna gång fär att kunna slutfära det som p?bärjats.  
 
N?got annat s?gs i ett samh?lle som gjorde en lite fundersam. Drottningen gick och 
vårpte ?gg och hade s? gjort rikligt, ett ?gg i cellernas botten det syntes tydligt d? de 
stod lite lutande från uppl?ge. Men något f?ngade blicken vid kollen av ramarna och 
det var att i några celler här och där p? ramen var det flera ?gg. De var inte p? cellens 
botten utan p? dess ena kant, vägg en bit upp från botten även något i vecket mellan 
botten och väggen. Inte bara ett eller två utan m?nga fler. Vem har lagt de här ?
ggen? Lurigt eller hur! 
 
N?gra teorier: 
1) En del celler är inte tillr?ckligt stora fär att drottningen ska n? ned till cellens botten 
och l?gga ett ?gg. Utan det sprutar ut flera ?gg som hamnar p? cellens kant. 
 
2) Ett eller flera arbetsbi är ?ggl?ggare.  
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Biodling ?ver tiden... 

Hej p? Er! 
I anteckningarna från veckoslutet vecka 22 går att l?sa. Alla samhällen utom två var 
bra och i den stora skaran var det endast ett f?tal cellkoppar men utan ?gg. I två 
samhällen var det ruskigt m?nga drottningceller och cellkoppar, alla revs. Det ena 
samh?llet plockades ned och spärrgalleret flyttades ned till över den undre l?dan. 
Detta samh?lle blir om några dagar ett odlingssamh?lle vid den stundande 
drottningodlingen. Det andra fär l?mna ambin från 7 - 8 ramar till att befolka en 
snabbkokare / starter fär drottningodling. Denna ?tgård är bra och d? dessa bin ?terl?
mnas till samh?llet har de utvecklats till något annat i sin utveckling och till att 
slutligen bli dragbin. 
 
Nu hade nektardraget helt upphärt. ?ter en vecka utan att dr?narramen blivit utbyggd. 
Kommer det inte in någon nektar d? bygger inte heller bina, de kan inte svettas ut 
något vax helt enkelt. I st?llet tuggar de om gammalt vax och med detta bygger 
svårmceller och cellkoppar. Men yngel finns b?de framfär och bakom dr?narramen. I 
stort sett är allt pollen slut i kuporna, bara någon cell med pollen här och där men 
inget överfl?d. Lite pollen kommer hem, bara i sm? m?ngder, lagom fär att hålla 
drottningen aktiv med sparsam ?ggl?ggninig. 
 
Eftersom nektardraget har upphärt, d? är i stort sett alla de gamla dragbina hemma 
och detta går att samhällena mot kvällen blir svårhanterliga med m?nga stick som f?
ljd. Har stor respekt fär vad hungriga och arga bin kan ?stadkomma. D? kom 
skyddsutrustningen ?ter v?l till hj?lp fär att avsluta det som p?bärjats. 
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Biodling ?ver tiden... 

Biodling till husbehov. 
 
är något att pyssla med p? fritiden. Men är det d?ligt om tid p? fritiden d? skall man 
absolut inte pyssla med biodling under den knappa tiden.  
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Biodling ?ver tiden.... 

Hej p? Er! 
I anteckningarna från vecka 23 går att l?sa. Dag ett, snabbkokaren laddas kl. 13.00 
och fär st? i 24 timmar.  
 
Dag två, 24 larver ganska exakt 36 timmar gamla omlarvas och cellerna sätts i 
kokaren allt efter som de blir larvade. Kokaren fär st? ytterligare 24 timmar.  
 
Dag tre kl. 13.00 cellerna i kokaren kollas en efter en, de celler som blivit antagna 
flyttas nu över i en odlingsram. Det var 14 celler som hade antagits, men beh?vde 
bara 7 och fär s?kerhets skull flyttades 10 celler över. Odlingssamh?llet hade några 
minuter tidigare färberetts med att ta bort en ram med vaxmellanvägg i, den hade 
satts i dagen innan bara som utfyllnad i st?llet fär odlingsramen mellan några ramar 
med sp?da larver. I tomrummet efter den borttagna ramen hade det efter några 
minuter samlats en massa bin och i denna bimassa s?nktes odlingsramen ned, den 
gled ned allteftersom bina gick undan. Ramar och bin i kokaren ?terl?mnades till det 
samh?lle de kom ifrån. 
 
Dag sex, genomgång av en del samhällen. Nu skulle alla drottningar spärras ned p? en 
l?da. Den dagen hittades samtliga drottningar märkta som omärkta. Sedan 
genomgång av den dagens samhällen plus utskärning av dr?narramen eftersom den 
sektionen var tre vekor. Nu var det utbyggt i de andra sektionerna igen, draget från 
vildhallon hade startat. 
 
Dag sju, genomgång av de ?vriga samhällena plus utskärning av dr?narramarna. 
Närap? alla dessa samhällens drottningar hittades och spärrades ned p? en l?da. En 
drottning misslyckades det att hitta i ett samh?lle. Detta samh?lle sopades ned från 
mellanl?dan d? den var tom kom spärrgallret över l?da ett andra l?dan efter och däri 
tillbaka med alla ramarna.  
 
Ett samh?lle är p? färs?k, där är det två lådor yngel, två lådor skatt. Skär bara ut dr?
narramen och kollar de översta tio ramarna. 
 
Har gammalmodig biodling. Använder tio ramars lådor LN. Vanligtvis endast tre lådor 
h?gt, men undantag h?nder, se ovan. Det är inte aktuellt att byta till modernt system 
d? är det enklare att sluta med biodlingen.  
 
Dag sju, odlingsramen kollades, sju drottningar hade bina antagit av de tio de f?tt. 
Det rädde tydligen inte riktigt drag d? odlingsramen sattes till. Fär att f?tt alla tio 
uppmatade hade samh?llet beh?vt matas. De som var, de burades eftersom de hade 
blivit täckta. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Biodling ?ver tiden... 

Hej! 
 
N?mnde i färra inl?gget att biodlingen ut?vas p? det gamla sättet. De flesta 
paviljongerna är byggda fär att använda endast tre lådor, en yngel och två skatt. Det 
är i dessa paviljonger helt om?jligt att f? till en tioramars l?da som l?da fyra, eftersom 
taket lutar bak?t. Men i en paviljong är det ett vanligt tak, där går att ha två lådor 
yngel och tre skatt. Har inte provat den kombinationen vet inte hur lådorna fär skatt 
ska plockas ned. Det är i är faktiskt ett test med två lådor yngel och två lådor skatt. 
Det är mycket som skall lyftas varje 7 e dag fär att kunna göra kollen av de olika 
testerna i bisamhällena och skära ur dr?narramen. D? är det enkelt med bara tre lådor 
per bisamh?lle. 
 
 
Samh?llena fick tidigt i våras en l?da under med utbyggt vax från färra äret och där 
det inte tidigare varit något yngel. D? blev vinterl?dan klar redan p? våren. Om inte 
spärrgallret flyttas ned d? blir det nektar i b?de överl?dan och en hel del i underl?dan 
plus pollen och yngelrum i mellanl?dan. Bina vill fär det mesta ha sitt yngel p? märka 
ramar, där det tidigare varit yngel. Men d? drottningen blir spärrad p? underl?dan bärs 
dess nektar upp till överl?dan och det blir gott om plats fär drottningen att l?gga ?gg. 
Hon tvingas d? att l?gga ?gg i nytt vax.  
 
Det l?ggs inte h?g vikt p? att f? mycket med honung. Honung är något man bara fär 
eftersom man ut?var konststycket att odla bin. Honung är en del av binas f?do?mne, 
något de samlar p? sig fär att klara matbehovet under vintern. Om den inte tas bort 
d? fär bina svårt att klara vintern i vårt klimat. 
 
 
Samh?llena bygger fler cellkoppar och drottningen stiftar fler av dessa i och p? ramar 
som innehåller gammalt vax. Samh?llena blir helt enkelt inträngda p? mellanl?dan 
mellan nektarlådorna med mindre plats fär drottningen att l?gga ?gg.  
 
En del samhällens drottningar är dåliga p? att utsändra det svårmfärhindrande 
feromonet. D? drottningen spärras ned p? underl?dan som i detta fallet strax eller i 
samband med nektardrag av Vildhallon blir det ingen blandning av nektar och yngel 
och drottningens feromon räcker till i dessa tio ramarna med mindre byggande av 
cellkoppar som f?ljd. Det blir färdelat med yngel under spärrgallret och nektar över. 
De ramar som samh?llet haft under vintern kommer aldrig mer i l?dan fär yngel utan 
endast i någon av lådorna fär skatt. Senare kasseras dessa fär att sm?ltas ned. Det 
byts vax varje är p? det här sättet. 
 
D? spärrgallret flyttas ned som ovan d? blir det inte m?nga ramar med yngel att kolla 
varje vecka. Av det yngel i märka ramar som kom över spärrgallret gårs det mindre 
avl?ggare p? fem ramar plus att det även skakas ned bin från tre till fyra ramar. Detta 
eftersom det är m?nga bin som flyger tillbaka. Risken fär svårmning minskar eftersom 
det blir underskott av ambin, det är när det är överskott av dem som risken fär 
svärmningen ?kar. Skärden ?kar eftersom det blir överskott av dragbin. D? det ?ter 
blir balans av alla individer i bisamh?llet, svårmtiden har d? passerats. 
 
Typ av bin spelar också in. Det samh?lle som är p? färs?k det är inte intresserat av att 
svårma utan de byter drottning själva. Vid senaste kollen d? hittades drottningen p? 
en ram och vid hennes sida gick den en ungdrottning. 
 
Har ingen erfarenhet av att odla bin p? det moderna sättet, men färstär att det d? går 
att ha m?nga bisamhällen, flera hundra. Men var kommer den ?kta biodlingen d? in. 
Den härliga konsten att ut?va biodlingen. 
 
Att ha m?nga bisamhällen och bara l?ta dem st? är inte biodling utan produktion av 
honung. Biodling blir det inte mycket av utan det blir bara att slunga honung. 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!
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Re: Biodling ?ver tiden... 

Har ingen erfarenhet av att odla bin p? det moderna sättet, men färstär att det d? går 
att ha m?nga bisamhällen, flera hundra. Men var kommer den ?kta biodlingen d? in. 
Den härliga konsten att ut?va biodlingen. 
 
Att ha m?nga bisamhällen och bara l?ta dem st? är inte biodling utan produktion av 
honung. Biodling blir det inte mycket av utan det blir bara att slunga honung. 
 
Hej!! 
Jag kommenterar inte det sättet som ni andra odlar bin p?. Vi biodlare väljer vår egen 
v?g allt efter erfarenhet och kunnande.  
Men jag t?nkte berätta om ett normalt biär fär min del. 
 
När bina bärjar att rensningsflyga s? går jag i stort sett ingenting. Kollar bara vilka 
som kan ha utsot. Med andra ord vilka som har gula st?nk p? kupan. 
 
Samtidigt s? lyfter jag lite i ena kanten p? kupan fär att f? ett begrepp om hur mycket 
foder som bina har kvar. Det fungerar bra när man f?tt in k?nslan fär hur tung kupan 
bär vara. 
 
Mycket ofta s? övervintrar jag p? tre lådor l?gnormal men s?llan mindre ?n två. 
När bina kommit igång ordentligt och drar in pollen s? går jag färsta kollen. Lyfter en 
eller två ramar i mitten p? översta l?dan. Yngel där s? färs?ker jag att bed?ma hur 
stort yngelklotet är. M?nga gånger behövs det ?nnu en l?da fär Carnica är mycket 
yngelintensiva. 
 
När det g?tt några veckor till och det är fint flygv?der s? kommer den färsta av två 
genomgångar. 
Bottenl?dan lyfts upp och blir treans l?da ibland fyrans l?da. Samtidigt kollas sista 
ramen fär m?gel och yngelsättningen p? någon mellanram i alla lådorna. Tv?ans l?da 
har nu blivit bottenl?da. 
 
Vinterns täckbr?dor byts nu mot byggplast. 
Jag färs?ker att ha minst fyra lådor l?gnormal p? samhällena några veckor färe 
midsommar. D? blir det minst risk fär svårmning. 
Ibland s? blir det h?ghus med över sex lådor. 
St?ende spärrgaller framtill hindrar effektivt att drottningen f?ljer med i en svårm om 
nu detta skulle bli aktuellt. 
 
Spärrgallret över yngel rummet hamnar ofta över fjärde l?dan. Men flyttas sedan ned?
t allt efter som samh?llets utveckling går det m?jligt. 
 
Under hela sommaren är det s? att när bistyrkan täcker sex till sju ramar i översta l?
dan s? är det dags fär en ny l?da inte senare. 
Nu vid midsommar s? bärjar slungningen och bär vara klar vid bärjan p? september.  
 
Invintringen brukar bli lite sen. Det är svårt att godta att sommaren bärjar ta slut. 
Omkring 16 kilo socker till varje samh?lle som har omkring 4 kilo honung kvar i 
ramarna. En halv deciliter ?ttika till varje hink foder. Blandning 2 kilo socker till en 
liter vatten. 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

T?ckning under vintern med täckbr?dor. Matarh?let täcks med n?t och en trasa över. 
över detta en enkel filt. Inga isolerade kupor men gårna ett vindskydd av något slag. 
Vinterd?dlighet mindre ?n 1%. 
 
Jag har inte bin som kramdjur. Bin producerar honung som jag fär?dlar och s?ljer. 
Honungshanteringen är lika viktig som en bra skötsel av bina.  
 
Detta är det jag anser vara biodling 
 
Mvh 
Gideon 
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Biodling ?ver tiden... 

Hej! 
 
..."Detta är det jag anser vara biodling"... 
 
En bra redogårelse. 
 
P? det där sättet går det v?l inte att odla bin p? s?som vid testning av drottningar? 
 
När egen biodling upphär d? blir troligtvis bipaviljongerna jaktpaviljonger vid jakt av 
Vildsvin.  
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Biodling ?ver tiden... 

!  
 
..."Detta är det jag anser vara biodling"...  
 
???En bra redogårelse??? 
 
Tack! Men den är inte heltäckande det är mycket som borde färklaras mer ing?ende. 
 
?P? det där sättet går det v?l inte att odla bin p? s?som vid testning av  
drottningar?.... 
 
Vi anser att vi kan det!! 
 
Vär test av drottningar inom Carnica gruppen kan s?gas sker i två steg.  
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

B?gge är mycket viktiga! 
 
Steg 1. Renrasiga drottningar som odlats från t.ex. en import av ?gg testas avseende  
fromhet och produktivitet. Och kom ih?g kraven är h?ga. Vi har bra avelsmaterial  
innan och vi s?ker det som är ?nnu bättre. 
 
Det som eventuellt kan ge ett plus är om humär och st?dning ligger verkligt i topp. 
 
Steg 2. vi testar renrasighet genom att m?ta vingarna. Dels sker detta här i Sverige.  
Men vi skickar också fortl?pande vingar till utlandet fär att s?kra att våra m?tningar s? 
att s?ga håller m?ttet. 
Det är viktigt att färs?ka hålla carnican s? ren som m?jligt och att veta vad som finns i 
kuporna. 
 
I allt arbete s? s?ker vi inte bara m?drar till drottningarna utan också m?drar till dr?
narna.  
Till dr?narm?drar p? parningsstationen s? använder vi helsyskon grupper. 
 
Vi färs?ker fortl?pande bredda basen s? att bättre och bättre material skall hamna  
p? fler odlare.  
 
...."När egen biodling upphär d? blir troligtvis bipaviljongerna jaktpaviljonger vid jakt 
av Vildsvin".... 
 
Har ingen egen bipaviljong men jag färstär dom som vill vara skyddade vid jakt av 
dom djuren!  
 
Carnica är mycket sn?llare!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Mvh  
Gideon 

  

21-06-2007, 10:56 
AM 

Inlägg: #20

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden.......... 

Hej! 
 
..."Vär test av drottningar inom Carnica gruppen kan s?gas sker i två steg.  
B?gge är mycket viktiga! "... 
 
Men av svaret att d?ma f?ljer det inte de mer noggranna testerna enligt: 
 
http://www.svenskbiavel.se/pdf/bedomnin ... 070405.pdf 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:53 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Biodling ?ver tiden! 
Titta in och g?r en koll! 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

Thråd läge | Linear 
läge 

Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll! 

21-06-2007, 12:34 
PM 

Inlägg: #21

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden.......... 

Hej! 
..."St?ende spärrgaller framtill hindrar effektivt att drottningen f?ljer med i en svårm 
om nu detta skulle bli aktuellt. "... 
 
Det behövs inga speciella bin i sådan biodling, i stort sett vilka bin som helst går att 
avn?nda eftersom samh?llet spärras under svårmtiden. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Member 
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Registrerad: May 2007 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Re: Biodling ?ver tiden.......... 

[quote author="Eyvind"]Hej! 
 
..."Vär test av drottningar inom Carnica gruppen kan s?gas sker i två steg.  
B?gge är mycket viktiga! "... 
 
...Men av svaret att d?ma f?ljer det inte de mer noggranna testerna enligt:....... 
 
Min fråga måste bli!! Hur kan du p?st? att deras tester är mer noggranna ?n våra?? 
Som regel s? stär dessa kupor inst?llda bland våra ?vriga samhällen. 
Vilket innebär att de testas rakt av produktionsm?ssigt och humärm?ssigt;kalkyngel;
svårmträghet. Hela käret! 
Det är ett bra produktionsbi vi vill ha.  
Observera!!! Vi leker inte biodling! Vi l?ter dessa samhällen bevisa hur de stär i 
färhållande till andra samhällen under lika färhållande. 
Detta är test under verklighets trogna färhållande. 
Mvh 
Gideon 

  

22-06-2007, 10:01 
PM 

Inlägg: #23

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Biodling ?ver tiden.......... 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
 
...\"Vär test av drottningar inom Carnica gruppen kan s?gas sker i två steg.  
B?gge är mycket viktiga! \"... 
 
...Men av svaret att d?ma f?ljer det inte de mer noggranna testerna enligt:....... 
 
Min fråga måste bli!! Hur kan du p?st? att deras tester är mer noggranna ?n våra?? 
Som regel s? stär dessa kupor inst?llda bland våra ?vriga samhällen. 
Vilket innebär att de testas rakt av produktionsm?ssigt och humärm?ssigt;
kalkyngel;svårmträghet. Hela käret! 
Det är ett bra produktionsbi vi vill ha.  
Observera!!! Vi leker inte biodling! Vi l?ter dessa samhällen bevisa hur de stär i 
färhållande till andra samhällen under lika färhållande. 
Detta är test under verklighets trogna färhållande. 
Mvh 
Gideon

[/quote] 
Hej! 
Dags att byta träd till Avel - Allm?nna frågor! <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

25-06-2007, 06:10 
PM 

Inlägg: #24

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling ?ver tiden...... 

Hej p? Er! 
I anteckningarna från vecka 24 går att l?sa. Det tillverkades lika m?nga avl?ggare 
som det fanns drottningceller vilka skulle kl?ckas någon dag senare.  
 
Eftersom spärrgallret flyttades ned veckan innan, blev det nu en extra noggrann koll 
av bisamhällena. Det blev d? en koll p? svårmträgheten. Det fanns i stort sett hos 
de flesta av dem inga drottningceller under eller över gallret, men en del cellkoppar 
som ej var stiftade med ?gg, alla revs. 
Antal ramar med yngel under gallret var blygsamt eftersom flertalet av ambina 
fortfarande var kvar i l?dan över fär att vårda det yngel som var kvar där. 
Den stora massan av ambin hade blivit till en del reducerad vid tillverkningen av avl?
ggarna. Tillr?ckligt fär att hålla tillbaka lusten till att svårma. 
Det skars ut vax i dr?narramen fär att bek?mpa Varroan. 
 
??????????????  
 
I anteckningarna från vecka 25 går att l?sa. Alla bisamhällen kollades. Det var nu 
betydligt m?nga fler ramar under gallret som inneh?ll yngel och färre över. 
Det var lite fundersamt i ett samh?lle. Vid ramarnas inspektion upptäcktes ett ovalt 
neds?nkt h?l i en ram med yngel. Jas?, detta samh?lle hade t?nkt göra stilla byte av 
drottning. Men p? grund av obalans av individer i samh?llet vid tillverkningen av avl?
ggarna rev bina bort den drottning som skulle ersätta den gamla vid ett stilla byte 
därav det där h?let inne bland ynglet. Drottningcellen hade varit mycket svår att 
upptäcka eftersom den var helt nerbyggd i plan med ynglet till arbetsbi. Samh?llets 
gamla drottning hittades, hon var märkt och lätt att se. 
 
Samh?llena bygger d?ligt i ramen fär dr?narbygge, bek?mpning av Varroa. Eftersom 
det tidigare hade varit två veckors uppeh?ll i nektardraget var det obalans i 
byggandet i ramen. Nu blev alla sektionerna utskurna. N?gra samhällen hade inte 
byggt något p? en vecka. Där byttes ramen ut mot en ordinarie ram med utbyggt 
vax. 
 
Det var något annat som observerades och det är att det saknas pollen i flertalet av 
samhällena. Om det inte kommer in något d? fär st?dutfodring ske fär att 
upprätthålla sättningen av yngel. Drottningen fär inte l?gga av nu med att l?gga ?gg 
p? grund av att det saknas pollen i kuporna. Det är i juli, augusti och september 
som vinterbina skall komma till, fär att fära bisamh?llet vidare till n?sta är och vår. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Eyvind   
Senior Member 
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Registrerad: Jun 2006 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

Biodling ?ver tiden... 

Hej! 
Uppdaterat..... 
 
http://www.eyvindjohansson.se/temph/ey1.html 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

16-09-2007, 10:13 
AM 

Inlägg: #26

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Biodling ?ver tiden... 

Citat:
Hej! 
Uppdaterat..... 
 
http://www.eyvindjohansson.se/temph/ey1.html

 
Hej! 
Ny blogg som uppdateras d? och d?.... 
 
http://biblogg.bnej.se/ 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-06-2008, 11:02 
PM 

Inlägg: #27

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Ca. ett ?r gammal blogg. 

Hej!  
Gammal blogg som uppdateras d? och d?....  
 
http://biblogg.bnej.se/ 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Biodling ?ver tiden! Titta in och g?r en koll!

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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talgoxen stj?l mina bin

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:54 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / talgoxen stj?l mina 
bin 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

talgoxen stj?l mina bin 

11-06-2006, 07:28 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

talgoxen stj?l mina bin 

Vad skall jag göra talgoxemamman utfodrar sina ungar med mina bin. :cry: 

 

03-08-2006, 05:34 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: talgoxen stj?l mina bin 

Citat:
Vad skall jag göra talgoxemamman utfodrar sina ungar med mina bin. :cry:

 
Hej! 
 
T?ck framfär kupans fluster med en korg av Kycklingn?t. D? kan inte f?glarna 
komma i närheten av bina p? flustret. Att ha ett sådant n?t även p? vintern är bra. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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talgoxen stj?l mina bin

systeryster   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Jun 2008 

Bibur 

Vi har byggt en bur som vi har h?ftat fast n?t p? s? att talgoxarna inte kommer ?t 
att hacka p? kupan. Den brukar vi l?gga över p? vintern s? att f?glarna inte kan 
stära våra bin genom att hacka i kupan och locka fram bina. Det funkar bra men är 
kanske lite otympligt under sommaren när man vill hålla koll p? bin och i kuporna. 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 10:54 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 2 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): « Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 8 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Biodling med allergi? (Sidor: 1 2 ) 
Katja

19 7,989
30-05-2008 11:48 PM 

Senaste inlägget: Patrik 

 S?ker L?nk 
Lenett

3 1,772
30-05-2008 05:32 PM 

Senaste inlägget: Fredrik Brannebo 

 Sjukdom eller drottningproblem? 
jarei

3 1,609 10-05-2008 05:08 PM 
Senaste inlägget: Honungsslickare 

 Dr?nardrottning 1 maj 
Torbjörn

2 1,491
07-05-2008 12:14 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Tillv?xtprojektet (Sidor: 1 2 ) 
Hans Hultén

16 8,166
06-05-2008 01:41 AM 

Senaste inlägget: Vargalyster 

 St?dning av bottnar 
Hans Hultén

5 2,367
23-04-2008 11:35 AM 

Senaste inlägget: Vargalyster 

 Ligusticabiodlarna 
PO Wagnsg

1 2,716 23-04-2008 11:30 AM 
Senaste inlägget: Vargalyster 

 
Maten i bikuporna..............r?cker 
den? 
Eyvind

3 2,843
22-04-2008 10:21 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Biodlarbarometer. 
Eyvind

3 2,703
22-04-2008 08:16 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 
Boktips! Dela med dig av, och 
hitta bib?cker. 
Honungsslickare

3 1,861
19-04-2008 03:52 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 Pollen 
Helena

2 4,535
18-04-2008 11:59 PM 

Senaste inlägget: Kramnäs 
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Diskussionsramen - Biodling 

 
Hur diska bort svarta avlagringar 
i foderballongerna? 
Honungsslickare

3 1,945
12-04-2008 02:45 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 ?vervintringen 
Hans Hultén

1 1,730
10-04-2008 03:53 PM 

Senaste inlägget: inge björk 

 nosemadiagnostik 
Helena

4 2,054
06-04-2008 03:57 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 N?ringsbiodlargruppen 
Beekeepern

2 2,310
04-04-2008 06:26 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 kallt, -18 grader 
marie ohlson

3 2,424
31-03-2008 09:38 PM 

Senaste inlägget: janus 

 Myror (Sidor: 1 2 ) 
Hans Hultén

14 4,679
19-03-2008 09:41 AM 

Senaste inlägget: örjan persson 

 Sv?rm 
Kent

6 5,336 18-03-2008 11:08 PM 
Senaste inlägget: EHN 

 Vaxljus 
Honungsslickare

6 3,245
18-03-2008 09:59 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 
Vad g?rs s?h?r p? v?rkanten i 
snickarboa?? 
Honungsslickare

0 2,176
18-03-2008 09:44 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

    

Sidor (8): « Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 8 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Biodling med allergi?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:02 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Biodling med allergi? 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Biodling med allergi? 

19-02-2008, 05:49 
PM 

Inlägg: #1

Katja   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Feb 2008 

Biodling med allergi? 

Biallergi är ju tyvårr något som en och annan biodlare utvecklar, s? även jag. Nu 
hoppas jag p? goda r?d från andra om hur man bär agera, ha kvar sin hobby eller 
sluta?  
 
Senaste sticket i h?stas slutade med en anafylaktisk chock och tillkallad ambulans. 
RAST-testet avsl?jade en allvarlig allergi och l?karen ordinerade adrenalinspruta och 
kortison, därutöver anti-histaminer i färebyggande syfte. Dessa mediciner hj?lper till 
i en eventuell akut situation, men det var ju inte helt utan oro i kroppen som jag 
närmade mig kuporna fär foderkollen härom veckan. Hur har andra resonerat i en 
liknande situation? Ska man sluta som biodlare? Det tycker familjen. Jag har bara 
hunnit vara biodlare i några är och tycker det är en rolig och givande hobby. 
Dessutom finns ju risken att bli stucken kvar vare sig jag själv har bin eller inte. 
Kanske blir man med tiden hyposensibiliserad bara av att bli stucken d? och d?? 
Annat man ska t?nka p?? 
 
Dela gårna med er av era erfarenheter, kunskaper och åsikter! H?lsningar från en 
villr?dig. 
/Katja 

  

24-02-2008, 02:10 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Biodling med allergi?

Re: Biodling med allergi? 

Citat:
Biallergi är ju tyvårr något som en och annan biodlare utvecklar, s? även jag. Nu 
hoppas jag p? goda r?d från andra om hur man bär agera, ha kvar sin hobby eller 
sluta?  
 
Senaste sticket i h?stas slutade med en anafylaktisk chock och tillkallad ambulans. 
RAST-testet avsl?jade en allvarlig allergi och l?karen ordinerade adrenalinspruta 
och kortison, därutöver anti-histaminer i färebyggande syfte. Dessa mediciner hj?
lper till i en eventuell akut situation, men det var ju inte helt utan oro i kroppen 
som jag närmade mig kuporna fär foderkollen härom veckan. Hur har andra 
resonerat i en liknande situation? Ska man sluta som biodlare? Det tycker familjen. 
Jag har bara hunnit vara biodlare i några är och tycker det är en rolig och givande 
hobby. Dessutom finns ju risken att bli stucken kvar vare sig jag själv har bin eller 
inte. Kanske blir man med tiden hyposensibiliserad bara av att bli stucken d? och 
d?? Annat man ska t?nka p?? 
 
Dela gårna med er av era erfarenheter, kunskaper och åsikter! H?lsningar från en 
villr?dig. 
/Katja

Hej! 
R?det, det är att totalt sluta med biodlingen och i st?llet skaffa sig en annan lika 
trevlig fritidssysselsättning som biodlingen är. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-02-2008, 10:59 
PM 

Inlägg: #3

Peder   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: May 2007 

  

Bra svar Eyvind <img src="{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" 
title="Rolling Eyes" /> Med s?na svar bygger du verkligen upp biodlingen. 
 
Katja 
Det skall finnas en behandling som man kan f? genomg? som skall stärka 
immunfärsvaret mot tex bistick. och det heter kanske det du skrev hyposens..... 
eller n?t, ta kontakt med vården igen och kolla. ge inte upp n?t s? kul fär lätt. 
 
peder 
p.s Eyvind, du fär gårna klippa och klistra det här också d.s. 

  

27-02-2008, 11:36 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Biodling med allergi?

  

Citat:
Bra svar Eyvind <img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif\" alt=\":roll:\" 
title=\"Rolling Eyes\" /> Med s?na svar bygger du verkligen upp biodlingen. 
 
Katja 
Det skall finnas en behandling som man kan f? genomg? som skall stärka 
immunfärsvaret mot tex bistick. och det heter kanske det du skrev hyposens..... 
eller n?t, ta kontakt med vården igen och kolla. ge inte upp n?t s? kul fär lätt. 
 
peder 
p.s Eyvind, du fär gårna klippa och klistra det här också d.s.

Hej! 
Hade en gång en bekant som var mycket intresserad av biodling, han l?ste mycket 
om biodling. En dag härde han av sig om att det hade inköpts några bisamhällen 
och som hade flyttats hem till tomten där han bodde. Han odlade bin några är och 
det gick bra. Men något är senare efter att ha f?tt några bistick, d? k?nde han sig yr 
och konstig i huvudet och i br?stet och han skakade som om han hade f?tt frossa. 
Han bad om hj?lp och p? sjukhuset fick han beskedet N?sselfeber, en överreaktion 
av bisticken och stränga r?d att sluta med biodlingen vilket han även gjorde........ 
Man skall inte upps?ka det onda. Biodling med bistick är inte h?lsosamt fär alla...... 
men hur undviks bisticken i biodlingen? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

28-02-2008, 10:37 
PM 

Inlägg: #5

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Helt stickfritt kan det v?l aldrig garanteras, men om man satsar p? b?sta m?jliga 
skydd och sen tar en del andra s?kerhetsm?tt, s? kan det fungera om sprutan finns 
nära till hands. 
 
B?sta skydd borde ju en Sheriff eller liknande kunna erbjuda. Den är t?mligen t?t 
från huvud och ner?t.  
 
Vid övergångar mellan arm och handske och ben och st?vel fär man kanske sy en 
luftig men bit?t rärsluss med resär i b?gge ?ndana. Det ?kar s?kerheten där. Gär 
man slussen av sl?jn?t, ser man om det finns något där inne. 
 
När man l?mnar kuporna bär man ta en l?ng omv?g hem, s? att de vårsta 
antagonisterna hoppar av och flyger hem eller kan sl?s ihj?l. 
 
Omkl?dningsrummet bär vara ljust och ha en stark lampa eller tydligt och ljust f?
nster. Ett bi inomhus vill hellre ut ?n stickas. Det är v?l dock här som stärst risk 
finns fär stick, men man kan ju lika gårna trampa p? ett bi i f?ltarbete. 
 
Bigården bär ju dessutom vara en bit från hemmet. 
 
Med detta s? går det att jobba vidare, men sprutan bär vara nära till hands. 

BeeWare! 
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Biodling med allergi?

  

29-02-2008, 05:13 
PM 

Inlägg: #6

Katja   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Feb 2008 

Tack f?r synpunkter! 

Jag tar till mig era tips om b?sta sätt att undvika att bli stungen. Trevligt att f? hära 
att det ?nd? kan vara t?nkbart att fortsätta sin biodling trots allergi. Det borde trots 
allt inte vara s? v?ldigt ovanligt med allergi av olika grad bland biodlare, och alla 
dessa personer har rimligtvis inte lagt ner biodlingen.  
Jag funderar p? att fortsätta biodlingen under s?songen och sedan utvårdera hur det 
fungerar och hur det k?nns. Om det blir s? att oron tar över s? finns det ju ingen gl?
dje kvar med biodlingen. Hur det går n?sta gång jag blir stungen lär v?l dessutom 
bli ganska avgörande (vilket fär mig att fundera p? om man rent av ska provocera 
ett stick s? att det blir under n?gorlunda kontrollerade former?). 
V?nliga h?lsningar, Katyusha 

  

02-03-2008, 12:38 
AM 

Inlägg: #7

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Du bär se till att du har en/två adrenalinsprutor hemma som du kan ta om du blir 
stungen och ex-vis fär kramp eller andningssvårigheter. Det finns en speciell 
"injektionspenna" som man bara håller mot benet och injicerar genom kl?
desplaggen om det blir kritiskt. Prata med din l?kare s? att du fär ett recept. Ifall du 
v?l blir stungen s? kan det vara fär sent att fixa. 

  

04-03-2008, 10:39 
AM 

Inlägg: #8

nonesuch  
Unregistered 

  

  

Jag reagerade kraftigt ifjol och fick efter akutbes?k remiss till allergimottagningen p? 
lasarettet. Trots kraftiga reaktioner med andn?d, utslag och svullnader fick jag 
beskedet att jag inte var tillr?ckligt allergisk fär en hyposensibiliseringsbehandling. L?
karen gav mig i st?llet r?det att varje dag under bis?songen ta två 
antihistamintabletter och de dagar jag skulle arbeta med bina ?ka dosen till fyra. 
Antihistamintabletterna var av typen Loratadin, Versal eller Clarityn. 
 
Adrenalinsprutor och cortisontabletter ans?gs inte s? viktiga, men det kunde kanske 
vara lugnande att veta att de fanns till hands. 
 
Efter det att jag hade f?ljt l?karens r?d fick jag stick vid ett par tillf?llen där bina 
hade tagit sig in innanfär sl?jan i min Tärebodaoverall, men reagerade inte alls 
kraftigt som tidigare, s? i mitt fall räcker det uppenbarligen med antihistaminer i 
färebyggande syfte. 
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Biodling med allergi?

Sedan g?ller det ju att inte vara rädd när man arbetar med bina - det märker de och 
blir mera sticklystna. 

 

05-03-2008, 11:23 
AM 

Inlägg: #9

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Jag har också lite problem om jag blir stungen och har därfär köpt en i mitt tycke 
bättre/s?krare overall "Sheriff" (LP-biodling) med dragkedjor fär sl?jan ist?llet fär 
vulstkrake. Mkt praktisk och t?t, kanske lite tunnt tyg, har h?nt att det kan svida till 
lite om ett bigadd halvt om halvt när igenom tyget, men det blir aldrig ngn stärre 
reaktion. Overallen finns dessutom även i kakigr? färg och är därfär inte lika k?nslig 
fär smuts. Tyvårr ganska dyr. 

  

05-03-2008, 12:06 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Det har funnits kloka gubbar och gummor som har delat med sig av sina 
erfarenheter som de har upplevt. Det kan k?nnas bra att det har avsatts tid till att 
sitta och hära p? vad de ville färmedla till andra fär att även de ska kunna k?nna sig 
trygga vid biodlingens ut?vande och t?la en del bistick......... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Biodling med allergi? 

21-04-2008, 10:15 
AM 

Inlägg: #11

Anette i Bugared   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Oct 2007 

  

även jag har reagerat med kraftig svullnad och n?sselutslag efter bistick, och vid två 
tillf?llen har akuten f?tt upps?kas. Besvåren har g?tt över efter cortisonbehandling 
och Clarityntabletter, men en viss r?dsla kvarstär. L?karna som jag träffat har 
däremot tagit det v?ldigt lugnt och menat att det inte är n?n fara. 
Jag vill absolut inte sluta att odla bin, har bara haft dem i ett är, och njuter av att 
greja med dem. 
 
Tipset om färebyggande Claritynbehandling(eller motsv. prep.) tas därfär emot med 
tacksamhet och jag kommer att p?bärja den behandlingen genast. 
 
Ett annat tips ang. kl?dseln är att byta ut byxorna mot regnbyxor. De är svåra fär 
bina att sticka igenom även om man kl?mmer ett bi och har bra tillslutning nere vid 
foten (även om jag kompletterar med en l?s resär utanp? byxbenet.) Nackdelen är 
att det blir v?ldigt varmt. 

  

21-04-2008, 10:24 
AM 

Inlägg: #12

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Biodling med allergi?

  

Citat:
Nackdelen är att det blir v?ldigt varmt.

 
Ja, och d? luktar det pyton enligt bina och de blir aggresivare. 

BeeWare! 

  

01-05-2008, 05:20 
PM 

Inlägg: #13

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

Skaffa sn?lla bin, bra overall och Gaffa tape. 

1. Sn?lla bin är outstanding! Jag investerade i nya drottningar till alla husen när jag 
blev allergisk. Lite meck att byta dem, men jag fick hj?lp.  
 
2. Danskarnas overaller är mycket bättre. De är tunnare och t?tare kostar 
visserligen mer, men adrenalinsprutorna är också sjukt dyra. 
 
3. tejpa där de enventuellt kan kommma in 
 
4. ha med dig någon, eller någon i närheten. 
 
Sen är biodling lika roligt som det var innan!!! 

  

04-05-2008, 01:08 
AM 

Inlägg: #14

Torbjörn   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Jan 2008 

L?kemedel och skydd 

Hej, 
Jag har absolut t?t overall med dragkedja ?nda upp. Struntar därfär ironiskt nog i 
pust och är färsiktig i arbetet ist?llet av omtanke. Jag har erfarenhet av djupare 
allergi mot annat ?n bin. Skulle vilja ge dig följande r?d: 
1. Be att f? Kestine 20 mg utskrivet av din husl?kare. Du kan ta två eller tre sådana 
tabletter, 45 min innan du skall arbeta med dina bin, oavsett vad Fass säger. Den 
har inga biverkningar och ingen "overdose". Clarityn är receptfri av en anledning, 
den är n?st intill overksam. 
2. Be att f? kortisonsprutor utskrivna. Ha dem i fickan, bara att sticka genom 
overallen och spruta in. Livsavgörande. 
3. Skaffa en overall som inkluderar dragkedja till huvan. Jag har aldrig blivit stungen 
tack vare den. 
4. Tala om din situation med en specialist, t ex dr Keith Hedge p? Sophiahemmet. 
Vaccination tar flera är av veckovisa bes?k (men kostar bara h?gkostnadsskyddet 
per är), s? begrönsningen är v?l tiden varje vecka det tar. 
5. Jag färstär att du vill l?gga av, det skulle jag nog göra, om jag inte valde att 
trappa ner ett tag medan jag gick p? ett vaccinationsprogram. Allergi är en 
livshotande sjukdom. 
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Biodling med allergi?

// Torbjärn Iwarson 

  

13-05-2008, 11:54 
PM 

Inlägg: #15

Bidrottningen ?   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

  

Jag fick ett stick p? halsen. Svullnade mycket men andningen pöverkades inte. Men 
jag fick n?sselutslag i armh?lor och enormt kliande h?nder. är det allergi eller otur 
fär att sticket träffade just ivid halspuls?dern??? 
Jag fick betapred av doktorn n?sta dag och tabletter med mig hem till n?sta tillf?lle. 
L?ter det ok fär er som har erfarenhet?? 
Det verkar klokt med overall. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif" alt=":
oops:" title="Embarassed" /> 

  

15-05-2008, 03:22 
PM 

Inlägg: #16

Patrik   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 

  

Nu när du har f?tt anafylaktisk chock s? bär du g? en hyposens oavsett om du t?
nker fortsätta med bin eller ej. Jag utvecklade allergi och går nu p? lungkliniken och 
bygger upp mitt immunfärsvar. Jag fick redan efter upp sprutningen ett 
immunfärsvar fär jag fick ett stick i halsen d?. Fast jag hade skaffat en stick s?ker 
overall (hade en liten glipa i blixtl?set). Jag går nu p? tredje är p? uppbyggnaden av 
immunfärsvaret. Att fortsätta med bin utan att g? en hyposens är som att leka 
ryskroulett 

  

15-05-2008, 10:11 
PM 

Inlägg: #17

Bidrottningen ?   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

  

Vad är en anafylaktisk chock? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_question.gif" 
alt=":?:" title="Question" /> 

  

16-05-2008, 12:25 
PM 

Inlägg: #18

Patrik   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 
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Biodling med allergi?

  

Du har f?tt ren reaktion som n?sselutslag, tryck över br?stet eller bara ren kl?da 
över kroppen, du behöver inte ens f? svullnad. En sen reaktion som en kraftig 
svullnad dag därp? är helt naturlig reaktion men när det h?nder någon typ av 
reaktion direkt är det fara och bär upps?ka akuten p? en gång, det finns personer 
som har d?tt av bistick. 

  

30-05-2008, 12:25 
PM 

Inlägg: #19

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

  

Hej 
Halsen är ju lugnt det vårsta st?llet att bli stucken p?. 
 
Funkar det där med hyposens bra? Hur l?ng är behandlingen? 

  

30-05-2008, 11:48 
PM 

Inlägg: #20

Patrik   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 

  

Jag är inne p? mitt tredje är av fem det funkar bra fär mig jag fär ingen reaktion p? 
bisticken numer. Men det är jag det är olika från fall till fall. 
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S?ker L?nk 

26-05-2008, 05:33 
PM 

Inlägg: #1

Lenett   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 

S?ker L?nk 

Ja har sett p? n?tet, filmer från Tyskland, om Biodling i Halmkupor, tror det fans sex 
st.  
Men nu kan ja inte hitta dem hur jag ?n s?ker, fins det någon v?ndlig sj?l här p? n?
tet som har en l?nk dit. hade ja varit tacksam. 
Biodlarh?lsningar Ture 

 

 

 

28-05-2008, 09:46 
PM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

http://mkat.iwf.de/iwf 
 
S?k p? ordet beekeeping i ?vre v?nstra härnet. 
33 filmer varav en del är avsnitt av hela filmer p? samma resultat. 
Finns b?de engelsk och tysk tal. 
 
Mvh 

 

28-05-2008, 10:51 
PM 

Inlägg: #3

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=187 (1 av 2) [2014-08-20 10:02:31]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=187
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=187&pid=992#pid992
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=187&pid=992#pid992
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=187&pid=992#pid992
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=187&pid=992#pid992
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=192
http://sydparkett.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=192
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=187&pid=992
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=187&pid=993#pid993
http://mkat.iwf.de/iwf
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=187&pid=993
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=187&pid=994#pid994
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=187&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=187&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=187&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=187&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=187&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


S?ker L?nk

Lenett   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 

  

Tack Fredrik. Ja hittade, Men dom e inte fria de va dom tidigare 

 

 

 

30-05-2008, 05:32 
PM 

Inlägg: #4

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

L?ngfilmerna funkar gratis i l?gkvalitetsuppl?sning. Men det är du kanske inte 
intresserad av? 
 
Mvh 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sjukdom eller drottningproblem?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:02 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Sjukdom eller 
drottningproblem? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Sjukdom eller drottningproblem? 

08-05-2008, 12:16 
PM 

Inlägg: #1

jarei  
Unregistered 

  

Sjukdom eller drottningproblem? 

Blev infär invintringen 2007 ombedd att ta hand om ett Buckfastsamh?lle efter en ?
ldrad biodlare. Samh?llet var svagt med sm? överlevnadsm?jligheter. Jag valde dock 
att vintra in samh?llet, sockerl?sning och Apistanbeh. Samh?llet överlevde men när 
jag nu den 5/5 gjorde den färsta ing?ende inspektionen visade sig samh?llet vara 
fortsatt svagt. Till synes finns en frisk (?) drottning men jag fick en k?nsla av att 
hennes ?ggl?ggning var något spridd, inget egentligt yngelklot. Jag s?g inga tecken 
p? sjukdom i befintligt yngel.  
Min fråga är om jag bär misst?nka sjukdom i samh?llet trots allt eller är det en d?ligt 
fungerande drottning? Vad göra?  
Jag har inga uppgifter om tidigare varroabehandling. Min biodling har jag i 
skogsmilj? i Småland. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" title="Rolling Eyes" /> 

 

08-05-2008, 03:30 
PM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
Svårt att s?ga...  
Vet du hur gammal drottningen är? Kan vara dags att byta.. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Sjukdom eller drottningproblem?

08-05-2008, 11:37 
PM 

Inlägg: #3

jarei  
Unregistered 

  

  

Hej! 
Tack fär svar. Nej, jag vet inget om befintlig drottning men det lutar nog ?t att jag 
byter ut henne, s? har jag ?tminstone gjort det. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" /> 

 

10-05-2008, 05:08 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
Jag tror inte att de har någon sjukdom, men om du vill kan du ju ringa 
bitillsynsmannen och be honom kolla p? det. 
 
Verkar bra att du byter drottningen! Best?ll en redan nu om du inte kan f? fram 
själv, fär det kan ta l?ng tid innan man fär någon <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_confused.gif" alt=":?" title="Confused" /> 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Dr?nardrottning 1 maj

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:02 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Dr?nardrottning 1 
maj 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Dr?nardrottning 1 maj 

04-05-2008, 12:31 
AM 

Inlägg: #1

Torbjörn   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Jan 2008 

Dr?nardrottning 1 maj 

Jaha, s? har jag en dr?narl?ggande drottning färsta maj. Vad skall jag göra ?t det 
samh?llet? Skall jag ta en yngelram från ett annat samh?lle, eller skall jag som det 
stär i b?ckerna "sl? ut samh?llet i bigården"? Jag hittar inte drottningen, men 
puckelynglen sitter i formation som de skall, s? jag tror det finns en d?lig drottning i 
alla fall. Tacksam fär alla tips om hur man b?st bär färfara i detta l?ge, som säkert 
inte är s? ovanligt, eftersom jag r?kade ut fär det färsta riktiga våren. 

  

04-05-2008, 11:33 
AM 

Inlägg: #2

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Hej, 
jag kan berätta hur jag skulle göra. 
Om jag hittar ?gg ser jag efter om det är ett ?gg i botten eller flera och p? kanten 
av cellen, har ett arbetsbi lagt ?ggen skakar jag ut hela samh?llet och tar bort 
kupan. (eftersom jag har fler s? fär de leta sej in där de kan) Om jag tror det är en 
drottning men inte hittar henne kan jag testa att sätta till en yngelram och hoppas 
de drar upp en ny cell. Om inte, finns hon där och d? är det att leta eller sila bina.  
Jag har härt att en del drottningar pucklar i vår fär att de blev d?ligt parade färra 
sommaren pga v?dret.  
Sedan fär du v?ga in hur mycket tid du vill ?gna ?t att l?sa problemet. 
Lycka till! 
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Dr?nardrottning 1 maj

07-05-2008, 12:14 
AM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Det framgår inte om drottningen pucklar, lägger obefruktade ?gg i normala celler fär 
arbetsbi. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Tillv?xtprojektet

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:02 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Tillv?xtprojektet 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Tillv?xtprojektet 

24-01-2008, 01:35 
PM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Tillv?xtprojektet 

Det är ett positivt projekt att färs?ka färdubbla antalet biodlare och bisamhällen till 
är 2010 
till samma nivå som i bärjan av 80: talet. 
 
Jag har några funderingar kring detta. 
Om jag har tolkat rätt vad som skrivs om honung s? finns det 
fär närvarande en överproduktion i hela vårlden och även s? 
i Sverige. Om nu svensk biodling kommer till 80-talets nivåer kommer d? även priset 
p? vår svenska honung att ligga som p? 80-talet? 
Senaste uppgiften jag har s? ligger svensk konsumtion av honung p? enbart 0,70/kg 
per person och är. 
 
Marknadsfäring är dyrt mycket dyrt. Ska vi nu ?ka produktionen till det dubbla 
fordras det en massiv reklam fär vår honung vilket det talas ganska lite om 
i tillv?xtprojektet.  
När s?g vi reklam p? t.ex. idrottsanl?ggningar och gym om honung senast? 
Finns det någon bättre, nyttigare, billigare och naturligare sportdryck 
?n honung? 
 
Fär en tid sedan var jag och s?g den nya filmen ?Bee movie?, en film som alla 
borde se barn som vuxna, man fick sig en tankest?llare vad som sker i naturen om 
inte 
bina fanns. Borde inte biodlarna varit med och gjort något i samband med filmen 
som faktiskt har f?tt stor reklam i medierna? 
 
Jag är som sagt fär projektet, men frågan är vem skall köpa all vår honung och till 
vilket pris? 
 
Hans Hult 
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Tillv?xtprojektet

18-02-2008, 10:39 
PM 

Inlägg: #2

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Tillv?xtprojektet 

Mitt inl?gg om tillv?xtprojektet har haft massor av bes?kare, men tyvårr inget svar 
från de ansvariga eller några andra. 
P? Biodlingsfäretagarna diskussionsforum fär medlemmar kan man l?sa att HF t?
nkte s?nka 
honungspriset och eventuellt infära tak p? inlevererad honung p? grund av fär stora 
lager och d?lig l?nsamhet. 
I st?llet fär tillv?xt kanske det vore bättre med minskning av antalet samhällen och 
biodlare 
fär att f? avsättning fär den svenska honung. även som hobbybiodlare ?nskar man 
ju ett visst ekonomiskt utbyte av sin hobby. 
Varfär är det s? tyst från de projektansvariga? 
Hans Hult 

  

19-02-2008, 12:27 
AM 

Inlägg: #3

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

När man l?ser om långtidsplanen s? fär jag uppfattningen. 
Att det är en ?kning av bisamhällen fär pollinering av odlingar. 
Samt att ?ka antalet medlemmar som är viktigare ?n själva honungsproduktionen. 
Nu när odling av raps och klöver kommer att ?ka kraftigt de närmsta ären. 
S? kommer behovet av pollinering att ?ka och s? även honungsproduktionen. 
Att skärdarna av raps och klöver kan ?ka kraftigt vid god pollinering.  
Det är väll alla överens om. 
Men vad går vi med honungen som troligen kommer att bli över. 
SBR?s medlemmar disponerar c:a 100 000 samhällen idag enligt planen. 
S? ligger behovet enligt långtidsplanen p? minst 200 000 samhällen om god 
pollinering skall uppn?s i raps- och fr?odlingar. 
Det betyder minst en färdubbling av honungsproduktionen. 
L?gg där till några yrkesbiodlare som satsar p? att komma upp i ca 1000 samhällen 
inom några är. 
D? har vi ett honungsberg även i Sverige tror jag. 
Men vi kanske kan f? svensken att ?ta flera kilo per person fram över. 
D? är problemet kanske inte s? stort. 
Men fortsätter vi att ?ta 0,7 kg/person och är d? blir det problem fram över. 
Fär att ?ka konsumtionen av svensk honung. 
S? vill det till att vi lyckas marknadsfära vår svenska honung. 
Där har vi biodlare och ansvariga fär marknadsfäringen något att bita i. 
även de som utvecklar nya produkter har nog det dom går fram över. 
Men problem är ju till fär att l?sas eller hur? 
 
"Varfär är det s? tyst från de projektansvariga?  
Hans Hult?n" 
Det är inte bara tyst från projektansvariga. 
Utan även medlemmarna verkar inte tycka något i frågan. 
Det har väll färeg?tts av ett ärsm?te där det var några medlemmar. 
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Tillv?xtprojektet

Som tyckte något i alla fall eller? 
 
//ärjan 

  

19-02-2008, 12:24 
PM 

Inlägg: #4

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

L?ser att färbrukningen är ca: 0,7kg/person. 
 
Jag undrar om den siffran kommer från data av s?ld honung i butik? 
 
Att färdubbla antalet till 2010 bär v?l inte vara ett problem i sig. Bara man beaktar 
att verksamheten skall ske p? lika villkor fär samtliga biodlare. 
 
Som sagt, alla vill ha ett ekonomiskt utbyte av sin biodling, men jag undrar om alla 
är lika villiga att redovisa sina inkomster från sin färs?ljning och betala skatt fär 
densamma? 
 
Det verkar som om det finns ett v?ldigt stort märkertal inom branschen vad g?ller 
redovisning av s?ld honung till v?nner och bekanta o.s.v 
 
En f?dubbling till 2010 borde som sagt inte vara ett problem om samtliga biodlare 
arbetar med samma färutsättningar. 
 
 
Konkurrens p? lika villkor borde vara en självklarhet. 

  

19-02-2008, 09:21 
PM 

Inlägg: #5

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Hej Troya! 
Jag tror att du kanske missfärstod mitt inl?gg om tillv?xtprojektet. 
Fr?gan g?llde vem skall köpa honungen och till vilket pris om det 
redan idag finns en viss överproduktion. 
Vi kan gårna starta ett nytt ?mne som handlar om när hobbybiodlaren skall skatta 
fär sin eventuella vinst. Enligt en gjord utredning som jag bara har härt talas om 
men inte 
l?st själv fordras det mellan 15-20 samhällen fär att det skall uppst? en skattem?
ssig vinst. 
Fr?n honungsfärs?ljningen har du avskrivningar, el - och uppvårmningskostnader, 
transportkostnader, kontorskostnader m.m. att ta h?nsyn till innan det blir en 
skattem?ssig vinst. 
Hans Hult 
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20-02-2008, 01:43 
AM 

Inlägg: #6

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej Hans, 
 
Jag missfärstod kanske något av det du skrev. 
 
Innan man färs?ker att svara p? frågan om vem som skall köpa honungen i 
framtiden s? bär man v?ldigt noga definiera vem som köper den idag och till vilka 
priser. 
 
Givetvis s? fär v?l de som har färetag göra avskrivningar, men det är ju givetvis s? 
att de har haft utgifter i samband med detta. (Jag kan inte dem ekonomiska turerna 
s? bra). 
 
Men det borde v?l vara självklart att någon som producerar en produkt fär färs?
ljning skall ta upp sin int?kt/inkomst till redovisning, eller? Jag färmodar v?l att SBR/
HF l?mnar alla uppgifter om pengar utbetalda till skatteverket? N?got annat verkar 
absurt. 
 
Vad s?gs om följande senario: 
 
1. Jag har 100 v?nner som vill ha 14 samhällen var. 
2. Dem vill att jag sk?ter om dessa. 
3. Eftersom jag är en god v?n och har tid över s? går jag detta. 
4. När äret och arbetet är slut s? fär dem givetvis sina icke beskattningsbara pengar 
som honungen har gett. 
5. Fär att visa sin uppskattning fär att jag tog hand om dessa 1400 samhällen s? ger 
dem mig sina icke beskattningsbara/vita pengar. 
 
Med detta senario s? kommer inte antalet biodlare att vara färdubblat till 2010 utan 
30 faldigat, minst. 
 
Jag tror inte att det finns en ekonomisk friskrivning fär "sm?" inkomster. 
Finns det en sådan konstruktion skall jag skaffa 500 v?nner <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" />  
 
Det enda l?ngsiktigt h?llbara fär alla inom binäringen, enligt min mening, är att alla 
har samma vilkor fär samma produkt. 
 
Jag vet att det blir en del ekonomi i detta (Moderatorn fär flytta det till en annan 
träd om det har hamnat fel) men vem som skall köpa honungen handla precis om 
ekonomi. Jag vet inte hur m?nga/stora färetag det finns som producerar honung 
kontra sm? "hobby"odlare. Men jag tror att det kanske skulle vara nyttigt att göra 
en kritisk revision av det man har i b?da l?gren och se om man har samma 
färutsättningar och om alla lever därefter. Alla som producerar honung borde vara 
intresserade av detta, liten som stor. Jag tror att när man gjort detta med ?ppna ?
gon s? kommer man att kunna se vad som kommer att beh?vas göras vad g?ller 
marknadsfäring, reklam e.t.c 

  

21-02-2008, 01:52 
PM 

Inlägg: #7
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Tillv?xtprojektet

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Ja, här verkar det som om intresset(det ringa) färsvann. 
 
Intressant att notera kan v?l vara att det är v?ldigt m?nga som villigt och gårna 
diskuterar honungsmaximering(drivfodring etc) fär att f? s? mycket honung att s?lja 
som m?jligt. Men när diskussionen om pengar/skatter/moms/regler fär livsmedel tas 
upp s? där det mikroskopiska intresset som eventuellt fanns. 
 
Kan detta vara ett av problemen Hans och ärjan?? 
Vet verkligen alla om vilka regler som verkligen g?ller fär sin verksamhet?? 
 
SBR har här en icke färringbar uppgift att informera samtliga sina medlemmar. 
Väran tidning är ett utmärkt forum fär sådant. D? kan man komma ?t alla 
medlemmar oavsett de har dator eller inte. 

  

21-02-2008, 04:49 
PM 

Inlägg: #8

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Citat:
Hej Hans, 
Vad s?gs om följande senario: 
 
1. Jag har 100 v?nner som vill ha 14 samhällen var. 
2. Dem vill att jag sk?ter om dessa. 
3. Eftersom jag är en god v?n och har tid över s? går jag detta. 
4. När äret och arbetet är slut s? fär dem givetvis sina icke beskattningsbara 
pengar som honungen har gett. 
5. Fär att visa sin uppskattning fär att jag tog hand om dessa 1400 samhällen s? 
ger dem mig sina icke beskattningsbara/vita pengar. 
 
Med detta senario s? kommer inte antalet biodlare att vara färdubblat till 2010 
utan 30 faldigat, minst. 
 
Jag tror inte att det finns en ekonomisk friskrivning fär \"sm?\" inkomster. 
Finns det en sådan konstruktion skall jag skaffa 500 v?nner <img src=
\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=\":D\" title=\"Very Happy\" />  
 
Det enda l?ngsiktigt h?llbara fär alla inom binäringen, enligt min mening, är att 
alla har samma vilkor fär samma produkt. 
 
Jag vet att det blir en del ekonomi i detta (Moderatorn fär flytta det till en annan 
träd om det har hamnat fel) men vem som skall köpa honungen handla precis om 
ekonomi. Jag vet inte hur m?nga/stora färetag det finns som producerar honung 
kontra sm? \"hobby\"odlare. Men jag tror att det kanske skulle vara nyttigt att 
göra en kritisk revision av det man har i b?da l?gren och se om man har samma 
färutsättningar och om alla lever därefter. Alla som producerar honung borde vara 
intresserade av detta, liten som stor. Jag tror att när man gjort detta med ?ppna ?
gon s? kommer man att kunna se vad som kommer att beh?vas göras vad g?ller 
marknadsfäring, reklam e.t.c
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Hej! 
Varfär jag inte har svarat p? ovanst?ende är att jag tror att du färs?ker driva med 
mig. 
är du eller har du varit biodlare? 
Att sk?ta 1.400 samhällen eller som i det andra exemplet 7.000 s? skulle du bli den 
stärsta biodlaren i Sverige och en av de stärsta i Europa. 
En mycket skicklig yrkesbiodlare med all t?nkbar automatiserad utrustning r?knar 
med en tidsutgång p? cirka 3 timmar/samh?lle. 
Som hobbybiodlare har jag nog en tids?tgång p? mellan 6-7 timmar. 
Ditt inl?gg att du ensam skall sk?ta upp till 7.000 samhällen är fär mig 
totalt verklighetsfr?mmande. 
Hans 

  

21-02-2008, 06:11 
PM 

Inlägg: #9

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej Hans, 
 
Jag ber om urs?kt om du uppfattar det som om jag driver med dig. Det är absolut 
inte min mening. 
 
Senariot var kanske rent sifferm?ssigt överdrivet. Tanken bakom var mer att lyfta 
fram det ekonomiska förfarandet ang?ende skattebefrielse. 

  

21-02-2008, 08:57 
PM 

Inlägg: #10

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej Hans, 
 
Urs?kta. Jag gl?mde att l?gga till att jag är biodlare och en del i tillv?xtprojektet. 
 
Det vill s?ga, en av de nya. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

Hoppa till:   
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●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:03 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Tillv?xtprojektet 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Tillv?xtprojektet 

24-02-2008, 06:33 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Vet verkligen alla om vilka regler som verkligen g?ller fär sin verksamhet??

Hej! 
Nej, troligtvis inte eller man vill gl?mma bort det. 
Fr?gade en gång en biodlare med några kupor om inkomsterna från biodlingen 
redovisades. Fick till svar att det endast var som hobby och d? behöver man inte ta 
upp något av inkomsten i deklarationen. Denna felaktiga uppfattningen om biodling 
är det m?nga här i landet som tyvårr har. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-02-2008, 08:17 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Tillv?xtprojektet

  

Citat:
[quote author=\"TROYA\"] 
 
Vet verkligen alla om vilka regler som verkligen g?ller fär sin verksamhet??

Hej! 
Nej, troligtvis inte eller man vill gl?mma bort det. 
Fr?gade en gång en biodlare med några kupor om inkomsterna från biodlingen 
redovisades. Fick till svar att det endast var som hobby och d? behöver man inte ta 
upp något av inkomsten i deklarationen. Denna felaktiga uppfattningen om biodling 
är det m?nga här i landet som tyvårr har.[/quote] 
Hej! 
Men det är givetvis medborgarna här i landet som själva är skyldiga att ta reda p? 
vad som är gångbart, vilka lagar som r?der inom var och ens verksamhetsomr?de. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

29-02-2008, 03:57 
PM 

Inlägg: #13

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Jag måste tillst? att besvikelsen är stor över att ingen ansvarig fär 
tillv?xtprojektet har besvårat sig med att svara p? mitt inl?gg. 
Hans Hult 

  

01-03-2008, 11:21 
AM 

Inlägg: #14

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej Hans! 
 
Jag tror inte du skall ha några färhoppningar att s? blir fallet. 
Fär de indikationer jag f?tt sista tiden är att. 
Forumet inte är något som SBR`s ledning använder sig av eller ska s? göra. 
S? är det och det är bara att acceptera att besluten är tagna s? inom SBR. 
Det är ju vi medlemmar som har best?mt att s? skall det vara. 
Och det verkar ju bra vara du och jag Hans som tycker det är fel. 
S? du och jag har nog inte mycket att komma med p? våra ärsm?ten. 
Fär att färs?ka ändra p? den saken. 
Sen vet inte jag om dom inom SBR ledning är färbjuden att skriva här i forumet. 
Enligt någon stadga som medlemmarna in inom organisation har tagit. 
Eller om dessa går ett aktivt val att inte skriva är här. 
S? du fär nog sluta hoppas p? ett svar här tyvårr. 
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//ärjan 

  

01-03-2008, 05:11 
PM 

Inlägg: #15

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Hej ärjan! 
Jag håller naturligtvis med dig det du skriver i ovanst?ende inl?gg. 
Efter att ha l?st Sonja Gustavssons artikel om näringsbiodlaregruppen 
i senaste numret av Bitidningen hade jag t?nk komma med ett nytt inl?gg  
men inser nu att det är bortkastad tid, jag ger upp. 
Hans Hult 

  

10-04-2008, 10:12 
AM 

Inlägg: #16

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

All inkomst i sverige måste deklareras. Om du har några kupor som hobby måste 
du ?nd? spara din kvitton och om det blir pengar över ska det redovisas p? din 
deklaration. Som färetagare likadant men finns lite andra regler, du kan fära över 
vinst eller färlust till n?sta är och annat. 
Det finns inga undantag med ett visst antal kupor, jag tror det var s? tidigare men 
nya färslag finns p? liknande regler, har härt att man skulle f? ett grundavdrag p? en 
summa men inget sådant finns ?nnu. 
Och ska vi konkurera p? lika villkor s? måste regler finnas och f?ljas. 
Det skulle finnas all info om redovisning i nybärjarkursen och liknande tycker jag. 
 
Men det finns ju de som lever p? sin biodling och de som säger att biodlingen inga 
pengar ger s?...pengar kanske inte är orsaken till att man bärjar med bin men ingen 
vill v?l jobba gratis. 
 
Tillv?xtprojektet heter numer l?nsam binäring, men l?nsam fär vem? Biodlaren? 

  

06-05-2008, 01:41 
AM 

Inlägg: #17

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 
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Tillv?xtprojektet

hm... 

Nu talar vi hela tiden om burkhonung. Det är burkhonungen som k?nns lite som 
boven i dramat här ass?. Om alla biodlare s?ljer exakt samma produkt, som 
dessutom inte visat sig s? j?ttepopulär bland köparna, är det v?l inte s? konstigt att 
priset sjunker? 
 
Biodlarna borde satsa betydligt mer krut p? produktutveckling. Och varfär finns 
ingen marknad fär pollen och propolis? Kan det kanske bero p? att biodlarna helt 
enkelt inte tagit fram några produkter från dessa r?varor? Om man kollar p? 
marmeladhyllan i ex. Ica s? finns det en j?dra massa sorter att välja p?. Tittar man 
p? honungshyllan s? finns Hf  produkter vilket är flytande fär matlagning och 
akaciahonung (två j?ttelika produkter) samt svensk och utl?ndsk honung p? burk 
(två till j?ttelika produkter), sen finns lite ekologisk och/eller rättvisemärkt afrikansk 
honung i burk och lite billig l?ngv?ga utl?ndsk honung i burk samt slutligen ett eller 
två märken från lokala biodlare i burk. K?nns inte direkt som att utbudet sprakar av 
fantasi och kulinariska lockelser direkt. Var är sorthonungen, den smaksatta 
honungen, honungen med frukt och n?tter i? Sportdryck med honung? Protein/
energy-bars med pollen (30% protein) och honung? Det måste ju g? att göra hur 
mycket som helst liksom. Alkoholfri mjöd eller l?sk med mjödkaraktär (som l?sk 
med ciderkaraktär fast naturlig honungssmak ist?llet fär ?pplesmak liksom). Fast nu 
gl?mde jag Glazen upptäckte jag. Glazen k?nns som en sk?n fl?kt från HF måste jag 
s?ga. Mer s?nt! 
 
Ska biodlarna bli fler i Sverige bär det skapas sm?skaliga honungsfär?dlingsfäretag 
som matchar sin produktion till den ?kade tillgången av honung. Burkhonung är 
osexigt allts?. Mer produktutvecklingsverksamhet i lokalfäreningarna! 
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Thråd läge | Linear 
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St?dning av bottnar 

11-03-2008, 12:56 
PM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

St?dning av bottnar 

Nedanst?ende fråga st?llde jag fär ett är sedan i BF forum: 
?Jag är hobbybiodlare och medlem i Biodlingsfäretagarna. 
I helgen bytte jag och gjorde rent träbottnarna p? mina samhällen, 
och som vanligt noterade jag att det tog sådan tid att f? bottnarna rena. 
Jag skrapar färst och sedan tar jag varmluftspistolen fär att det skall bli s? 
rent som m?jligt. 
Ni som är yrkesbiodlare med 100-tals samhällen kan ju om?jligt l?gga ner lika 
mycket tid p? rengåringen som jag. 
Nu till frågan, hur går Ni rent Era bottnar? är det kanske bättre att använda 
plast?? 
H?lsningar 
Hans  
 
Och fick följande svar: 
 
?Om du lugnar dig några veckor till s? har bina säkert st?dat bottnen själva. Jag 
använder en v?l ventilerad n?tbotten, det skr?p som inte faller rakt igenom n?tet 
ligger torrt och m?glar inte. Det brukar mest bara vara d?da bin som ligger där och 
de sl?par samh?llet i regel ut själva s? fort aktiviteten ?kar under våren.  
Färra vintern var det s? mycket d?da bin p? en del bottnar att jag tog en skrapa och 
petade rent i samband med vårgenomgången men annars har jag inte beh?vt 
rengöra några bottnar de senaste ?tta ären...? 
 
Nu till min fråga i detta forum. 
är det jag som överarbetar eller? Hur går ni andra? 
Hans Hult 
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St?dning av bottnar

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag tar nedfallsprov p? ett antal av mina samhällen. 
Fär att titta efter varroan. 
Dessa bottnar knackar jag av ?vriga l?ter jag vara. 
I ?vrigt s? fixar bina st?dningen själv. 
Men är det mycket bin p? andra bottnar s? knackar jag av dessa också. 
Har inte märkt någon skillnad i skärd mellan dessa samhällen. 
Inte heller p? styrkan p? samhällena l?ngre fram p? s?songen. 
Finns säkert dom som tycker att detta är helt fel. 
Men s? här går jag i alla fall. 
 
ärjan 

  

11-03-2008, 05:41 
PM 

Inlägg: #3

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
Intessant frågest?llning. 
Jag har skrapat av de bottnar som jag tycktvarit lite v?l täckta med d?da bin och 
annat skr?p. Annars s? st?dar bina rätt bra själva, men det skiljer sig från samh?lle 
till samh?lle hur st?dvilliga bina är. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

12-03-2008, 11:43 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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St?dning av bottnar

St?dning av bottnar. 

Hej! 
Det blir en otj?nst mot bina om kupans botten st?das innan bina har rensat, t?mt 
tarmen efter vintern. Det kan inträffa utsot, bina t?mmer sin tarm inne i kupan. 
 
Gär ingen botten ren färr?n efter rensningen. De enda ?tgårder som gårs, det är att 
särja fär god lufttillfärsel till bina och se till att inget bisamh?lle sv?lter. 
 
Men när bibarometern visar att det är riskfritt att stära samhällena, d? gårs 
bottnarna rena genom att skrapa och flamma med ?ppen l?ga från gasol. Har flera 
reservbottnar som gårs i ordning innan. Det är d? enkelt att bara skifta. Bina fär en 
mer hygienisk och trivsam milj? att leva i.  
 
S?som det ser ut p? bottnarna just nu, där finns inte m?nga d?da bin eftersom 
sommarbina dog i h?stas. 
 
Starka samhällen fär vanligtvis en ny l?da med utbyggda ramar mellan botten och 
gamla vinterl?dan, d? är vinterl?dan fär n?sta vinter klar redan p? våren. Fär att 
göra den operationen behöver samh?llet inte ?ppnas, ingen värmefärlust. Om det är 
något samh?lle som sv?lter d? fär de som är rika p? mat sl?ppa till, till dem. 
 
Om det är överbetning eller inte. Det är hur man m?na om bina. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-03-2008, 12:21 
PM 

Inlägg: #5

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

St?dning av bottnar 

Hej  
Man skall akta sig fär att oroa bina fär tidigt. 
Har man lite is i magen och v?ntar till pollendrag p? s?lg bärjar, d? har i regel bina 
st?dat ut det mesta själva, och man behöver bara skrapa av botten med kupkniven. 
Det man behöver göra nu är att färsiktigt kolla om foder finns. 
 
Mvh Jan-Uno 

  

23-04-2008, 11:35 
AM 

Inlägg: #6

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 
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St?dning av bottnar

  

är det någon som går bottenrengåring ?t bisamhällen i det vilda? Jag går bara 
bottenrengåring i de kupor som har d?lig ventilation i botten. Det är bara i dessa 
träkupor som det m?glar. Nackakuporna klarar sig själva. Torrt och fint är det och 
lite skit rensar bara magen... det sade de p? vetenskapsmagasinet igår iallafall. Fast 
det g?llde m?nniskor och allergi. Tror dock att det nog st?mmer p? de flesta 
organismer. Man måste ju härdas lite fär att klara av saker. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /> 
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Ligusticabiodlarna 

21-02-2008, 01:27 
PM 

Inlägg: #1

PO Wagnsg  
Unregistered 

  

Ligusticabiodlarna 

Ligusticabiodlarnas sommarresa 
Lärdagen den 7 juni 2008 går vår sommarresa till Ligusticabiodlarnas ny?ppnade 
parningsplatsen p? Visings?. Vi bes?ker också fruktodlare och biodlare p? ?n. Vi 
samlas i god tid i Gr?nna hamn fär överfärd med 9.30 färjan till Visings?. Du kan ta 
med bilen till ?n eller parkera den i Gr?nna hamn. Vill Du ta med bilen till ?n s? best?
ll plats p? färjan i god tid. 
Du kommer att bussas runt till sevårdheterna p? ?n.  
Tag med egen fikakorg eller kaf?fika p? ?n. P? eftermiddagen intas en gemensam 
lunch 
Detta är ett samarrangemang mellan Ligusticabiodlarna, J?nköpings biodlaredistrikt 
och S?dra V?tterbygdens biodlarefärening.  
Du som odlar bin från andra rasgrupper ?n Ligustica är också v?lkommen! 
Färanm?l Dig till Per-Olof Wagnsgård, tfn 036-505 09, mobil 070-511 48 58,  
e-post stigbi@tele2.se 
Gär Din anm?lning senast den 17 maj 2008. En liten avgift kommer att tas ut. 
V?lkomna! 

 

23-04-2008, 11:30 
AM 

Inlägg: #2

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 

  

Hej. 
 
Vem ska man kontakta fär köp av drottningar från ligusticagruppen? 
 
Jag bor i Norrköping. 
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Maten i bikuporna..............r?cker den? 

23-02-2008, 11:27 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Maten i bikuporna..............r?cker den? 

Hej! 
Hur sitter bina i kuporna? 
 
Hur är det med matfrågan? 
 
Hur m?nga bisamhällen kommer att d? innan vårens skafferi ?ppnar sig fär bin? 
 
Har m?jligen räddat några från att g? bort av sv?ltd?den genom att tillsätta 
kanderad och fast honung. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-03-2008, 07:05 
PM 

Inlägg: #2

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 
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Maten i bikuporna..............r?cker den?

Otillr?ckligt med foder under senvintern?! 

Härde av en biodlare, som invintrat med en hink Bifor, att ett av hans samhällen nu 
helt saknade foder och att bina d?tt av sv?lt, undrar därfär. 
 
Hur har den varma vintern pöverkat foder?tgången? 
Mindre ?tgång pga mindre värmefärluster. 
Stärre ?tgång pga av stärre aktivitet. 
Om man nu inte vet, är det någon nackdel - risk, att ge en hink med några kilo 
sockerl?sning utan att ?ppna annat ?n "foderh?let"? 
 
Inge 

  

02-03-2008, 10:42 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Kolla här: http://biblogg.bnej.se 
 
Sockerl?sning kan inte ges p? våren färr?n alla bisamhällen har rensat sig riktigt 
ordentligt.  
 
Att ge sockerl?sning nu i färebyggande syfte det tvingar ut bina till att flyga. Om det 
d? är kallv?der omkommer bisamh?llet eller smutsar ned inne, utsot.  
 
Det som kan ges p? våren innan bina har rensat sig är endast kanderad honung från 
den egna bigården. Det går att l?sa mer p? bloggen. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

22-04-2008, 10:21 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Maten ......... r?cker den. 

Hej! 
Maten räcker gott och v?l fram till att Maskrosorna blommar. 
Har i dag varit i n?stan samtliga. Det finns mellan 3 - 6 ramar yngel, men flertalet 
har 4 - 5 ramar och cirka 2,5 - 3 ramar med mat. Det var något som hade lite 
magert, de fick sig tilldelat en ram med mat från ett av dem som hade lite mer. De 
samhällen som endast har tre ramar yngel där finns massor med mat att tulla p? fär 
att ge till dem som har d?ligt. 
 
N?got samh?lle fär v?nta med vårgenomgång tills Vinbären blommar. Det här 
bisamh?llet stär utomhus vilket de andra inte går. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Maten i bikuporna..............r?cker den?
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●     Skicka denna tråd till en vän
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Biodlarbarometer.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:04 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Biodlarbarometer. 

04-03-2008, 11:55 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodlarbarometer. 

Hej! 
Vad visar den? är det något att lita p?? Hur tillfärlitlig är den? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-04-2008, 07:05 
PM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Citat 1 SBR: I barometern ser du hur m?nga medlemmar som tillkommer varje 
vecka. är du inte medlem i Sveriges Biodlares Riksfärbund men vill bli det ? skicka 
ett mail till <a href="mailto:sbr@biodlarna.org">sbr@biodlarna.org</a> och skriv 
ditt namn och adress s? skickar vi en medlemsfolder med inbetalningskort. 
Medlemsavgiften fär nya medlemmar är 200 kronor.  
Citat 2 SBR 
Varje vecka tillkommer omkring tvåhundra medlemmar i SBR, en del är tidigare 
medlemmar som färnyat sitt medlemskap och en del är nya medlemmar. 
Tillsammans med Studiefärbundet Vuxenskolan bedrivs fär närvarande ett 80-tal 
studiecirklar i biodling runt om i landet , de flesta fär nya medlemmar. 
Slutcitat 
 
Med andra ord: den visar antalet tillkommna medlemmar under veckan, men 
eftersom det ingår gamla medlemmar som färnyat sitt medlemsskap s? vet man inte 
hur m?nga nya medlemmar som egentligen tillkommit. 
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Biodlarbarometer.

 
De skriver även att ?ett 80-tal studiecirklar? bedrivs, och att ?de flesta är fär nya 
medlemmar?. Detta faktum att de är fär nya medlemmar betyder ju inte att det är 
nya medlemmar som går p? kursen... 
 
Givetvis går den att lita p?, jag skulle inte tro att SBR ljuger. MEN statistiken visar 
alla medlemmar som betalat avgiften, oavsett nya eller gamla. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

22-04-2008, 07:59 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Biodlarbarometer. 

Citat:
Hej! 
Vad visar den? är det något att lita p?? Hur tillfärlitlig är den?

Hej! 
? Den visar ? När Vinbärsbusken blommar, det är biodlarens Biodlarbarometer p? 
våren. Man kan lita p? den till 100 %. ? Det är färst d? l?mpligt att fär färsta gången 
p? våren ?ppna upp ett bisamh?lle och göra vårundersk?ningen. Den är mycket 
tillfärlitlig.? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

22-04-2008, 08:16 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Jass? du menade den <img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" 
title="Smile" /> Ja trodde du mena medlemsbarometern... 
 
Det har jag aldrig härt färut, men det blir v?l ganska sent? Ska genast g? ner till 
landet ? kolla hur stora knopparna är... Planerar i alla fall vårunders?kning i veckan 
om v?dret håller i sig. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Biodlarbarometer.
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Boktips! Dela med dig av, och hitta bib?cker.
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av, och hitta bib?cker. 
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Boktips! Dela med dig av, och hitta bib?cker. 

19-04-2008, 03:37 
PM 

Inlägg: #1

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Boktips! Dela med dig av, och hitta bib?cker. 

Dela mad dig av b?cker som du har/har l?st.  
 

Skriv titel, 
färfattare, lite 
info (tex 
baksidetexten). 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

19-04-2008, 03:43 
PM 

Inlägg: #2
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Boktips! Dela med dig av, och hitta bib?cker.

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Bin och biodling-?ke Hansson 

Bin och biodling - ?ke Hansson 
Erk?nd bibok, av m?nga kallad biodlarnas bibel. Tar upp det mesta, mycket bra att 
sl? upp det man inte vet. Bra till b?de nybärjaren och den mer erfarne biodlaren. 
585 sidor. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

19-04-2008, 03:50 
PM 

Inlägg: #3

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Biodlingens grunder - ?ke Hansson 

Biodlingens grunder - ?ke Hansson 
Bok avsedd fär studiecirklar, men passar även fär enskilda studier. Behandlar bl.a. 
binas nytta, binas kroppsbyggnad, bost?der, utrusting, biraser, ärstidernas arbete i 
bigården, drottningodling, m.m. 128 sidor (A4-format). 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

19-04-2008, 03:52 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Biodling med varroakvalster - Ingemar Fries 

Biodling med varroakvalster - Ingemar Fries 
Bok som tar upp det mesta om varroa och behandlingssätt. 96 sidor. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

Hoppa till:   
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Boktips! Dela med dig av, och hitta bib?cker.

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
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Pollen
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Thråd läge | Linear 
läge 

Pollen 

01-04-2007, 08:13 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Pollen 

Jag bor i s?dra Sverige (Blekinge) och mina bin drar in mycket blätt pollen. Vet 
någon var det kan komma ifrån? 
Helena 

  

02-04-2007, 11:21 
AM 

Inlägg: #2

G  
Unregistered 

  

Kanske 

Det kan vara bl?stjärna 

 

18-04-2008, 11:59 
PM 

Inlägg: #3

Kramn  
Unregistered 

  

Bl?tt pollen p? v?ren 

Mina bin (Särmland) har hittat en massa blätt pollen under färsta veckorna i april. 
Jag tycker det har samma kulär som Scilla (Bl?stjärna) som blommar nu. 

 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=105 (1 av 2) [2014-08-20 10:04:48]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=105
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=105&pid=463#pid463
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=105&pid=463#pid463
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=105&pid=463#pid463
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=105&pid=463#pid463
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=61
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=61
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=105&pid=463
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=105&pid=464#pid464
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=105&pid=464
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=105&pid=933#pid933
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=105&pid=933
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=105&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=105&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=105&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=105&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=105&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Pollen
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
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Hur diska bort svarta avlagringar i foderballongerna?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:04 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Hur diska bort svarta 
avlagringar i foderballongerna? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur diska bort svarta avlagringar i foderballongerna? 

10-04-2008, 09:29 
PM 

Inlägg: #1

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Hur diska bort svarta avlagringar i foderballongerna? 

Hej! 
 
Köpte några beg. foderballonger färra äret, eftersom gubben tydligen inte hade 
diskat dem sista äret hade det s?klart blivit svarta avlagringar i. Jag har inte använt 
dem färut, men behöver dem nog till h?sten. S? till frågan: Hur skall jag lättast f? 
bort de svarta avlagringarna i foderballongerna? Testade med maskindiskmedel och 
hett vatten, men det bet inte något vidare... 
 
Tacksam fär svar 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

10-04-2008, 10:09 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Hur diska bort svarta avlagringar i foderballongerna?

Re: Hur diska bort svarta avlagringar i foderballongerna? 

Citat:
Hej! 
 
Köpte några beg. foderballonger färra äret, eftersom gubben tydligen inte hade 
diskat dem sista äret hade det s?klart blivit svarta avlagringar i. Jag har inte 
använt dem färut, men behöver dem nog till h?sten. S? till frågan: Hur skall jag 
lättast f? bort de svarta avlagringarna i foderballongerna? Testade med 
maskindiskmedel och hett vatten, men det bet inte något vidare... 
 
Tacksam fär svar

Hej! 
Ett sätt som är bepr?vat varje h?st, bl?tl?gg i Klorin och varmt vatten och sn?la inte 
med Klorinet. När foderballongerna har legat en tid i Klorinvattnet och det används 
en borste fär ?ndam?let d? blir de rena och fina, som nya. 
 
Om det är mycket svartm?gel p? insidan, det går d? att ha lite sand och vatten i 
bulan och skaka omkring i ballongen. Sand och vatten slipar d? bort m?glet. Fär att 
färhindra vatten och sand att rinna ut, använd l?mplig storlek p? kapsyl. Kapsylen 
finns med all s?kerhet hos redskapshandlarna. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-04-2008, 09:02 
AM 

Inlägg: #3

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Tag en flaskborste och b?j till s? kommer du ?t runtom i ballongen. 

  

12-04-2008, 02:45 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej!  
Tack fär de snabba svaren! 
 
Klorin borde ju fungera <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" 
title="Very Happy" />  
 
Gär inte sanden att ytan färsvinner, och det blir svårt att rengöra n?sta gång? 
 
Ang?ende b?jd flaskborste s? fungerar det inte mot den gr?vre smutsen... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Hur diska bort svarta avlagringar i foderballongerna?
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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?vervintringen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:05 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / ?vervintringen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

?vervintringen 

07-04-2008, 07:44 
PM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

?vervintringen 

I samband med att jag bytte bottnar och gjorde rent hos bina konstaterade jag 
följande: 
1. det har aldrig tidigare varit s? lite foder?tgång som denna vinter. 
2. samhällena är otroligt starka fär att vara s? tidigt p? s?songen. 
3. mycket lite nedfall och i princip inget m?gel. 
 
Jag bärjade med bin 1982 och jag blir aldrig riktigt klok p? hur det fungerar i samh?
llet. 
Jag har t.ex. f?tt lärt mig att är det milda vintrar och bina inte går i vinterklot lika 
mycket s? är foder?tgången betydligt stärre men i är är det mesta av fodret kvar. 
 
Vore intressant att f? veta hur Era bin har klarat vintern och foder?tgången? 
Hans Hult 

  

10-04-2008, 03:53 
PM 

Inlägg: #2

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 
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?vervintringen

  

Man skall ju hålla ?gon och äron ?ppna, se och lyssna. 
Jag har kunnat konstatera att m?nga oroat sig fär en ovanligt stor foder?tgång 
under den gångna, milda vintern. 
Har själv 2 teorier.  
1) Mild vinter, mindre värmefärlust, mindre foder?tgång. 
2) Mild vinter, stärre aktivitet, stärre foder?tgång. 
Kan bara konstatera, efter att ha tittat i kuporna att det finns gott om foder kvar. 
Och s? en fråga - st?dfordring p? våren? 
Det måste v?l vara bättre att ge bina ett par kilo extra p? h?sten 
?n att hålla p? och kr?ngla med foder p? eftervintern-våren? 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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nosemadiagnostik 

02-04-2008, 11:07 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

nosemadiagnostik 

Hur går jag fär att titta i mikroskop efter nosema och hur ser jag om det är nosema? 
L?gger jag ett helt bi p? glaset eller ska de mosas? 
Tacksam fär r?d. 
Helena 

  

04-04-2008, 02:13 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: nosemadiagnostik 

Citat:
Hur går jag fär att titta i mikroskop efter nosema och hur ser jag om det är 
nosema? 
L?gger jag ett helt bi p? glaset eller ska de mosas? 
Tacksam fär r?d. 
Helena

Hej!  
Tag en plastp?se l?gg ett tjugotal levande bin i den, p?sen färsluts. Det är l?mpligt 
att man går detta med bin från alla bisamhällen och märk varje p?se med respektive 
kupas nummer. När påsarna är klara l?gg dem i frysen några timmar fär att bina 
ska d? av kylan. D? bina är d?da l?ggs en kupas tjugotal bin i en mortel med några 
droppar vatten, sedan mals bina sönder till en smetig massa. Med st?ten från 
morteln l?ggs något lite av v?tskan som är i morteln p? ett objektglas och över det 
ett täckglas som trycks ned något i v?tskan. Med 200 gångers färstoring i 
mikroskopet går det bra att urskilja Nosemasporerna under täckglaset. Men om 
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nosemadiagnostik

färstoringen är 400 - 600 gånger d? blir sporerna stärre och färre i siktf?ltet. Men 
med en färstoring p? 200 gånger är fullt tillr?ckligt och man fär en bra information 
om hur stor infektionen är. Sporerna framträder liksom till formen av risgryn och 
har en svag nyans av bl? färg.  
Morteln diskas v?l mellan varje samh?lles provtagning.  
Om det går att observera Nosemasporer i provet, ett tips är d? att ge det samh?llet 
någon liter varm 50 % sockerl?sning i matare och packa in bisamh?llet v?l. 
Sockerlagen ges l?mpligen vid varmt v?der, fär bin bra flygv?der eftersom 
sockerlagen tvingar ut bina till att flyga och t?mma sin tarm.  
Det går att färebygga Nosema genom att gasa alla ramar med vax med ?ttikssyra, 
den starkaste typen. L?mplig tid är över vintern, men det går bra när som. Det kr?
vs god v?dring innan ramarna ges till bisamh?llet. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-04-2008, 02:56 
PM 

Inlägg: #3

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Tack Eyvind fär denna tydliga information! 
Helena 

  

04-04-2008, 06:44 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Tack Eyvind fär denna tydliga information! 
Helena

 
Hej! 
Fär all del!  
Det är alltid roligt att hj?lpa till. 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-04-2008, 03:57 
PM 

Inlägg: #5
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nosemadiagnostik

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Det var något nytt även fär mig, tackar! 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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N?ringsbiodlargruppen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:05 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / N?
ringsbiodlargruppen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

N?ringsbiodlargruppen 

30-03-2008, 08:53 
PM 

Inlägg: #1

Beekeepern   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2008 

N?ringsbiodlargruppen 

Hej!  
Satt och l?ste i "medlemstidningen" här om veckan. 
 
När jag bl?drar fram till sidan 27 med rubriken Näringsbiodlargruppen, blev jag 
tvungen att kolla vilken tidning jag l?ste i, (fick k?nslan att det var Gadden). 
 
Som medlem i Biodlingsfäretagarna. SBR och LRF, St?ller jag mig v?ldigt frågande 
till detta fenomen. 
 
Det är p? sin plats att det kommer en färklaring från de som är ansvariga till detta 
beslut, b?de från SBR och LRF. 
 
Som jag ser det och säkert m?nga med mig, s? har SBR hand om hobbybiodlarna 
och Biodlingsfäretagarna yrkesbiodlarna. 
 
B?da organissationerna är ju medlemar i LRF. 
 
Stannar där fär stunden och v?ntar p? synpunkter och färklaringar. 
 
Mvh. Beekeepern 

Lagom tjock man i sina bästa år....<br />boende på landet.<br />För dagen &quot;
Drottninglös&quot; 

  

30-03-2008, 10:04 
PM 

Inlägg: #2
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N?ringsbiodlargruppen

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Om du har l?st tidigare inl?gg här p? forumet under diskussionsramen. 
S? har du l?st diskussionen om forumet. 
Att forumet inte används mellan SBR?s ansvariga och medlemmarna. 
Utan det skall användas av medlemmar och andra intressenter i mellan. 
Vill du ha svar p? dina frågor. 
Ska du nog v?nda dig direkt till ansvariga inom SBR och LRF med frågorna. 
Och kanske meddela ditt svar här,fär det är säkert fler som undrar. 
Men här kommer du nog inte att f? några svar p? dina frågor. 
Lycka till i alla fall! 
 
//ärjan 

  

04-04-2008, 06:26 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: N?ringsbiodlargruppen 

Citat:
Hej!  
Satt och l?ste i \"medlemstidningen\" här om veckan. 
 
När jag bl?drar fram till sidan 27 med rubriken Näringsbiodlargruppen, blev jag 
tvungen att kolla vilken tidning jag l?ste i, (fick k?nslan att det var Gadden). 
 
Som medlem i Biodlingsfäretagarna. SBR och LRF, St?ller jag mig v?ldigt frågande 
till detta fenomen. 
 
Det är p? sin plats att det kommer en färklaring från de som är ansvariga till detta 
beslut, b?de från SBR och LRF. 
 
Som jag ser det och säkert m?nga med mig, s? har SBR hand om hobbybiodlarna 
och Biodlingsfäretagarna yrkesbiodlarna. 
 
B?da organissationerna är ju medlemar i LRF. 
 
Stannar där fär stunden och v?ntar p? synpunkter och färklaringar. 
 
Mvh. Beekeepern

 
Hej! 
 
..."Som jag ser det och säkert m?nga med mig, s? har SBR hand om hobbybiodlarna 
och Biodlingsfäretagarna yrkesbiodlarna. "... 
 
Det är en snedvriden uppfattning med ett sådant tankesätt. Det är intresset fär 
något som avgår vilken intressefärening som det ?nskas att vara medlem hos. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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N?ringsbiodlargruppen

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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kallt, -18 grader

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:05 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / kallt, -18 grader 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

kallt, -18 grader 

24-03-2008, 09:34 
AM 

Inlägg: #1

marie ohlson   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Mar 2008 

kallt, -18 grader 

nu är det bara att hålla tummarna fär att bina sätter sig p? fodret när dom går i 
klot. Denna tidigare s? varma vinter har säkert medverkat till att bina "knallat" 
omkring i kupan. Fram till nu....! 

  

24-03-2008, 11:48 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Ja, m?nga bisamhällen har ?ter satt sig i vinterklot, men inte alla. Fr?ga är om alla 
som satt sig har med rikligt med mat....... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

31-03-2008, 06:25 
PM 

Inlägg: #3

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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kallt, -18 grader

  

Hej! 
Nu har det slagit om här hos mej, mina bin har rensningsflygit, och flyger fär fullt 
idag... vet dock inte hur m?nga som överlevt... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

31-03-2008, 09:38 
PM 

Inlägg: #4

 
janus   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Mar 2008 

  

Mina två samhällen har också gjort rensningsflygningen, det s?g jag p? bilen. Idag 
var det stor aktivitet, verkar klarat vintern bra. De flesta hade pollen med sig till 
kupan, gula bakben. Det s?g s? fint ut. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" 
alt=":P" title="Razz" /> 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Myror

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:06 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Myror 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Myror 

26-02-2008, 11:23 
PM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Myror 

Snart kommer tiden d? de sm? svartmyrorna blir alerta och vill in  
i samh?llet.  
Jag har färs?kt med att kalka runt kupan, använda -enligt tips från andra- 
kryddor, ha benst?llningen i burkar med vatten, inget fungerar riktigt bra. 
Det finns ett gammalt tips att st?lla benst?llningen i burkar med motorolja men det 
vill jag inte använda. 
Hans Hult 

  

27-02-2008, 12:11 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Myror

Re: Myror 

Citat:
Snart kommer tiden d? de sm? svartmyrorna blir alerta och vill in  
i samh?llet.  
Jag har färs?kt med att kalka runt kupan, använda -enligt tips från andra- 
kryddor, ha benst?llningen i burkar med vatten, inget fungerar riktigt bra. 
Det finns ett gammalt tips att st?lla benst?llningen i burkar med motorolja men det 
vill jag inte använda. 
Hans Hult?n

Hej! 
Stackmyrorna kommer färst! 
Bina har svårt att färsvara sig mot dem. 
L?gg ut några s?tsaker i gr?set en bit från kuporna, där samlas stackmyrorna och de 
l?mnar binas bostad. Det är gångbart även fär svartmyror, sockermyror. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2008, 12:24 
AM 

Inlägg: #3

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
L?gg dubbla lager med byggplast mellan bottnen och benst?llningen. Myrorna kan 
inte komma färbi plasten, och inte in i samh?llet. Byggplasten skall sticka ut en bit 
utanfär bottnen. Har du ventilerad botten är det en god id? att sticka några h?l i 
mitten av plasten.  
 
Har även härt att vissa använder en sträng smärjfett runt varje ben, men detta har 
jag inte testat. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-03-2008, 12:48 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Myror

Fr?gor om myror och bin... 

Hej! 
En fråga i sammanhanget och det är hur det färfars fär att avhysa myror när en 
stationär tvillingkupa används och d? bibottnen utgårs av gammal traditionell l?
sbotten? 
 
Ytterligare en fråga och det är varfär det ska vara dubbla lager av byggplast? 
 
?nnu en fråga och det är om inte myrorna kan krypa upp i h?len som är stuckna i 
plasten s?som det är beskrivet? 
 
Och faktiskt ytterligare en fråga och det är om inte bikupan tar skada av att st? p? 
plast? Det blir v?l fuktskador om kupan är av trä? 
 
Har testat att stryka en ring med gammal r?oljeolja runt st?dbenen till 
bipaviljongerna och faktiskt det fungerar. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2008, 01:11 
PM 

Inlägg: #5

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Re: Fr?gor om myror och bin... 

Citat:
Hej! 
En fråga i sammanhanget och det är hur det färfars fär att avhysa myror när en 
stationär tvillingkupa används och d? bibottnen utgårs av gammal traditionell l?
sbotten? 
 
Ytterligare en fråga och det är varfär det ska vara dubbla lager av byggplast? 
 
?nnu en fråga och det är om inte myrorna kan krypa upp i h?len som är stuckna i 
plasten s?som det är beskrivet? 
 
Och faktiskt ytterligare en fråga och det är om inte bikupan tar skada av att st? p? 
plast? Det blir v?l fuktskador om kupan är av trä? 
 
Har testat att stryka en ring med gammal r?oljeolja runt st?dbenen till 
bipaviljongerna och faktiskt det fungerar.

 
Färmodligen fungerar byggplasten b?st p? uppstaplingskupor. 
 
Det ska vara dubbla lager fär att d? bildas det två skikt, myrorna klarar inte att ta 
sig igenom, de vill/kan inte g? mellan två plastskikt. 
 
Antingen fär man sticka v?ldigt sm? h?l, eller fär man klippa upp ett stort, det beror 
p? utformningen av benst?llningen. Man borde kunna göra ett stort, och p? s? sätt f? 
en liknande effekt som p? utsidan. Om du färstär hur jag menar. Men b?st är 
kanske ?nd? att l?ta bli att göra h?l alls, och ta bort plasten infär vintern, d? 
ventileringen behövs som mest. 
 
Om man har målat och gjort iordning bottnarna är det ingen fara. Byggplasten 
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Myror

sticker ju iof ut, men den sluttar ju ut?t från kupan, s? vattnet rinner av. 
 
Jo olja eller smärjfett borde fungera, men frågan är hur kul det är att ha ut i 
naturen-hos bina? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-03-2008, 03:34 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Fr?gor om myror och bin... 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
En fråga i sammanhanget och det är hur det färfars fär att avhysa myror när en 
stationär tvillingkupa används och d? bibottnen utgårs av gammal traditionell l?
sbotten? 
 
Ytterligare en fråga och det är varfär det ska vara dubbla lager av byggplast? 
 
?nnu en fråga och det är om inte myrorna kan krypa upp i h?len som är stuckna i 
plasten s?som det är beskrivet? 
 
Och faktiskt ytterligare en fråga och det är om inte bikupan tar skada av att st? p? 
plast? Det blir v?l fuktskador om kupan är av trä? 
 
Har testat att stryka en ring med gammal r?oljeolja runt st?dbenen till 
bipaviljongerna och faktiskt det fungerar.

 
Färmodligen fungerar byggplasten b?st p? uppstaplingskupor. 
 
Det ska vara dubbla lager fär att d? bildas det två skikt, myrorna klarar inte att ta 
sig igenom, de vill/kan inte g? mellan två plastskikt. 
 
Antingen fär man sticka v?ldigt sm? h?l, eller fär man klippa upp ett stort, det beror 
p? utformningen av benst?llningen. Man borde kunna göra ett stort, och p? s? sätt f? 
en liknande effekt som p? utsidan. Om du färstär hur jag menar. Men b?st är 
kanske ?nd? att l?ta bli att göra h?l alls, och ta bort plasten infär vintern, d? 
ventileringen behövs som mest. 
 
Om man har målat och gjort iordning bottnarna är det ingen fara. Byggplasten 
sticker ju iof ut, men den sluttar ju ut?t från kupan, s? vattnet rinner av. 
 
Jo olja eller smärjfett borde fungera, men frågan är hur kul det är att ha ut i 
naturen-hos bina?[/quote] 
Hej! 
Alla biodlare här i landet har inte moderna bikupor, men problemet med myror har 
alla som sysslar med bin. Och m?nga nybärjare bärjar med ?ldre bikupor. 
 
Det där med dubbla skikt av byggplast är inte nödvändigt eftersom en myra inte kan 
tugga sig igenom någon byggplast, ett bi kan inte ens tugga sig igenom en 
gladpacksplast. Det stora h?let i byggplasten verkar som hela byggplastförfarandet 
vara d?ligt genomt?nkt. 
 
M?larfärgen sl?pper när träkupan fär vara en l?ngre tid i fuktig milj? eller st? i fukt 
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Myror

även vid grundligt utfärande. Där är byggplastförfarandet också d?ligt genomt?nkt. 
 
Det är nu bra m?nga, m?nga är sedan myror avhystes med r?oljeolja, men det hade 
säkert g?tt lika bra med matolja. Bina är kvar, deras f?der tog ingen skada av oljan. 
Den ynka olja som användes rann inte ned i marken, benens stora f?tter hindrade 
det eventuella, utan i st?llet dunstade och dessa färoreningar i luften var inte 
märkbara mot alla andra som tidigare fanns där. Fick ta till grundligare ?tgård 
genom att flytta p? myrstacken med hj?lp av en skottkärra. Efter att myrorna 
flyttats har bina inte besvårats av dem. 
 
Petrokemiska oljor i naturen bär undvikas. Men hela det m?nskliga samh?llet tar hj?
lp av de petrokemiska produkterna och utan dem stannar hela vårt samh?lle. 
 
Honungsproducenterna kan inte utvinna honungen från bina utan hj?lp av 
petrokemiska produkter. Elkraften som används kommer från någon vart........t.ex. 
från ett oljeeldat elkraftverk.  
 
Det finns visserligen honungspressar, men hur m?nga är det som brukar det. Om 
det är fallet d? måste ramarna färses med en ny mellanvägg igen innan den 
placeras hos bina. 
 
Men en biodlare p? hobbynivå kan utvinna honungen, det finns slungare som drivs 
fär hand. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2008, 04:40 
PM 

Inlägg: #7

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
Till och bärja med vill jag s?ga att forumet inte är till fär att överbevisa varandra, 
forumet är till fär alla, åsikter som någon har kanske inte delas av någon annan, 
men man har rätt till att ha sin egen åsikt. 
 
?Alla biodlare här i landet har inte moderna bikupor, men problemet med myror har 
alla som sysslar med bin. Och m?nga nybärjare bärjar med ?ldre bikupor.? 
 
M? s? vara att alla inte har det, men m?nga har, och man kan ju iallafall hj?lpa dem. 
 
?Det där med dubbla skikt av byggplast är inte nödvändigt eftersom en myra inte 
kan tugga sig igenom någon byggplast, ett bi kan inte ens tugga sig igenom en 
gladpacksplast. Det stora h?let i byggplasten verkar som hela byggplastförfarandet 
vara d?ligt genomt?nkt.? 
 
Grejen är att myror kan klättra p? plasten, och om man bara har ett lager kan de 
klättra runt och komma in i alla fall. När det däremot är två lager s? kan de inte 
komma färbi, eftersom de inte gårna går emellan de två lagren.  
 
Vad menar du att h?let skulle orsaka fär problem??? 
 
?M?larfärgen sl?pper när träkupan fär vara en l?ngre tid i fuktig milj? eller st? i fukt 
även vid grundligt utfärande. Där är byggplastförfarandet också d?ligt genomt?nkt.? 
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Myror

Jag anser inte att byggplasten har färändrat livslängden p? kuporna. Och det är inte 
jag som har kommit p? id?n, det är m?nga som använder sig av denna metod. 
 
?Det är nu bra m?nga, m?nga är sedan myror avhystes med r?oljeolja, men det 
hade säkert g?tt lika bra med matolja. Bina är kvar, deras f?der tog ingen skada av 
oljan. Den ynka olja som användes rann inte ned i marken, benens stora f?tter 
hindrade det eventuella, utan i st?llet dunstade och dessa färoreningar i luften var 
inte märkbara mot alla andra som tidigare fanns där. Fick ta till grundligare ?tgård 
genom att flytta p? myrstacken med hj?lp av en skottkärra. Efter att myrorna 
flyttats har bina inte besvårats av dem.? 
 
Med andra ord: Varfär använda sig av denna milj?ov?nliga metod d? uppenbarligen 
problemet kvarstod, eftersom flyttning av myrstack ?gde rum? 
 
M?nga b?ckar sm? blir snart till en flod, som blir till syndafloden. Jag anser att det är 
onödigt i vilket fall oavsett om man använder mycket eller litet. 
 
?Petrokemiska oljor i naturen bär undvikas. Men hela det m?nskliga samh?llet tar hj?
lp av de petrokemiska produkterna och utan dem stannar hela vårt samh?lle.? 
 
Ja tyvårr är det s?, men det kan inte fortsätta som det går. Det är ingen urs?kt att 
andra går likadant. 
 
?Honungsproducenterna kan inte utvinna honungen från bina utan hj?lp av 
petrokemiska produkter. Elkraften som används kommer från någon vart........t.ex. 
från ett oljeeldat elkraftverk.? 
 
?Det finns visserligen honungspressar, men hur m?nga är det som brukar det. Om 
det är fallet d? måste ramarna färses med en ny mellanvägg igen innan den 
placeras hos bina.? 
 
?Men en biodlare p? hobbynivå kan utvinna honungen, det finns slungare som drivs 
fär hand.? 
 
Ja eller från vindkraft eller vattenkraft. Staten jobbar med att f? bort milj?
färstärande elproduktion, självklart är inte oljeeldade kraftverk milj?v?nliga. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-03-2008, 05:46 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Myror

  

Hej! 
 
Honungsslickare skrev..... 
 
Till och bärja med vill jag s?ga att forumet.......... 
 
..."Diskussionsramen är ett diskussionsforum med bin och biodling som 
speciallitet."... 
 
Det är m?nga är sedan problemet med myror upphärde. 
 
Och det där med med plasten är en skr?na. 
 
Det är inget fel att vara ärlig och uppriktig, det är färst d? det kan bli intressant. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2008, 06:19 
PM 

Inlägg: #9

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Jass? s? myrorna har d?tt ut <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" 
title="Very Happy" />  
 
Jag hade iallafall problem med myror färra äret.  
 
Jaha, ifall byggplasten är en skr?na s? är det v?l mer som är det... Dr?narskärning 
är en skr?na... Att det är drottningen som styr samh?llet är en skr?na... Nej det är 
ingen skr?na. det fungerar. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-03-2008, 07:17 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Myror

  

Citat:
Jass? s? myrorna har d?tt ut <img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif\" alt=
\":D\" title=\"Very Happy\" />  
 
Jag hade iallafall problem med myror färra äret.  
 
Jaha, ifall byggplasten är en skr?na s? är det v?l mer som är det... Dr?narskärning 
är en skr?na... Att det är drottningen som styr samh?llet är en skr?na... Nej det är 
ingen skr?na. det fungerar.

Hej! 
Nej myrorna har inte d?tt utan de har bara flyttat ut i skogen, hj?lpte dem med att 
ratta flera flyttlass dit. 
 
L?mnar byggplasten dit här, har i alla fall ingen tanke p? att använda det om nu 
myrorna skulle komma tillbaka. Och hoppas att ingen annan håller går p? skr?nan. 
 
När bygge fär dr?nare till?mpas det kommer d? inte in några farligheter i bisamh?
llet. 
 
Det är arbetsbina som styr bisamh?llet. De går det genom att deras liv är 
färprogrammerat till att utfära olika sysslor i sitt korta men intensiva liv under 
sommaren. Men även under den yngelfria tiden av äret är det p? det här sättet. De 
alla i normalfallet hj?lps ?t att övervintra samh?llet till n?sta vår och d? tar en ny 
sättning av yngel vid som fär bisamh?llet vidare p? nya äventyr. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Myror
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Thråd läge | Linear 
läge 

Myror 

09-03-2008, 10:42 
PM 

Inlägg: #11

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Byggplasten fungerar utmärkt. 
Anv?nde mig av den vid en nyetablerad bigård. 
Som vart angripen av myror våren 2007. 
Hade missat att det var en myrstack i närheten. 
Men dubbla lager plast l?ste problemet. 
Nu var det bara sex samhällen. 
S? det kan ju varit slumpen att det fungerade fär mig. 
Men att det är en skr?na det tror inte jag p?. 
/ärjan 

  

09-03-2008, 11:33 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Myror. 

Hej! 
Den dagen när den konstruktionen har setts med egna ?gon och man kan se att den 
fungerar ypperligt, d? färst kan det t?nkas att godtaga det. 
Men det är upp till var och en att avgöra vad som verkar trovårdigt eller inte. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Myror

 

 

 

10-03-2008, 10:13 
PM 

Inlägg: #13

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Ja, alla fär v?l d?ma själva... Men jag har ialllafall sett att det fungerar. Fär se om 
jag kan komma med fotobevis senare under äret... 
 
Jag har bigården i skogen, bredvid en skogsv?g, s? det blir lite svårt att flytta bort 
alla myrstackarna som finns runt om kring <img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.
gif" alt=":)" title="Smile" /> 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

18-03-2008, 11:15 
PM 

Inlägg: #14

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Undrar om ni inte går över ?n efter vatten. Det finns ett mycket enkelt och icke milj?
farligt sätt. St?ll benen i burkar, fyll p? med mat- eller majsolja. Helt ofarligt fär 
naturen d? den snabbt bryts ner om det spills ut. Billigt är det också ! 

  

19-03-2008, 09:41 
AM 

Inlägg: #15

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Om det är milj?n man vill vårna om. 
är väll det b?sta att byta uppst?llningsplats. 
D? behöver man inte använda varken plast/plåtburkar plastfolie eller oljor. 
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Sv?rm

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:07 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Sv?rm 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Sv?rm 

06-06-2007, 08:55 
PM 

Inlägg: #1

Kent  
Unregistered 

  

Sv?rm 

Detta kom från signatur Lucretia! 
 
Finns det någon som har några bra tips!! 
 
MVH/Kent 
 
 
Hej. 
Jag hade inte fär avsikt att skicka ett personligt meddelande, men eftersom jag inte 
vet hur jag ska st?lla en fråga till alla s? går jag s? här. Idag gick en rej?l svårm ut 
och satte sig i toppen av min j?tteh?ga kastanj. Snabbt st?llde jag ut 3 tomma 
"bihus" p? tomten och hoppades p? det b?sta. Svärmen hade jag absolut ingen chans 
att n? annat ?n med helikopter. Efter en kort stund lyfte den igen och jag trodde den 
skulle färsvinna över trädtopparna bort i fjärran. Men icke. Den gick tillbaka till 
kupan!!!! Nu kommer min fråga: I eftermiddag blev det kyligare och det bärjade 
regna. Vad ska jag göra i morgon fär att färhindra att svärmen går ut igen och 
kanske färsvinner denna gång? Jag gick igenom det samh?llet bara fär några dagar 
sedan och d? flyttade jag upp täckta yngelramar till skattl?dan över (jag har 
stapelbara) s? det skulle beredas plats fär drottningen att l?gga mer yngel. Jag har f.
n. 3 skattlådor ovenp? yngelrummet, men kan inte skatta eftersom honungen inte är 
täckt. 
Tacksam fär svar. Helst ikväll. 

 

09-03-2008, 01:25 
PM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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Sv?rm

  

Hej!  
En gammal fråga, men snart aktuell igen.. 
 
Man kan fär att färhindra svårmning spärra drottningen i kupan, genom att sätta 
spärrgaller framfär kupan. D? kan inte drottningen f?lja med svärmen, som ?
tervänder. 
 
Samma effekt har vingklippning av drottningen, skillnaden är att hon hamnar p? 
marken framfär kupan, och kan kanske inte ?terv?nda. 
 
Drottningcellskärning viktigt. Skär bort alla drottningceller s? fort du ser någon. 
 
Bina behöver tillr?ckligt med plats. Ut?ka ordentligt och i tid, men se upp om det är 
fär kallt v?der, s? de fär svårt att hålla värmen.  
 
En annan viktig sak är att dela p? samhällena, och göra avl?ggare innan de har blivit 
fär stora. Men ett samh?lle som vill svårma kan vara svårt att färhindra i efterhand 
med delning. 
 
Det finns drottningferomon som man sätter ut i en kupa, och p? s? sätt locka 
svärmen till kupan. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-03-2008, 05:12 PM (Detta inlägg ändrades senast: 09-03-2008 av 11:49 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej!  
En gammal fråga, men snart aktuell igen.. 
 
Man kan fär att färhindra svårmning spärra drottningen i kupan, genom att sätta 
spärrgaller framfär kupan. D? kan inte drottningen f?lja med svärmen, som ?
tervänder. 
 
Samma effekt har vingklippning av drottningen, skillnaden är att hon hamnar p? 
marken framfär kupan, och kan kanske inte ?terv?nda. 
 
Drottningcellskärning viktigt. Skär bort alla drottningceller s? fort du ser någon. 
 
Bina behöver tillr?ckligt med plats. Ut?ka ordentligt och i tid, men se upp om det är 
fär kallt v?der, s? de fär svårt att hålla värmen.  
 
En annan viktig sak är att dela p? samhällena, och göra avl?ggare innan de har 
blivit fär stora. Men ett samh?lle som vill svårma kan vara svårt att färhindra i 
efterhand med delning. 
 
Det finns drottningferomon som man sätter ut i en kupa, och p? s? sätt locka 
svärmen till kupan.

Hej! 
Ja, att bin svårmar det är inget nytt. Har d?lig erfarenhet om bisvårmar, det har 
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Sv?rm

endast varit någon enda under alla ären. Att vetskapen är den, det är att det har 
varit en drottning i bisamhällena vid varje veckoöversyn. 
 
Att spärra in drottning och dr?nare i bisamh?llet med ett spärrgaller färhindrar inte 
att bina svårmar. Spärren färhindrar att drottningen f?ljer med ut ur kupan och när 
bina inte har sin drottning med i svärmen d? flyger de tillbaka. Bina blir färtvivlade 
när de inte fär med sig sin drottning, de slutar med all insamling av nektar och i st?
llet klasar sig utanfär kupan. All verksamhet i bisamh?llet avstannar. Efter någon tid 
best?mmer bina vilken drottning som ska fära samh?llet vidare, men färst måste hon 
bli parad. Kommer inte det färhindrande spärrgallret bort d? blir drottningen dr?
narmoder och bisamh?llet tynar bort.  
 
Det är riktigt att när drottningens vingar klipps, d? färsvinner inte heller svärmen 
utan kommer tillbaka igen. Det här färfaringssättet är s?krare eftersom risken fär 
puckell?ggande drottning är l?gre. Det är d? enbart d?ligt v?der som kan pöverka att 
hon kan bli pucklande drottning. 
 
Inte ens mycket med plats fär drottningen att l?gga ?gg är tillr?ckligt fär att färhindra 
att bina svårmar.  
 
Delning av bisamhällen är mycket bra fär att färhindra svårmning. Det kallas 
vanligen att bina konstsvårmas. Om konstsvärmen fär byta plats med modersamh?
llet d? ?kar skärden av honung betydligt när konstsvärmningen utfärs strax innan när 
huvuddraget fär bina inträffar och det är bra v?der. 
 
Drottningferomon kan biodlaren, honungsproducenten smeta p? kroppen när han / 
hon har svårmbin, d? kommer alla traktens bisvårmar att sätta sig där om de har 
drottningen med sig. Om det inte är fallet d? l?mnar bina sin tillf?lliga nedslagsplats 
och flyger hem igen. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2008, 10:21 
PM 

Inlägg: #4

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

"Drottningcellskärning viktigt. Skär bort alla drottningceller s? fort du ser någon." 
 
S? l?nge drottningcellen inte är stiftad. 
Tycker jag inte det finns anledning att ta bort den. 
H?ll koll p? dessa ist?llet det går jag. 
 
/ärjan 

  

10-03-2008, 02:29 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Sv?rm

  

Citat:
\"Drottningcellskärning viktigt. Skär bort alla drottningceller s? fort du ser någon.\" 
 
S? l?nge drottningcellen inte är stiftad. 
Tycker jag inte det finns anledning att ta bort den. 
H?ll koll p? dessa ist?llet det går jag. 
 
/ärjan

Hej! 
Det är vanligt att drottningceller som finns i samh?llet kasseras om de inte är ?
nskade färst?s. H?ller koll, skriver upp antal stiftade drottningceller och ej stiftade 
cellkoppar vid varje genomgång varje vecka och river samtliga. Men det där med att 
riva cellkopparna är ganska meningsl?st eftersom bina efter några timmar har 
tillverkat nya. Det tillhär deras natur i samh?llet att ha ett antal cellkoppar att 
använda sig av, fär drottningen att stifta, när det blir fler individer som ammar ?n 
det finns individer som behöver ammas. 
 
Konstsvårmning är bra att använda sig av i st?llet fär att leta drottningceller. 
Drottningodlingen är ett annat sätt att ta till i st?llet fär att hela sommaren leta efter 
drottningceller i bisamhällena. Det räcker med att skära ur ramen fär dr?narbygge. 
Allteftersom de ?nskade drottningarna har blivit parade d? sätts de till. Det tillgår p? 
det här sättet att alla lådor fär skatt lyfts av. L?dan som är yngelrum, inkl. samh?
llets botten plus spärrgaller flyttas till en annan plats i samma bigård. En ny l?da 
med enbart utbyggda vaxkakor och en ny botten under sätts p? modersamh?llets 
plats.  
 
Drottningen utan f?ljebin placeras i en ut?tningsbur och den h?ngs in mitt i l?dan 
mellan ett par ramar sedan över med ett annat spärrgaller och modersamh?llets mat 
inkl. bin i dessa lådor färdelas lika mellan de b?da samhällena. Flygbina som f?ljde 
med modersamh?llet har efter några dagar flugit hem till sin gamla plats. Det 
undanst?llda modersamh?llet där finns efter ett tag moderdrottningen och i stort sett 
alla ammande bina och allt yngel, men saknar alla dragbina. P? modersamh?llets 
gamla plats där finns en nyparad drottning och alla dragbina. B?da dessa samhällen 
har kommit ur balans. Ingen av dem stiftar någon cellkopp fär svårmning det äret. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-03-2008, 10:18 
PM 

Inlägg: #6

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Jo, det kan vara att det är om?digt att ta bort ostiftade drottningceller... Men det tar 
tid att kontrollera om cellerna är stiftade eller inte. Och det k?nns bättre fär mig att 
göra det... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /> 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Sv?rm

18-03-2008, 11:08 
PM 

Inlägg: #7

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Sj?lv tar jag s?llan bort p?bärjade drottningceller, n?stan aldrig någon ide, de bygger 
bara nya direkt. Fär att färebygga svårmtendens är det viktiga att se till att byggbina 
har mellanväggar att bygga ut och att drottningen har gott om utrymme fär sina ?gg. 
Om jag fär drottningceller bestiftade beror det antingen p? gammal drottning/stort 
samh?lle eller att jag inte uppfyllt ovanst?ende. Givetvis kan ett l?ngre avbrott i 
draget (regn = bina sitter inne) göra att bina drar fram ny Q men det här till 
ovanligheten här upp i norr. Vi har ju "alltid" s? fint v?der p? vår/färsommar, efter 
Midsommar minskar svårmben?genheten v?sentligt. Vingklippning tycker jag är en 
bra metod fär stopp av färsta svårm, men ser man inte upp kan andra, tredje g? och 
d? är det kärt. Ingen honung detta är.  

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Vaxljus

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:07 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Vaxljus 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vaxljus 

15-02-2008, 04:27 
PM 

Inlägg: #1

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Vaxljus 

Hej! Hur tillverkar du/ni vaxljus? Hur rulla? Gjuta? Vad fär veke- vilken grovlek 
använder du/ni? S?ljer du/ni dem sen? Is?fall- fär vilket pris? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

05-03-2008, 12:04 
AM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

över 440 visningar, inga svar.  
 
är biodlarsläktet blygsamma <img src="{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif" alt=":
oops:" title="Embarassed" /> , eller vill man inte dela med sig av sina 
erfarenhelter? Fär inte kan jag v?l t?nka mig att ingen av 400 pers aldrig någonsin 
har tillverkat några vaxljus!!! 
 
PS Du behöver inte besvara alla frågor, vill du tex inte dela med dig av priset- s? l?t 
d? bli.... DS 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Vaxljus

05-03-2008, 11:56 
AM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Varfär använda vaxljus som rinner och droppar när det finns stearinljus som inte 
rinner eller droppar. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-03-2008, 09:19 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

1. Man har ju gratis vax, stearin kostar. 
2. Vaxljus ger inte ifrån några skadliga ?mnen, vaxljus renar till och med luften, 
stearinljus avger skadliga ?mnen. 
3. Vaxljus brinner p? ett annat sätt. 
4. Ett komplement till honungen, att s?lja p? marknader m.m. 
m.m. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

05-03-2008, 10:44 
PM 

Inlägg: #5

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Jag rullar mina vaxljus av l?gnormala mellanväggar d? blir ljusen ganska 
tjocka och därfär använder jag ljusvekar nr 15. 
Jag brukar ge bort mina vaxljus dekorerade med ett plastbi som present ist?llet fär 
blommor och chokladask m.m. vilket brukar vara mycket uppskattat. Jag s?ljer 
allts? inte 
några ljus, men du vet ju vad vax, veke kostar och sedan l?gg till din arbetskostnad. 
Hans Hult 

  

06-03-2008, 12:37 
AM 

Inlägg: #6
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Vaxljus

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Har sm? grejor av vax att smycka Julgranen med. Grejorna är tillverkade av 
vaxmellanväggar. Det kan ju vara trivsamt fär en biodlare att ha bivax i 
Julgranen......... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-03-2008, 09:59 
PM 

Inlägg: #7

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Tack fär svaren! 
 
Bara till att bärja rulla med andra ord... 
 
Ang?ende priset kan man ju göra lite som man vill, kanske vill man färs?lja med 
vinst, eller också kan man r?kna det som en ?kundmagnet? fär att dra köpare till 
honungen... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
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Vad g?rs s?h?r p? v?rkanten i snickarboa??

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:08 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Vad g?rs s?h?r p? v?
rkanten i snickarboa?? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vad g?rs s?h?r p? v?rkanten i snickarboa?? 

18-03-2008, 09:44 
PM 

Inlägg: #1

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Vad g?rs s?h?r p? v?rkanten i snickarboa?? 

Hej! 
 
Nu bärjar solen titta fram, och det kliar i bin?varna... 
 
Men som tur är finns det gott om material att göra iordning... Vissa saker behöver 
en grundlig renovering, vissa behövs målas, och vissa behöver bara lite fix... 
 
Berätta vad du går s?här p? vårkanten, och vad du har gjort under vintern.... 
 
 
 
Bärjar med mig själv: 
 
Under vintern har jag inte gjort s? vårst mycket, s? jag ligger lite efter, men det 
skall nog hinnas... 
 
Nu i dagarna har jag iallafall gjort iordning några kupor, flammat och målat dem. 
sm?lt i vax i ramarna, hann 31 st, sedan ville inte s?kringen i ism?ltaren vara med 
mer... Och naturligtvis fanns det ingen hemma... 
 
Det finns fortfarande ca 30 kupdelar att renovera och måla, men eftersom jag inte 
är i behov av dem denna sommaren (tror jag) s? kanske det fär v?nta ett tag. 
Däremot behöver jag tillverka nya bottnar, ska bygga en ny modell, som passar till 
mina kupor, självklart med ventilering, och varroanedfall p? hela ytan. Just nu 
använder jag mig av flera olika bottnar, och h?lften är oventilerade. 
 
Annars blir det till ? skaffa några nya s?kringar, fär att sm?lta i nytt vax. Har även 
ca 15 vaxblock att byta in mot vax, men jag har planer p? att skaffa en kakgjutform 
fär att själv gjuta vaxet. Lite trädning är också p? listan... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
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Vad g?rs s?h?r p? v?rkanten i snickarboa??

Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:08 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 3 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): « Föregående 1 ... 3 4 5 6 7 8 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Apifonda,Nektapoll 
Per-Enar

4 2,092 07-03-2008 06:12 PM 
Senaste inlägget: Per-Enar 

 Varroabek?mpning p? v?ren 
Helena

1 2,281
06-03-2008 09:30 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Varroans minskning eller ?
kning..... 
Eyvind

0 2,598
28-02-2008 12:01 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Bina flyger p? vintern 
Per-Enar

2 1,719 25-02-2008 12:49 PM 
Senaste inlägget: Per-Enar 

 Kurser - utbildning 
inge björk

1 5,895
24-02-2008 11:25 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Vaxmott 
Hans Hultén

3 2,679
24-02-2008 01:28 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Tidig drottning 
TROYA

3 2,507
17-02-2008 09:45 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 BITIDNINGEN 1947-1979 
nonesuch

0 2,993 09-02-2008 12:45 PM 
Senaste inlägget: nonesuch 

 Att t?nka p?......... 
Eyvind

2 2,314
07-02-2008 02:45 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Biodling p? vintern. 
Eyvind

1 4,762
28-12-2007 12:02 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 L?st i senaste Bitidningen 
örjan persson

4 6,280
07-11-2007 08:48 PM 

Senaste inlägget: örjan persson 
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 Nyrekrytering? (Sidor: 1 2 3 4 ) 
EHN

38 27,942
05-11-2007 02:56 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 ?ttiksyra? 
Lottie

5 5,166
02-11-2007 09:17 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Apifonda -hur servera detta? 
Gloriana

1 4,644
21-10-2007 11:04 PM 
Senaste inlägget: EHN 

 allt har en ?nde... 
Webmaster

1 3,085
04-10-2007 05:52 PM 

Senaste inlägget: Fredrik Brannebo 

 
Kan man anv?nda vanligt varmt 
kranvatten till sockervattnet? 
Anonymous

2 3,108
23-09-2007 07:21 PM 

Senaste inlägget: örjan persson 

 Bifor 
Helena

1 6,393
16-09-2007 05:12 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Dr?narfr?ga 
Björn

0 4,348
09-09-2007 11:24 AM 

Senaste inlägget: Björn 

 Avl?gsna bisamh?lle? 
Anonymous

2 3,288 07-09-2007 03:02 PM 
Senaste inlägget: Anonymous 

 Honungsramar som vinterfoder 
Ragnar

5 5,162
31-08-2007 10:04 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

    

Sidor (8): « Föregående 1 ... 3 4 5 6 7 8 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Apifonda,Nektapoll

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:08 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Apifonda,Nektapoll 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Apifonda,Nektapoll 

06-03-2008, 07:22 
PM 

Inlägg: #1

Per-Enar  
Unregistered 

  

Apifonda,Nektapoll 

Hej 
Hur och när matar man b?st om foder mm tagit slut p? våren. Finns andra sk?l att 
mata tex att f? bin viss tid etc??? 
Mvh 
Per-Enar 

 

06-03-2008, 08:21 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Det är ett gammalt t?nkesätt att bärja mata, driva p? bina 40 dagar inan 
huvuddraget fär dem bärjar. Men bina måste färst ha kommit ut och t?mt sin tarm 
p? våren inan det går att driva dem. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2008, 02:57 
PM 

Inlägg: #3

Per-Enar  
Unregistered 
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Apifonda,Nektapoll

  

OK, det jag var brydd över var om bina kom igång tidigare en s?n här vår och 
gjorde slut p? fodret. 
Per-Enar 

 

07-03-2008, 04:01 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
OK, det jag var brydd över var om bina kom igång tidigare en s?n här vår och 
gjorde slut p? fodret. 
Per-Enar

Hej! 
Kolla här i http://biblogg.bnej.se/ där finns svaret. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2008, 06:12 
PM 

Inlägg: #5

Per-Enar  
Unregistered 

  

  

Bra ,fattat det som stär. Verkar logiskt. Det där går jag p?. 
Per-Enar 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Varroabek?mpning p? v?ren

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:09 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Varroabek?mpning p? 
v?ren 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Varroabek?mpning p? v?ren 

06-03-2008, 08:14 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Varroabek?mpning p? v?ren 

Jag undrar om det går att behandla mot varroa p? våren. I s? fall, med vad och när. 
Helena 

  

06-03-2008, 09:30 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Varroabek?mpning p? v?ren 

Citat:
Jag undrar om det går att behandla mot varroa p? våren. I s? fall, med vad och 
när. 
Helena

Hej! 
Om det vid vårunders?kningen går att f? ned en ram fär bygge av dr?nare, en 
speciell dr?narram i samh?llet. När bina bygger ut vaxet till dr?nare och drottningen 
lägger ?gg däri d? f?ngas m?nga Varroakvalster i dessa täckta celler fär dr?nare. 
Hur man färfar se Jordbruksverkets information i ?mnet, foldern är helt gratis att 
best?lla hem. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Varroabek?mpning p? v?ren

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Varroans minskning eller ?kning.....

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:09 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Varroans minskning 
eller ?kning..... 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Varroans minskning eller ?kning..... 

28-02-2008, 12:01 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Varroans minskning eller ?kning..... 

Hej! 
Har hittat en l?nk.... till något som har d?dat Varroan i kuporna..... 
 
 
http://apps.kemi.se/bkmregoff/InfoPrepa ... okval=namn 
 
 
Men vad h?nder sedan............. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bina flyger p? vintern

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:09 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Bina flyger p? vintern 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bina flyger p? vintern 

24-02-2008, 02:30 
PM 

Inlägg: #1

Per-Enar  
Unregistered 

  

Bina flyger p? vintern 

Hej 
 
Bina flyger i dag 24 feb i G?vle!! 
 
Vad kan h?nda?? 
 
Per-Enar 

 

24-02-2008, 11:06 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Bina flyger p? vintern 

Citat:
Hej 
 
Bina flyger i dag 24 feb i G?vle!! 
 
Vad kan h?nda?? 
 
Per-Enar

Hej! 
Det är bara bra att de mest n?diga bina flyger ut och t?mmer tarmen vid bra v?der 
redan nu i februari. De kan d? sitta inne i kupan en l?ngre tid utan att f? ont i 
magen om det varma v?dret dr?jer, de smutsar d? inte ner inne i kupan. 
 
http://biblogg.bnej.se/ 
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Bina flyger p? vintern

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

25-02-2008, 12:49 
PM 

Inlägg: #3

Per-Enar  
Unregistered 

  

Bina flyger 

Hej 
Jag trodde att de skulle färbruka mer mat när de är aktiva och d? sv?ltd?den senare 
i vår. 
 
Mvh 
Per-Enar 
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●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=161 (2 av 2) [2014-08-20 10:09:36]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=161&pid=732
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=161&pid=734#pid734
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=161&pid=734
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=161&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=161&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=161
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=161
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=161
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=161&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-161.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Kurser - utbildning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:09 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Kurser - utbildning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Kurser - utbildning 

15-10-2007, 09:07 
PM 

Inlägg: #1

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Kurser - utbildning 

Jag har några samhällen hemma, men avser att även st?lla några samhällen p? 
annat st?lle. Tv? aktuella platser finns. 1) endast någon km bort, men p? andra sida 
sockengrönsen. 2) c:a 10 km hemifrån. 
Med g?llande regler fär jag inte, s?vitt jag färstär, frakta hem ramar fär slungning, 
eller flytta drottning eller samh?lle utan bistillstynigsmannens tillst?nd vid varje tillf?
lle. Detta "problem" skulle kunna l?sas med 1 ärlig besiktning fär Godk?nd Biodlare, 
men var eller vem ordnar erforderlig kurs eller utbildning? 
Ofta vid r?d och rekommendation anges........"s? flyttar du samh?llet minst 3 km 
bort"........ Hur l?ser ni alla detta? 

  

24-02-2008, 11:25 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Kurser - utbildning

Re: Kurser - utbildning 

Citat:
Jag har några samhällen hemma, men avser att även st?lla några samhällen p? 
annat st?lle. Tv? aktuella platser finns. 1) endast någon km bort, men p? andra 
sida sockengrönsen. 2) c:a 10 km hemifrån. 
Med g?llande regler fär jag inte, s?vitt jag färstär, frakta hem ramar fär slungning, 
eller flytta drottning eller samh?lle utan bistillstynigsmannens tillst?nd vid varje 
tillf?lle. Detta \"problem\" skulle kunna l?sas med 1 ärlig besiktning fär Godk?nd 
Biodlare, men var eller vem ordnar erforderlig kurs eller utbildning? 
Ofta vid r?d och rekommendation anges........\"s? flyttar du samh?llet minst 3 km 
bort\"........ Hur l?ser ni alla detta?

Hej! 
Ditt biodlaredistrikt kan säkert ordna en kurs fär Godk?nda biodlare. En ärlig 
besiktning av samtliga bisamhällen är ett krav om den godk?nda biodlaren varje är 
skall flytta bin, bimaterial över färsamlingsgrönserna. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Vaxmott

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:09 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Vaxmott 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vaxmott 

23-02-2008, 10:57 
AM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Vaxmott 

Jag har mina utbyggda ramar vinterfärvarade i kallfärr?d i skattlådor med ?ttiksyra 
överst i sk?lar. 
Färra äret liksom nu i är har jag kollat ramarna den här tiden fär att se om 
vaxmotten 
har varit i farten, och det har de. Det måste bero p? de varma vintrarna. 
De angripna ramarna har utsorterats och färvaras i kartonger med mer ?ttikssyra, p? 
annan plats. Färra äret slarvade jag med ?ttiksyran p? de utsorterade angripna 
ramarna 
vilket gjorde att allt blev totalt angripet av vaxmotten, bara att kasta bort. 
Allts? ett tips, 
titta redan nu igenom lagret av ramar och sortera ut de som är angripa s? 
inte hela lagret blir färstärt. Jag har samtidigt passat p? att sätta in mellanväggar 
och 
göra klart nya skattlådor och yngelrum, till våren och sommarens stora 
honungsskärd, d? 
är det jobbet klart när allt sätter igång. 
Hans Hult 

  

23-02-2008, 11:41 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Vaxmott

Re: Vaxmott 

Citat:
Jag har mina utbyggda ramar vinterfärvarade i kallfärr?d i skattlådor med ?ttiksyra 
överst i sk?lar. 
Färra äret liksom nu i är har jag kollat ramarna den här tiden fär att se om 
vaxmotten 
har varit i farten, och det har de. Det måste bero p? de varma vintrarna. 
De angripna ramarna har utsorterats och färvaras i kartonger med mer ?ttikssyra, 
p? 
annan plats. Färra äret slarvade jag med ?ttiksyran p? de utsorterade angripna 
ramarna 
vilket gjorde att allt blev totalt angripet av vaxmotten, bara att kasta bort. 
Allts? ett tips, 
titta redan nu igenom lagret av ramar och sortera ut de som är angripa s? 
inte hela lagret blir färstärt. Jag har samtidigt passat p? att sätta in mellanväggar 
och 
göra klart nya skattlådor och yngelrum, till våren och sommarens stora 
honungsskärd, d? 
är det jobbet klart när allt sätter igång. 
Hans Hult?n

Hej! 
När det används s?ckar av kraftig plast som normalt används till enselage. D? de är 
i biodlingens tj?nst är de utmärkta att färvara, övervintra vax i ramar och lådor 
tillsammans med ?ttiksyra och färsluts v?l. Alla ramar med utbyggt vax och med 
mellanväggar är helt fria från Vaxmal den lilla och den stora. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-02-2008, 11:04 
AM 

Inlägg: #3

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Eyvind skrev: 
"Hej!  
När det används s?ckar av kraftig plast som normalt används till enselage. D? de är 
i biodlingens tj?nst är de utmärkta att färvara, övervintra vax i ramar och lådor 
tillsammans med ?ttiksyra och färsluts v?l. Alla ramar med utbyggt vax och med 
mellanväggar är helt fria från Vaxmal den lilla och den stora." 
 
Var kan man köpa sådan kraftig plast, det behövs ju inte s? mycket 
till en hobbybiodling? 
Hans 

  

24-02-2008, 01:28 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Vaxmott

  

Citat:
Var kan man köpa sådan kraftig plast, det behövs ju inte s? mycket 
till en hobbybiodling? 
Hans

 
Hej! 
S?ckarna används normalt till att färvara enselage, grönmassa eller halm i som 
foder till djur inom jordbruket. De har inhandlats där det s?ljs redskap m. m. till 
jordbruk, fick tipset av en biodlande bekant. S?ckarna är mycket stora, det går att 
stoppa in en normal rullbale i vardera. Det var en biodlande bekant som hade 
mycket svåra problem med den stora och lilla Vaxmalen. De ?t inte bara upp vaxet i 
ramarna utan även bibottnarna där lådor med ramar stod p?. Den biodlande 
bekanten blev helt n?jd vid användningen av dessa s?ckar. Har själv brukat dem 
inom biodlingen i m?nga är med ett ypperligt resultat. V?l tillsluten och med ?
ttiksyra i lagom dos uppe p? ramarna i s?cken d? blir den likt en t?t gaskammare. 
När s?ckarna inhandlas, köp en hel färpackning det är bra med någon i reserv. Om 
någon rivs sönder av något d? är den färbrukad det är d? någon av reservs?ckarna 
kommer till användning. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Tidig drottning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:10 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Tidig drottning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Tidig drottning 

14-02-2008, 08:46 
AM 

Inlägg: #1

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

Tidig drottning 

Jag har en två funderingar som jag hoppas att kunna f? svar p? här av någon vis 
man/kvinna. Jag har l?st p? flera st?llen p? internet att m?nga tycker att en "tidig 
drottning" är bra. Har sett en del lovord om att en majsvårm också skulle vara bra. 
 
Vad kan t?nkas menas med tidig drottning? 
 
Varfär är en majsvårm bra? 

  

16-02-2008, 10:55 
PM 

Inlägg: #2

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Med tidig drottning menas med att man lyckats f? fram en parad/?ggl?ggande 
drottning tidigt p? s?songen vilket medfär att samh?llet kan hinna v?xa sig starkt 
(stort nog) tills honungsdraget startar och/eller till invintringen, s? att man fär 
mycket honung och/eller ett starkt övervintringsbart samh?lle (med nog m?nga nyf?
dda "vinterbin"). 
 
Motsvarand g?ller även fär en tidig bisvårm (en bisvårm från maj m?nad). 
Här uppe i norr där jag bor (Lule?) fär vi vara glada om vi kan f? en svårm i bärjan 
av juni 
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Tidig drottning

17-02-2008, 01:45 
PM 

Inlägg: #3

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej och tack fär svaret, 
 
Jag misst?nkte att det hade med den "ekonomiska" aspekten att göra. 
Trodde att det kanske fanns någon annan vinkling p? det hela. 
 
MVH 
Troya 

  

17-02-2008, 09:45 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tidig drottning 

Citat:
Jag har en två funderingar som jag hoppas att kunna f? svar p? här av någon vis 
man/kvinna. Jag har l?st p? flera st?llen p? internet att m?nga tycker att en \"tidig 
drottning\" är bra. Har sett en del lovord om att en majsvårm också skulle vara 
bra. 
 
Vad kan t?nkas menas med tidig drottning? 
 
Varfär är en majsvårm bra?

Hej! 
När det finns dr?nare som kryper p? bisamh?llets vaxkakor, ramar d? är tiden inne 
fär att bärja att odla drottningar. Det är sedan v?dret som normalt avgår om de 
tidigt odlade drottningarna blir parade. 
 
Odlingen startades tidigt färra äret. Det blev regn och d?ligt v?der, ca. h?lften av de 
odlade drottningarna blev inte eller d?ligt parade. Det här syntes tydligt eftersom 
avl?ggarna blev puckelsamhällen. Dessa avl?ggare kasserades. 
 
De drottningar som blev riktigt parade var starka i bimassa i h?stas och dugliga fär 
att övervintras. De lever ?nnu och mär just nu mycket bra. 
 
En majsvårm kan om v?dret är bra ge en något skaplig skärd av honung p? h?sten. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Tidig drottning

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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BITIDNINGEN 1947-1979

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:10 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / BITIDNINGEN 1947-
1979 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

BITIDNINGEN 1947-1979 

09-02-2008, 12:45 
PM 

Inlägg: #1

nonesuch  
Unregistered 

  

BITIDNINGEN 1947-1979 

Jag vill bara tipsa om att kompletta ärgångar av SBR:s Bitidningen 1947-1979 just 
nu finns till salu p? www.tradera.com 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Att t?nka p?.........

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:10 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Att t?nka p?......... 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Att t?nka p?......... 

02-02-2008, 08:13 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Att t?nka p?......... 

Hej! 
Det går här http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf att l?sa hur det 
ska färfaras och där finns alla svaren p? frågorna. 
 
Varje bisamh?lle tas upp som h?gst till det vårde som utgårs fär att tillverka eller 
infärskaffa det. Kupor m.m, lådor, ramar m.m. är inventarier, allts? inte lager som 
ett bisamh?lle är. Vax och socker till invintringen var en kostnad färra äret. Ett 
bisamh?lle bestär av en drottning och en hoper arbetsbin och eventuellt några dr?
nare. 
 
Det är 5000:- som är genomg?ende hela v?gen. L?t s?ga ett inköp av 5 kupor ? 
2000:- = 10 000:-. Det är vad fakturans totala pris visar exkl. moms som utgår 
inventarier. Inte varje kupas pris var fär sig. 
 
Men om l?t s?ga det är 5 olika typer av inventarier ? 2000:- som köps in d? är det 
annorlunda. 
 
Inventarier skrivs av p? lite olika sätt, se pdf:en. 
 
Det finns mycket mer information om ?mnet att l?sa här http://www.skatteverket.
se/download/18. ... /28311.pdf 
 
Det finns ?nnu mer information om ?mnet att l?sa här http://www.skatteverket.se/
download/18. ... /29512.pdf 
 
Den som inte har bokfärt efter bokfäringslagen och ej f?ljt bokfäringsn?mndens 
rekommendationer, den ligger besvårligt till när ärets deklarationen ska upprättas. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Att t?nka p?.........

 

 

 

02-02-2008, 10:03 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Att t?nka p?......... 

Citat:
Hej! 
Det går här http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf att l?sa hur 
det ska färfaras och där finns alla svaren p? frågorna. 
 
Varje bisamh?lle tas upp som h?gst till det vårde som utgårs fär att tillverka eller 
infärskaffa det. Kupor m.m, lådor, ramar m.m. är inventarier, allts? inte lager som 
ett bisamh?lle är. Vax och socker till invintringen var en kostnad färra äret. Ett 
bisamh?lle bestär av en drottning och en hoper arbetsbin och eventuellt några dr?
nare. 
 
Det är 5000:- som är genomg?ende hela v?gen. L?t s?ga ett inköp av 5 kupor ? 
2000:- = 10 000:-. Det är vad fakturans totala pris visar exkl. moms som utgår 
inventarier. Inte varje kupas pris var fär sig. 
 
Men om l?t s?ga det är 5 olika typer av inventarier ? 2000:- som köps in d? är det 
annorlunda. 
 
Inventarier skrivs av p? lite olika sätt, se pdf:en. 
 
Det finns mycket mer information om ?mnet att l?sa här http://www.skatteverket.
se/download/18. ... /28311.pdf 
 
Det finns ?nnu mer information om ?mnet att l?sa här http://www.skatteverket.se/
download/18. ... /29512.pdf 
 
Den som inte har bokfärt efter bokfäringslagen och ej f?ljt bokfäringsn?mndens 
rekommendationer, den ligger besvårligt till när ärets deklarationen ska upprättas.

Hej! 
Det finns även fin information här http://www.skatteverket.se/download/18. ... 
205118.pdf 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-02-2008, 02:45 
AM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Att t?nka p?.........

Re: Att t?nka p?......... 

Citat:
Hej! 
Det går här http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf att l?sa hur 
det ska färfaras och där finns alla svaren p? frågorna. 
 
Varje bisamh?lle tas upp som h?gst till det vårde som utgårs fär att tillverka eller 
infärskaffa det. Kupor m.m, lådor, ramar m.m. är inventarier, allts? inte lager som 
ett bisamh?lle är. Vax och socker till invintringen var en kostnad färra äret. Ett 
bisamh?lle bestär av en drottning och en hoper arbetsbin och eventuellt några dr?
nare. 
 
Det är 5000:- som är genomg?ende hela v?gen. L?t s?ga ett inköp av 5 kupor ? 
2000:- = 10 000:-. Det är vad fakturans totala pris visar exkl. moms som utgår 
inventarier. Inte varje kupas pris var fär sig. 
 
Men om l?t s?ga det är 5 olika typer av inventarier ? 2000:- som köps in d? är det 
annorlunda. 
 
Inventarier skrivs av p? lite olika sätt, se pdf:en. 
 
Det finns mycket mer information om ?mnet att l?sa här http://www.skatteverket.
se/download/18. ... /28311.pdf 
 
Det finns ?nnu mer information om ?mnet att l?sa här http://www.skatteverket.se/
download/18. ... /29512.pdf 
 
Den som inte har bokfärt efter bokfäringslagen och ej f?ljt bokfäringsn?mndens 
rekommendationer, den ligger besvårligt till när ärets deklarationen ska upprättas.

 
Den som inte fär eller själv väljer att inte upprätta färenklat ärsbokslut ska upprätta 
ett vanligt ärsbokslut...... 
Se SKV 283 utg. 11 sidan 3 h?ger spalt, andra stycket. Inventarier m. m. sidan 4. 
 
L?s SKV 283 utg. 11. En mycket nyttig och intressant l?sning. 
 
L?s l?nken ....................../28311.pdf ovan, där finns det en hel del nyttigt. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Biodling p? vintern.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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läge 

Biodling p? vintern. 

21-12-2007, 10:00 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Biodling p? vintern. 

Hej! 
Uppdaterat: http://www.bnej.se/ 
 
?nskar alla en riktigt 
God Jul och ett härligt Gott Nytt är 2008. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Biodling p? vintern.

Re: Biodling p? vintern. 

Citat:
Hej! 
Uppdaterat: http://www.bnej.se/ 
 
?nskar alla en riktigt 
God Jul och ett härligt Gott Nytt är 2008.

Hej! 
Trevlig fortsättning p? det gamla äret 
med en liten bild: http://www.bnej.se/bipark.jpg 
 
?ter ett härligt Gott Nytt är 2008! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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L?st i senaste Bitidningen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:11 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / L?st i senaste 
Bitidningen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

L?st i senaste Bitidningen 

28-10-2007, 01:11 
AM 

Inlägg: #1

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

L?st i senaste Bitidningen 

L?ste i senaste bitidningen. 
Om färbundsstyrelsem?tet som h?lls 1 september. 
Där stär det att l?sa om. 
Att nyordningen med stärre kärl 140 kg. 
Leder till mindre arbete och mindre kostnader fär Svensk Honungsfär?dling AB. 
Dock drabbas 7 % av leverantärerna av priss?nkningar. 
Min fråga är vilka 7 % är det som "drabbas" och varfär? 
är det fär att det finns mycket honung kvar sedan 2006? 
Eller är det något annat som ligger bakom priss?nkningen? 
Kan någon i styrelsen svara p? detta eller någon annan? 
 
Det skulle vara intressant att hära vad HF och Christer Ankarlid. 
Tror att priset p? honung kommer att vara 2010. 
När vi har färdubblat antal bisamhällen och honungsskärden är minst färdubblad. 
Kommer d? priset att ligga p? 20 kr/kg eller mindre? 

  

02-11-2007, 11:04 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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L?st i senaste Bitidningen

Re: L?st i senaste Bitidningen 

Citat:
L?ste i senaste bitidningen. 
Om färbundsstyrelsem?tet som h?lls 1 september. 
Där stär det att l?sa om. 
Att nyordningen med stärre kärl 140 kg. 
Leder till mindre arbete och mindre kostnader fär Svensk Honungsfär?dling AB. 
Dock drabbas 7 % av leverantärerna av priss?nkningar. 
Min fråga är vilka 7 % är det som \"drabbas\" och varfär? 
är det fär att det finns mycket honung kvar sedan 2006? 
Eller är det något annat som ligger bakom priss?nkningen? 
Kan någon i styrelsen svara p? detta eller någon annan? 
 
Det skulle vara intressant att hära vad HF och Christer Ankarlid. 
Tror att priset p? honung kommer att vara 2010. 
När vi har färdubblat antal bisamhällen och honungsskärden är minst färdubblad. 
Kommer d? priset att ligga p? 20 kr/kg eller mindre?

Hej! 
 
..."Min fråga är vilka 7 % är det som "drabbas" och varfär?"... 
 
Det troliga är de som har levererat honung till HF. med mycket l?g vattenhalt, en 
torr honung. Det kan m?jligtvis vara att någon annan typ av honung kommer att 
premieras i st?llet..... 
 
..."Tror att priset p? honung kommer att vara 2010. "... 
 
Troligen som i dag. 
 
..."När vi har färdubblat antal bisamhällen och honungsskärden är minst färdubblad. 
"... 
 
Det är mycket som spelar in om den saken, inte minst v?dret. http://www.
eyvindjohansson.se 
 
..."Kommer d? priset att ligga p? 20 kr/kg eller mindre?"... 
 
Knappast. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

03-11-2007, 12:47 
AM 

Inlägg: #3

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 
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L?st i senaste Bitidningen

  

Hur kan du tro att priset kommer att ligga kvar p? samma nivå. 
När HF redan till n?sta n?sta är s?nker priset fär 7% av leverantärerna. 
Vi vet inte hur mycket dessa 7% har f?tt s?nkt och inte vilka 7% det är. 
Att priset h?js äret där p? (2009) det tror inte jag p?. 
I mitten av September hade Hf ca 250 ton svensk honung från 2006 kvar. 
Vi kanske redan nu ser bärjan p? en över produktion av svensk honung. 
Och det d? vi fortfarande ligger i start groparna fär en färdubbling av sammh?llen till 
2010. 

  

04-11-2007, 03:39 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hur kan du tro att priset kommer att ligga kvar p? samma nivå. 
När HF redan till n?sta n?sta är s?nker priset fär 7% av leverantärerna. 
Vi vet inte hur mycket dessa 7% har f?tt s?nkt och inte vilka 7% det är. 
Att priset h?js äret där p? (2009) det tror inte jag p?. 
I mitten av September hade Hf ca 250 ton svensk honung från 2006 kvar. 
Vi kanske redan nu ser bärjan p? en över produktion av svensk honung. 
Och det d? vi fortfarande ligger i start groparna fär en färdubbling av sammh?llen 
till 2010.

Hej! 
Färs?ker undvika, helt utesluta att skriva i personform. 
 
..."När HF redan till n?sta n?sta är s?nker priset fär 7% av leverantärerna. "... 
 
Det har blivit s?nkning redan innevarande är. Den honung som tidigare är haft en 
mycket l?g vattenhalt har lagts in vid en h?gre vattenhalt. I och med detta d? 
färsvann två prisl?gen p? den honung som köptes in. Det är m?jligt att det var 
dessa med mycket torr honung som utgjordes av 7 %.  
 
..."I mitten av September hade Hf ca 250 ton svensk honung från 2006 kvar."... 
 
Vet inte varifrån dessa siffror kommer, det går inte att f? fram dem i "Bitidningen". 
Kunde vara intressant att ta del av var sådan information delges eller det kan m?
jligen vara en gissning eller intern information. 
 
..."Vi kanske redan nu ser bärjan p? en över produktion av svensk honung.  
Och det d? vi fortfarande ligger i start groparna fär en färdubbling av sammh?llen till 
2010."... 
 
Det tar otroligt l?ng tid, långt efter är 2010 innan det blir överproduktion av Svensk 
honung om det nu någonsin blir det. Det finns hopp och ?nskan att det skall bli fler 
som fär intresse fär biodling d? som fritidssysselsättning eller näring. Det blir d? 
naturligt även fler bisamhällen som producerar honung, men av den m? h?nda 
endast en br?kdel köps in av HF. Det troliga är att det som behövs köps in , det ?
vriga l?mnas dit h?n. 
 
När det inte går att bli av med honungen p? ett smidigt sätt s?som att s?lja den till 
HF d? är det dags att upphära med biodlingen........ 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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L?st i senaste Bitidningen

 

 

 

07-11-2007, 08:48 
PM 

Inlägg: #5

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Har nu f?tt ett svar p? mina frågor från HF. 
Kan i kort berätta vad svaret blev. 
Kanske skall till?ggas att det är hur jag tolkar svaret. 
 
S?nkningen beror inte p? ett begynnande "honungsberg". 
Utan p? fär h?ga produktions kostnader p? den kristaliserad honung. 
S?kningen av priset drabbar dom med h?g vattenhalt p? honungen. 
 
Samt att HF satsar p? nya produkter som sl?pps framöver. 
Vilket naturligtvis kommer leda till en ?kad konsumtion av svensk hunung. 
Men hur stor är det ingen som har svaret p?. 
 
Priset p? honung 2010 är det nog ingen som har svaret p? idag. 
Det fär nog projektet "färdubbla antalet bisamhällen" utvisa. 
Samt BF utbildningar av biodlare och ?vriga projekt som p?går. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Nyrekrytering?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:11 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Nyrekrytering? 
 

Sidor (4): 1 2 3 4 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Nyrekrytering? 

04-12-2005, 01:59 
AM 

Inlägg: #1

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

Nyrekrytering? 

Enligt SBR?s unders?kningar bland Biodlare anges den vanligaste orsaken till att 
man verkligen bärjat med Biodling vara pöverkan från redan etablerade Biodlare. 
Fär alla bitna eldsj?lar kan det vara frustrerande att färs?ka v?cka medm?nniskors 
nyfikenhet, f? dem att ??ppna ?gonen? fär det vi tycker är intressant och fantastiskt, 
utan att f? något gensvar.  
Vi Biodlare konkurrerar med m?nga andra och vi har kanske inte alltid rätt hj?
lpmedel att tillg? fär att kunna v?cka det rätta intresset.  
Fr?gan är hur vi Biodlare kan hj?lpas ?t, fär att inte bli ett ?utd?ende släkte?, fär att 
f? en l?sning p? nyrekryteringsproblematiken.  
Vill här starta en dialog om hur vi skall komma fram?t och vad vi ev. skulle kunna hj?
lpa varandra med.  
Inl?gg emotses! 

  

05-12-2005, 12:24 
AM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Nyrekrytering?

  

De kategorier biodlare jag m?tt är; 
 
1. Blyga gobbar. Det är ?ldre herrar (och kanske gummor) som inte tycker det är 
något särskilt med att odla flugor och skruvar p? sig när man frågar om något.  
 
2. Entusiaster. De kan verkligen visa och skapa ett intresse, men oftast är de även 
engagerade i tusen andra saker med samma brinnande intresse, varvid biodlingen 
inte kan representeras. Risk finns även att biodlingen blir ett ont fär dessa d? andra 
saker pockar p?, varvid branden självslocknar fär biodling men flammar fär 
fyrkantiga morätter eller liknande.... 
 
3. Husbehovsbiodlare. Den sorten som kr?vs mer av. De går som man bär göra och 
frågar varandra hur de går, men tycker själva att de saknar kunskapen och tiden att 
entusiastmera andra. 
 
Har jag rätt eller fel i min generalisering? 
 
De som allts? verkligen kan och bär hj?lpa till är de som jag kategoriserar som 
husbehovsbiodlare (1-10 samhällen). 

BeeWare! 

  

16-12-2005, 06:48 
PM 

Inlägg: #3

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jaha, antalet svar p? denna fråga kanske belyser problemet. Jag menar att det är 
inte s? vanligt att en biodlare frågar andra "Kanske skulle det vara intressant med 
biodling ?" utan det är några f? som kommer till biodlaren & frågar "Hur går man ? 
är det inte farligt ? Gär det ont ?" 
 
Jag tror att det viktigaste man kan göra är att visa upp sitt intresse p? marknader & 
utst?llningar typ. hembygdsdagar & annat. Om det kommer fram 20 pers & verkar 
intresserade kanske det blir 1 som kommer till bigården efter?t. 
 
Ett sätt vore v?l att man kanske kunde l?na ut en kupa samt utrustning till den 
intresserade vilket denne kunde f? köpa till en vettig peng om intresset håller i sig. 
Jag minns att när jag "best?mmt mig" s? var det till att bärja med inte helt lätt att f? 
köpa ett eller 2 samhällen fär "alla hade lagom m?nga", helt plåtsligt en dag s? 
ringde det en kille som sade "Jag har härt att du vill bärja med biodling, jag har 4 
samhällen som du kan f? köpa billigt fär jag hinner inte med" detta var p? en 
onsdag, p? lärdagen stod det 4 kupor i min trädgård & jag var 500 kronor ! fattigare. 
 
En variant som jag funderat p? är att om någon i min närhet visar intresse s? t?nker 
jag erbjuda mig att st?lla 2 av mina kupor hemma hos personen ifråga fär att p? 
den v?gen kanske lyckas att locka ytterligare en biodlare. Jag skall sk?ta bina men 
den intresserade skall f? vara med s? mycket som den vill. Dessa kupor kan d? f? 
köpas loss om intresset håller sig annars tar jag hem dom igen. Med andra ord kan 
man bärja odla bin "utan ansvar" <img src="{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif" 
alt=":?" title="Confused" /> 
 
Ett litet problem är ju samtidigt att en hel del biodlare har gamalt & lite risigt 
material vilket inte alltid är l?mpligt att bärja med, dessutom g?ller det ju verkligen 
att se till s? att dom samhällen som hamnar hemma hos nybärjare är SN?LLA fär 
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Nyrekrytering?

annars är det d?mt att misslyckas. 

// Mats i Däna 

  

08-01-2006, 01:09 
AM 

Inlägg: #4

Gripen50  
Unregistered 

  

  

L?t mig f? berätta hur jag halkade in p? biodling. 
Det är lite grann ?t det h?llet som Mats skriver faktiskt. 
Det bärjade med att en arbetskamrat som jag har kom med honung och bj?d mig p? 
det. Vi bärjade prata om honung och bin. Han ?terkom med mer honung och mer 
prat. Jag bj?ds in att f?lja med honom till hans bigård, fick vara med och titta och s? 
sm?ningom bärja hj?lpa till med en del sm?saker. 
Det ledde till att jag "fick" två samhällen p? hans bigård, dvs fick honungen från 
dem och bärja sk?ta dem där. 
Därefter skaffade jag mig två gamla kupor från annat h?ll som jag gjorde iordning 
och st?llde upp i sommarstugan. S? en septemberdag kom den stora h?ndelsen d? 
min arbetskamrat och jag h?mtade de två samhällena till deras nya hem. 
Det här sättet att f? med nya biodlare tror jag är en mycket bra v?g att komma in i 
det hela. F?nga upp intresse, l?t den/de intresserade komma med p? ett härn och 
sedan v?xa in i sin roll utan allt fär stora krav i bärjan. S? här bearbetar jag min 
omgivning nu och m?let är att innan jag går i pension s? skall jag ha l?mnat över 
mitt intresse till andra som fär biodlingen vidare. 

 

19-02-2006, 07:14 
PM 

Inlägg: #5

Louise  
Unregistered 

  

Hur jag g?r 

Jag har m?nga v?nner som gårna är med och slungar. Och s? frågar de en massa 
om bin. Och oftast är de modiga nog att faktiskt komma ut och hj?lpa till när jag tar 
hem honungsramarna. Jag har v?ldigt sn?lla bin. T.o.m. min sambo, som jag aldrig 
trodde skulle v?ga vara med när jag ?ppnade kuporna har varit med. 
Ett par av dem är nu v?ldigt sugna, och skaffar nog bin när det blir praktiskt m?jligt. 
 
Louise 

 

02-03-2006, 03:18 
AM 

Inlägg: #6

videvi   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Mar 2006 
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Nyrekrytering?

  

Det verkar vara två olika problem som diskuteras här. 
-Hur man ska f? folk intresserade. 
och 
-Hur man ska hj?lpa de intresserade igång s? att de blir "fast" i denna trevliga 
sysselsättning. 
 
Att f? m?nniskor intresserade av att prata bin är inte s? svårt ... men det är svårt 
att f? dom s?? intresserade att de vill titta p? bina och hur man går och vill bärja 
själva. 
 
Däremot s? tycker jag faktiskt att m?nga (nej, nej ... inte alla) gamla biodlargubbar 
ger nybärjarna mer bekymmer ?n vad som behövs. De vill vara s? hemliga och sitter 
och sn?lar p? allt de kan. *suckar* Vill inte dela med sej av sina erfarenheter, fär 
man ska lära av sina misstag minsann.  
Jo, jo, det lär man nog göra ?nd? i sinom tid. Men det är dumt att inte vilja hj?lpa 
nybärjarna till ett lyckat färsta är. 
 
Men ett stort tack till alla hj?lpsamma biodlare. 

  

02-03-2006, 12:34 
PM 

Inlägg: #7

 
Lottie   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Mar 2006 

B?rja med att v?cka intresset hos de yngre 

Hej! Jag jobbar som lärare (10-12) äringar och har haft eleverna i min bigård en 
gång! Det var mycket <img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif" alt=":shock:" 
title="Shocked" /> och IIIIIHHHH, HJ???LP men också en hel del som klev närmare 
och var v?ldigt nyfikna.  
även om det kanske är lite tidigt att starta med biodling vid den ?ldern s? kanske 
man har sätt ett fr?!? Kontakta närbel?gen skola! (och se till att du har sn?lla bin). 

Lottie, alltid nybörjare 

  

04-03-2006, 01:26 
AM 

Inlägg: #8

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

  

Man bär st?lla sig några kontrollfrågor om varfär vi vill bli fler biodlare. är det fär att 
vi tror vi fär en stärre pöverkansm?jlighet fär lagar och regler? är det fär att bekosta 
den administration som våra organisationer byggt upp (t.ex. bitidningen)? Eller är 
det bara fär vår egen personliga bekr?ftelse att pyssla med något som någon annan 
också bärjar tycka är intressant? 
 
Hur som helst, id?n om att l?na ut bin var bra. Kanske man kan sätta upp en lapp i 
grannbyn några km bort s? kan man st?lla avl?ggare där som "utl?n". 
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Nyrekrytering?

 

 

 

07-03-2006, 12:16 
PM 

Inlägg: #9

Olle Andersson  
Unregistered 

  

Re: Nyrekrytering? 

Citat:
Enligt SBR?s unders?kningar bland Biodlare anges den vanligaste orsaken till att 
man verkligen bärjat med Biodling vara pöverkan från redan etablerade Biodlare. 
Fär alla bitna eldsj?lar kan det vara frustrerande att färs?ka v?cka medm?nniskors 
nyfikenhet, f? dem att ??ppna ?gonen? fär det vi tycker är intressant och 
fantastiskt, utan att f? något gensvar.  
Vi Biodlare konkurrerar med m?nga andra och vi har kanske inte alltid rätt hj?
lpmedel att tillg? fär att kunna v?cka det rätta intresset.  
Fr?gan är hur vi Biodlare kan hj?lpas ?t, fär att inte bli ett ?utd?ende släkte?, fär 
att f? en l?sning p? nyrekryteringsproblematiken.  
Vill här starta en dialog om hur vi skall komma fram?t och vad vi ev. skulle kunna 
hj?lpa varandra med.  
Inl?gg emotses!

 
Ett litet inl?gg i denna debatt. 
Vi som redan är inbitna biodlare bär visa vår verksamhet fär andra icke biodlare. 
Tag kontakt med olika färeningar/organisationer och bjud in till ?ppet hus, en kväll 
eller lärdag. 
D? visar vi vad vi håller p? med och allm?nheten fär se vad biodling är, samt en 
kupa p? riktigt. 
Bärja med att bjuda in grannarna i kvarteret, eller i byn om du bor p? landet, ex en 
titt i kupan sedan en kopp kaffe, och s? är snacket i gång. 
Jag har vid 2 tillf?llen haft arbets?kande från arbetsfärmedlingen hos mig där det 
fick ta del av min verksamhet och jag har f?tt en som skall vara med mig i sommar 
och prova p? han fär sk?ta ett av mina samhällen, s? fär vi se vad detta ger. 
Det var några tipps. 
MVH 
Olle Andersson :lol: :lol: 

 

10-07-2006, 08:37 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=16 (5 av 6) [2014-08-20 10:11:46]

http://www.biodlarna.se/dbf/hastveda
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=26
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=16&pid=55
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=16&pid=57#pid57
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=16&pid=57
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=16&pid=190#pid190
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Nyrekrytering?

Re: Nyrekrytering? 

Citat:
Enligt SBR?s unders?kningar bland Biodlare anges den vanligaste orsaken till att 
man verkligen bärjat med Biodling vara pöverkan från redan etablerade Biodlare. 
Fär alla bitna eldsj?lar kan det vara frustrerande att färs?ka v?cka medm?nniskors 
nyfikenhet, f? dem att ??ppna ?gonen? fär det vi tycker är intressant och 
fantastiskt, utan att f? något gensvar.  
Vi Biodlare konkurrerar med m?nga andra och vi har kanske inte alltid rätt hj?
lpmedel att tillg? fär att kunna v?cka det rätta intresset.  
Fr?gan är hur vi Biodlare kan hj?lpas ?t, fär att inte bli ett ?utd?ende släkte?, fär 
att f? en l?sning p? nyrekryteringsproblematiken.  
Vill här starta en dialog om hur vi skall komma fram?t och vad vi ev. skulle kunna 
hj?lpa varandra med.  
Inl?gg emotses!

 
Hej! 
 
Jo, nog behöver biodlarekären färmeras. En v?g är att informera Studiefärbunden 
om att fixa till bikurser fär nybärjare i biodling. D? kommer de rätta deltagarna, de 
som kan t?nka sig att odla bin i en nära framtid. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Nyrekrytering?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:11 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Nyrekrytering? 
 

Sidor (4): « Föregående 1 2 3 4 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Nyrekrytering? 

08-08-2006, 12:30 
AM 

Inlägg: #11

biodlaren  
Unregistered 

  

Re: Nyrekrytering? 

8) Se till att ha biets dag i samh?llet varje är, t.ex. utanfär affären i samh?llet. Bjud 
även andra färeningar i detta.  
9) Har ni flera samhällen i ert distrikt är det viktig att synas i samtliga samhällen. Typ 
i ett samh?lle kan ha flagga med SBR logga, o i det andra ett informations st?ll under 
sommaren. Det är bara fantasin som sätter grönser.  
10) Bjud in k?nda till ett färedrag, det behöver inte alltid handla om bin, det kan 
handla om ?ngar eller natur. Passa d? p? o går reklam fär din biodling. 
 
Jag kunde lika v?l skriva 100 färslag men bärja med detta, det ge inte direkt resultat 
men ha t?lamod efter ett par är sl?pper det los.  
Det allra viktigaste är dok att styrelsen i färeningen inte är fär trätta, skulle det vara 
fallet finns det bara ett, och det är att byta ut styrelsen. Se dock till att inte sitta fär l?
nge i styrelsen. Sitt inte mer ?n 5 till 6 är i styrelsen. S? fort ni har f?tt in en medlem 
där det är skin p? n?san skall han eller hon in i styrelsen om denne vill. 
Gl?m absolut inte bort tidningen när ni har en tillst?llning. 
 
 
Peter Overdick 
Uppvidinge biodlarfärening 

 

10-08-2006, 06:02 PM (Detta inlägg ändrades senast: 11-08-2006 av 11:43 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Nyrekrytering?

Re: Nyrekrytering? 

Citat:
  

Biodling är inte ett d?tt släkte,  
 
Peter Overdick 
Uppvidinge biodlarfärening

 
Hej! 
 
Vad är anledningen till att biodlarkären i dag inte ?kar till över det antal det var fär 20 
är sedan ?  
Men det är m?jligt att det vänder s? sm?ningom. Att det blir fler som blir intresserade 
av att odla bin. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /
> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-08-2006, 12:00 
AM 

Inlägg: #13

biodlaren  
Unregistered 

  

Re: Nyrekrytering? 

Hej Evvind 
Jag färstär inte din fråga? 
Skall det vara kritigt av något slag eller?? Introducera bättre, s? ska jag svara. 
Med v?nlig h?lsning 
Peter Overdick <img src="{SMILIES_PATH}/icon_question.gif" alt=":?:" 
title="Question" /> 

 

11-08-2006, 11:45 
PM 

Inlägg: #14

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Nyrekrytering? 

[quote author="biodlaren"]Hej Evvind 
Jag färstär inte din fråga? 
Skall det vara kritigt av något slag eller?? Introducera bättre, s? ska jag svara. 
Med v?nlig h?lsning 
Peter Overdick :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

15-08-2006, 03:35 
PM 

Inlägg: #15
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Nyrekrytering?

Maxell   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Aug 2006 

  

Jag har inte i detalj l?st alla inl?gg, men som relativt nybliven biodlare kanske jag kan 
ge några synpunkter. 
 
Egentligen är det ganska enkelt. Det man behöver är materiel och kunskap. 
 
Materiel ? b?de bin och annat måste infärskaffas. Hur går man det? I mitt fall blev det 
en kombination av övertaget och inköpt materiel ? b?de nytt och begagnat. Hade jag 
blivit tvungen att köpa allt nytt, s? hade nog min ekonomi sagt stopp. Ett enkelt 
överslag p? kostnader och int?kter visar att ?terbetalningstiden fär att starta från noll, 
med bara nya grejer, är alldeles fär stor. 
 
Kunskap ? jag hade turen att f? ta över några samhällen efter en erfaren biodlare, 
som gick tillsammans med mig i bigården den färsta tiden. Hade han inte funnits 
tillhands s? hade jag nog inte kommit s? långt. 
 
När det g?ller materiel s? tror jag att färeningarna skulle kunna göra betydligt mer ?n 
vad som gårs idag. Att köpa nytt är inget alternativ om man vill ha ekonomin med sig. 
Här skulle färeningarna kunna arbeta mer aktivt med att t.ex. samla in och/eller 
färmedla kupor, slungor osv, s? att dessa kommer i h?nderna p? aktiva biodlare ist?
llet fär att de stär oanvända i lador och färr?d. B?ttre beskrivningar och ritningar fär 
den som vill snickra själv borde inte heller vara s? svårt att f? fram. 
 
När det g?ller att färmedla kunskap s? tror jag att det gårs ganska s? mycket 
runtomkring i färeningarna. Viljan att berätta och färklara upplever jag som mycket 
stor. Det g?ller visserligen att s?lla bland det man här, fär frågar man två erfarna 
biodlare samma sak, s? kan man också färutsätta att man fär två olika svar. Den 
biodlare som lärde mig grunderna var emellertid av åsikten att ?går vi m?nniskor fel, 
s? brukar bina ?nd? kunna rätta till det?, och den vissheten är bra att ha med sig. 
 
Sammanfattning av detta och kanske ett svar p? frågan blir: fär att fler ska bli 
biodlare s? behöver de ekonomiska färutsättningarna bli bättre. P? int?ktssidan går 
det kanske inte att göra s? mycket, men v?l p? kostnadssidan, genom billigare 
materiel. Jag tror att det skulle vara betydligt lättare att v?cka intresset fär biodling 
om man tillsammans med kunskapsfärmedling även kan erbjuda det materiel som 
behövs fär att man ska komma igång. Hade inte jag erbjudits att överta kupor och bin 
till ett färdelaktigt pris, tillsammans med lite elementär nybärjarkunskap, s? hade jag 
färmodligen inte varit biodlare idag. 

 

 

 

19-08-2006, 11:27 AM (Detta inlägg ändrades senast: 18-03-2007 av 10:29 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Nyrekrytering?

  

Citat:
Jag har inte i detalj l?st alla inl?gg, men som relativt nybliven biodlare kanske jag 
kan ge några synpunkter. 
 
Egentligen är det ganska enkelt. Det man behöver är materiel och kunskap. 
 
Materiel ? b?de bin och annat måste infärskaffas. Hur går man det? I mitt fall blev 
det en kombination av övertaget och inköpt materiel ? b?de nytt och begagnat. Hade 
jag blivit tvungen att köpa allt nytt, s? hade nog min ekonomi sagt stopp. Ett enkelt 
överslag p? kostnader och int?kter visar att ?terbetalningstiden fär att starta från 
noll, med bara nya grejer, är alldeles fär stor. 
 
Kunskap ? jag hade turen att f? ta över några samhällen efter en erfaren biodlare, 
som gick tillsammans med mig i bigården den färsta tiden. Hade han inte funnits 
tillhands s? hade jag nog inte kommit s? långt. 
 
När det g?ller materiel s? tror jag att färeningarna skulle kunna göra betydligt mer ?
n vad som gårs idag. Att köpa nytt är inget alternativ om man vill ha ekonomin med 
sig. Här skulle färeningarna kunna arbeta mer aktivt med att t.ex. samla in och/eller 
färmedla kupor, slungor osv, s? att dessa kommer i h?nderna p? aktiva biodlare ist?
llet fär att de stär oanvända i lador och färr?d. B?ttre beskrivningar och ritningar fär 
den som vill snickra själv borde inte heller vara s? svårt att f? fram. 
 
När det g?ller att färmedla kunskap s? tror jag att det gårs ganska s? mycket 
runtomkring i färeningarna. Viljan att berätta och färklara upplever jag som mycket 
stor. Det g?ller visserligen att s?lla bland det man här, fär frågar man två erfarna 
biodlare samma sak, s? kan man också färutsätta att man fär två olika svar. Den 
biodlare som lärde mig grunderna var emellertid av åsikten att ?går vi m?nniskor fel, 
s? brukar bina ?nd? kunna rätta till det?, och den vissheten är bra att ha med sig. 
 
Sammanfattning av detta och kanske ett svar p? frågan blir: fär att fler ska bli 
biodlare s? behöver de ekonomiska färutsättningarna bli bättre. P? int?ktssidan går 
det kanske inte att göra s? mycket, men v?l p? kostnadssidan, genom billigare 
materiel. Jag tror att det skulle vara betydligt lättare att v?cka intresset fär biodling 
om man tillsammans med kunskapsfärmedling även kan erbjuda det materiel som 
behövs fär att man ska komma igång. Hade inte jag erbjudits att överta kupor och 
bin till ett färdelaktigt pris, tillsammans med lite elementär nybärjarkunskap, s? hade 
jag färmodligen inte varit biodlare idag.

 
Hej! 
Driv biodlingen som Näring. Men visst det kr?vs ett startkapital, men det hj?lper 
banken till med om man kan uppvisa en h?llbar Kalkyl över sitt tillt?nkta biodlande. 
Man fär inte färgl?mma att Bin är Juridiska Djur. Allts? all inkomst från dem är 
skattepliktig enligt Svensk skattelag. N?gon frigröns finns inte utan redan från färsta 
bisamh?llet är inkomsterna från detta skattepliktigt.  
Det är nyagamla regler vid bokfäringen m.m. 
färändras 2007-01-01:wink: 
 
Hej! 
De flesta biodlarna har sin biodling som hobby, allts? d? är det inget vinstsyfte. D? har 
ju honungens pris mindre betydelse, bara biodlaren blir av med honungen.  
Har man vinstsyfte med biodlingen, d? är det näringsverksamhet! <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Nyrekrytering?

19-08-2006, 11:53 
AM 

Inlägg: #17

Maxell   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Aug 2006 

  

Citat:
Driv biodlingen som Näring, d? fär man dra av Underskottet som blir de färsta 5 ären 
från sin-a ordinarie inkomster. Men vist det kr?vs ett startkapital, men det hj?lper 
banken till med om man kan uppvisa en h?llbar Kalkyl över sitt tillt?nkta biodlande. 
Man fär inte färgl?mma att Bin är Juridiska Djur. Allts? all inkomst från dem är 
skattepliktig enligt Svensk Lag. N?gon frigröns finns inte utan redan från färsta 
bisamh?llet s? är inkomsterna från detta skattepliktigt. <img src=
\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

Jo, s? kan man ju kanske göra, men frågan var hur man ?kar nyrekryteringen, och d? 
tror jag nog inte riktigt p? din metod. Om man måste blanda in banken och 
skatteverket och skaffa färetag och revisor fär att ha kunna ha några bikupor p? 
tomten, d? fär vi nog inga nya biodlare. 

 

 

 

21-08-2006, 01:43 PM (Detta inlägg ändrades senast: 06-12-2006 av 08:40 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #18

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="Maxell"][quote author="Eyvind"] 
Driv biodlingen som Näring, d? fär man dra av Underskottet som blir de färsta 5 ären 
från sin-a ordinarie inkomster. Men vist det kr?vs ett startkapital, men det hj?lper 
banken till med om man kan uppvisa en h?llbar Kalkyl över sitt tillt?nkta biodlande. 
Man fär inte färgl?mma att Bin är Juridiska Djur. Allts? all inkomst från dem är 
skattepliktig enligt Svensk Lag. N?gon frigröns finns inte utan redan från färsta 
bisamh?llet s? är inkomsterna från detta skattepliktigt. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-09-2006, 01:23 PM (Detta inlägg ändrades senast: 07-01-2007 av 11:27 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #19

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Nyrekrytering?

  

Citat:
Jag har inte i detalj l?st alla inl?gg, men som relativt nybliven biodlare kanske jag 
kan ge några synpunkter. 
 
Egentligen är det ganska enkelt. Det man behöver är materiel och kunskap. 
 
Materiel ? b?de bin och annat måste infärskaffas. Hur går man det? I mitt fall blev 
det en kombination av övertaget och inköpt materiel ? b?de nytt och begagnat. Hade 
jag blivit tvungen att köpa allt nytt, s? hade nog min ekonomi sagt stopp. Ett enkelt 
överslag p? kostnader och int?kter visar att ?terbetalningstiden fär att starta från 
noll, med bara nya grejer, är alldeles fär stor. 
 
Kunskap ? jag hade turen att f? ta över några samhällen efter en erfaren biodlare, 
som gick tillsammans med mig i bigården den färsta tiden. Hade han inte funnits 
tillhands s? hade jag nog inte kommit s? långt. 
 
När det g?ller materiel s? tror jag att färeningarna skulle kunna göra betydligt mer ?
n vad som gårs idag. Att köpa nytt är inget alternativ om man vill ha ekonomin med 
sig. Här skulle färeningarna kunna arbeta mer aktivt med att t.ex. samla in och/eller 
färmedla kupor, slungor osv, s? att dessa kommer i h?nderna p? aktiva biodlare ist?
llet fär att de stär oanvända i lador och färr?d. B?ttre beskrivningar och ritningar fär 
den som vill snickra själv borde inte heller vara s? svårt att f? fram. 
 
När det g?ller att färmedla kunskap s? tror jag att det gårs ganska s? mycket 
runtomkring i färeningarna. Viljan att berätta och färklara upplever jag som mycket 
stor. Det g?ller visserligen att s?lla bland det man här, fär frågar man två erfarna 
biodlare samma sak, s? kan man också färutsätta att man fär två olika svar. Den 
biodlare som lärde mig grunderna var emellertid av åsikten att ?går vi m?nniskor fel, 
s? brukar bina ?nd? kunna rätta till det?, och den vissheten är bra att ha med sig. 
 
Sammanfattning av detta och kanske ett svar p? frågan blir: fär att fler ska bli 
biodlare s? behöver de ekonomiska färutsättningarna bli bättre. P? int?ktssidan går 
det kanske inte att göra s? mycket, men v?l p? kostnadssidan, genom billigare 
materiel. Jag tror att det skulle vara betydligt lättare att v?cka intresset fär biodling 
om man tillsammans med kunskapsfärmedling även kan erbjuda det materiel som 
behövs fär att man ska komma igång. Hade inte jag erbjudits att överta kupor och 
bin till ett färdelaktigt pris, tillsammans med lite elementär nybärjarkunskap, s? hade 
jag färmodligen inte varit biodlare idag.

 
Hej! 
Här kommer ett färslag p? kostnader vid uppstart av biodling med två bisamhällen. 
Och det nödvändigaste man behöver s? här i bärjan, det färsta äret som biodlare. 
 
Till att bärja med två bisamhällen ca. 2.000:- i m?naden maj innan Honungsdraget 
bärjar. 
 
Tv? nya kupor utan ramar, uppstapling LN. ca. 3.200:- 
 
Har man intresse av att använda s.k. Varroabotten ca. 700:- 
 
Ramar till dito kupor (40 st.) LN. ca. 450:- 
 
Fyra extralådor med ramar LN. ca. 2.000:- 
 
Tv? st?llningar som kuporna stär p? ca. 260:- 
 
Tv? skydd fär flustret ca. 200:- 
 
Diverse s?som spik, träd och avståndshållare. ca. 600:- 
 
4 kg pr?glat vax ca. 350:- 
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R?kpust, biborste och kupkniv ca. 400:- 
 
Skyddskl?der heltäckande ca. 750:- 
 
Foderbalong, foderkopp, foderbr?da, foderborste ca. 250:- 
 
Honungsslunga ca. 8.350:- 
 
Avtäckningsbord, avtäckningsgaffel ca. 550:- 
 
Honungslossare ca. 170:- 
 
Flytsilar med behållare ca. 1.000:- 
 
Honungskärl ca. 400:- 
 
Honungsrärare ca. 150:- 
 
Honungsburkar med lock och l?da ca. 400:- 
 
Etiketter ? 
 
Totalkostnad ca. 22.180:- 
 
Sedan tillkommer en lokal där man kan färvara sina grejor d? de inte är hos bina och 
där man kan slunga ur sin honung från ramarna och sila densamma. Där man även 
kan färvara sin honung till det blir leverans till Dep?n eller till Hf. Har man ingen egen 
lokal s? kan man ju alltid färs?ka med en Friggebod. En sådan fär man ju sätta upp 
utan byggnadslov. El är inte nödvändigt, det finns handdrivna honungsslungare att 
köpa, de är billigare. Vatten är inte nödvändigt, det kan man ha med sig hemmifrån. 
Honungssilarna fär man ta med hem och diska efter varje gång som slungning och 
silning har inträffat. Friggeboden kan m?jligen ha ett vårde p? ca. 30.000:- i färdigt 
skick. 
 
Plussar man p? denna summa med den tidigare s? blir det 22.180:- + 30.000:- = 
52.180:-.  
 
En tanke p? vad det kan kosta att starta upp biodling med två bisamhällen och köpa in 
det nödvändigaste materialet och d? som nya grejor. D? är det t?nkt att driva 
biodlingen som näring. 
Det är stora fär?ndringar p? gång!!!  
Nyheter i bokfäringen m. m. från den 2007-01-01. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-09-2006, 05:10 
PM 

Inlägg: #20

Maxell   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Aug 2006 
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Nyrekrytering?

  

Det är intressant att ta del av de kostnader och den kalkyl du kommit fram till Eyvind.  
 
Jag tror dock att du missar kärnan i mitt inl?gg. Den här träden handlar v?l om hur 
man ska ?ka nyrekryteringen? Att presentera kostnader p? över 20.000 kr fär någon 
som funderar p? att skaffa sig en ny hobby tror jag inte fungerar. Det skulle i alla fall 
inte fungera fär mig.  
 
Fär det är v?l nyrekrytering av hobbybiodlare som frågan g?ller? Av dina svar att d?
mma Eyvind, s? bärjar jag bli lite tveksam om det verkligen är en hobby jag skaffat 
mig med mina 5 samhällen. 
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Nyrekrytering?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:11 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Nyrekrytering? 
 

Sidor (4): « Föregående 1 2 3 4 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Nyrekrytering? 

05-09-2006, 06:37 
PM 

Inlägg: #21

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Det är intressant att ta del av de kostnader och den kalkyl du kommit fram till 
Eyvind.  
 
Jag tror dock att du missar kärnan i mitt inl?gg. Den här träden handlar v?l om hur 
man ska ?ka nyrekryteringen? Att presentera kostnader p? över 20.000 kr fär någon 
som funderar p? att skaffa sig en ny hobby tror jag inte fungerar. Det skulle i alla fall 
inte fungera fär mig. 

Hej! 
Ja, hur blir man biodlare, detta kan man fundera p? ett tag. Men det är v?l intresset 
fär Djur, Insekter och Natur som har v?ckt intresset från bärjan. Sedan har 
vetgirigheten om bioidlingen bara ?kat. Genom studier av facklitteraturen, bevistat 
olika bikurser, b?de fär nybärjare, lite mer erfarna, h?gre utbildningar i biodlingens ?
dla konst och egen praktik i ?mnet. Ju mer man håller p? med dessa bin, ju mer 
vetgirig blir man. Intresset fär biodlingen kan bli s? stort, s? att det st?ter bort alla 
andra fritidsintressen, yrken. S? är i alla fall den praktiska upplevelsen man upplevt. 
 
Att odla bin är b?de intressant och stimulerande som fritidsintresse eller som yrke. 
Men från att vara ett fritidsintresse till att ta steget och bli som yrke är b?de arbets- 
och kunskapskr?vande. 
 
M?nga har inget att falla tillbaka p? d? man blir arbetsl?s eller p? andra sätt blir utest?
ngd från sin ordinarie arbetsplats eller d? de kommer i pensions?ldern. De som har 
haft yrket b?de som arbete och fritidssysselsättning. D? dessa kommer upp i pensions?
ldern och blir pensionärer eller p? annat sätt blir utest?ngda från sin tidigare 
arbetsplats s? har de inget att falla tillbaka p?. Utan blir helt sysslol?sa. Fr?n att 
tidigare ha varit fullt aktiva p? arbetsplatsen. Det är här som biodlingen kommer in 
som en del av det Psykosociala i m?nniskors fortsatta liv. 
 
S? är man intresserad av biodling i tidig ?lder s? kan detta bli en härlig vederkvickelse 
d? man av olika anledningar blir utest?ngd från sin tidigare arbetsplats eller blir 
pensionär. D? blir biodlingen en stimulans, något att sysselsätta sig med och det 
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Nyrekrytering?

Psykosociala har blivit lite m?ttat. Men inte helt och h?llet, s? som nybliven biodlare s? 
s?ker man kontakt med någon intressegrupp, intressefärening fär biodlare, där man 
kan utbyta olika erfarenheter och f? r?d och tips i sitt framtida biodlande. Bärjar man 
sedan bli mer och mer aktiv i intressefäreningen fär biodlare, biodlarefäreningen, ja d? 
är det om m?jligt att det Psykosociala blir m?ttat. Man kanske färst d? k?nner sig n?jd 
med sin tillvaro i livet..... 
:wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-09-2006, 09:27 
AM 

Inlägg: #22

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Det är intressant att ta del av de kostnader och den kalkyl du kommit fram till 
Eyvind.  
 
Att presentera kostnader p? över 20.000 kr fär någon som funderar p? att skaffa sig 
en ny hobby tror jag inte fungerar. Det skulle i alla fall inte fungera fär mig.  
 
Av dina svar att d?mma Eyvind, s? bärjar jag bli lite tveksam om det verkligen är en 
hobby jag skaffat mig med mina 5 samhällen.

Hej! 
Det är intresset fär något som styr vad saker och ting fär kosta. D? är det ekonomiska 
tankesättet frånkopplat. 
N?got som man är intresserad av kan f? kosta i stort sett vad som hellst. Intresset är 
d? m?nga gånger s? mycket starkare, s? det ekonomiska tanksättet fär st? tillbaka.... 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-05-2007, 02:52 PM (Detta inlägg ändrades senast: 04-07-2007 av 01:55 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #23

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Nyrekrytering?

  

Hej! 
N?got att t?nka p? vid: 
 
Biodling, näringsverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf  
 
Biodling, hobbyverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34407.pdf 
L?s en gång, l?s flera gånger och begrunda de b?da pdf-en. Alltid fastnar det något vid 
varje genoml?sning.  
:wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

20-05-2007, 08:41 AM (Detta inlägg ändrades senast: 04-07-2007 av 08:20 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #24

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
N?got att t?nka p? vid: 
 
Biodling, näringsverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf  
 
Biodling, hobbyverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34407.pdf 
L?s en gång, l?s flera gånger och begrunda de b?da pdf-en. Alltid fastnar det något 
vid varje genoml?sning.  
:wink:

Hej! 
? Det har inget med metoderna att göra. Vad det handlar om, om uppf?dningen av de 
juridiska djuren är i vinstsyfte eller ej. 
 
? Vid vinstsyfte är det Näringsverksamhet, men om det inte är i vinstsyfte d? är det 
Hobbyverksamhet. B?da fallen är skattepliktiga har man l?st sig till. Och avdragen fär 
omkostnaderna, utgifterna är p? lite olika sätt i de b?da grenarna. 
 
? Det färdelaktigaste är att ?beropa vinstsyfte under uppbyggnad av biodlingen / 
drottningodlingen även om det bara s?ljs 10 bidrottningar per är. (10 x 300:- = 
3000:- plus moms 25 % = ca. 750:- = 3,750:- ) och har endast 2 bisamhällen som 
producerar ca 120 kg. honung vardera. Det är ganska vanligt att skärden av honung 
blir den här d? bina har god tillgång till h?st - och våroljev?xter av skilda slag och 
stora odlingar av vitklöver i omgivningarna eller andra v?xter som ger stora m?ngder 
av nektar i binas flygomr?de, en radie av ca. 3 - 4 km. ( 2 x 120 kg = 240 kg x ca. 
28:- till dep? per kilo = 6,720:- + moms 12 % = ca. 806:- = 7526?- ) Eftersom det 
bara köps in grejor en gång och med ytterligare inköp efterhand d? drages dessa 
kostnader av fullt ut mot inkomsterna. Se i foldern om inventarier, även dessa fär dras 
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Nyrekrytering?

av, men p? lite olika sätt. Blir det underskott d? fär man spara detta och dra av med 
reducering d? näringen upphär och d? i inkomstslaget kapital eller reduceras vid 
framtida vinster. Den moms du fär reduceras med den som betalas, blir det överskott 
av moms d? omfärdelas den vid bokslutet vid ärets slut. Men blir det underskott d? 
omfärdelas den vid bokslutet vid ärets slut. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-06-2007, 12:50 
AM 

Inlägg: #25

svartvest   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Sep 2006 

  

Nya biodlare 
 
11000 är vi som är medlemmar om var och en vårvar en s? blir vi dubbelt s? m?nga. 
om 5000 av oss vårvar en s? blir vi 16000 enkelt... 
 
Sedan handlar det om vår attityd, mot nya odlare inte sl? ner med en massa fakta 
som ingen m?nniska kan hantera. En sak i taget, ett steg och svar när frågan kommer. 
 
Mina nybärjarsaker köpte jag begangnat, folk i färening, hj?lpte till och har slunga att 
hyra ut. 

  

11-06-2007, 12:08 
AM 

Inlägg: #26

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Nya biodlare 

Hej! 
Det är hopp, ?nskan och färv?ntan att medlemsantalet ska ?ka till samma antal som 
det var fär 30 är sedan. 
 
Tror, vet att b?sta sättet att f? fler som fär intresse att odla bin är genom att anordna 
bikurser genom alla Studiefärbunden. Till dessa kurser kommer de rätta deltagarna. 
De som har g?tt en bikurs fär nybärjare d? har i stort sett alla kursens deltagare 
skaffat bin och blivit biodlare. Detta är den egna erfarenheten genom ären. 
 
Fakta är en sak, hur biodlaren sen går är en annan sak.... 
 
Biodlingen bärjade med att snickra en kupa av virke från en träl?da, embalage. Strax 
efter att svärmen hade tagits tillvara från en skorsten. Den färsta l?dan med 
tillhärande ramar, gamla sådana köptes av en biodlare. D? svärmen togs tillvara och 
placerats i bikupan och den stannade kvar där. Färst d? köptes det nya grejor. 
 
Att flera biodlare använder samma slunga är nog ok. Men d? fär inte alla biodlarna ha 
H?straps - honung i kuporna. Med risk att den som ska slunga sist inte fär ut något 
från ramarna eller inte kan f? honungen genom silen. 
Det finns även en smittorisk av bisjukdomar genom att flera använder samma slunga. 
D? t?nker man p? Amerikansk yngelr?ta och vars smittosamma sporer t?l mycket h?ga 
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Nyrekrytering?

temperaturer, bra mycket över 100 grader. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-06-2007, 03:38 
PM 

Inlägg: #27

Louise  
Unregistered 

  

Re: Nya biodlare 

Citat:
Hej! 
 
Det finns även en smittorisk av bisjukdomar genom att flera använder samma 
slunga. D? t?nker man p? Amerikansk yngelr?ta och vars smittosamma sporer t?l 
mycket h?ga temperaturer, bra mycket över 100 grader. <img src=
\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

 
Min tanke d? är att den smittorisken uppstär v?l bara om du sen ger honung från den 
slungan till bina. Och det är ju inget måste. Men nu har vi helt l?mnat trädens ?mne! 

 

11-06-2007, 07:05 
PM 

Inlägg: #28

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Nya biodlare 

[quote author="Louise"][quote author="Eyvind"]Hej! 
 
Det finns även en smittorisk av bisjukdomar genom att flera använder samma slunga. 
D? t?nker man p? Amerikansk yngelr?ta och vars smittosamma sporer t?l mycket h?ga 
temperaturer, bra mycket över 100 grader. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-07-2007, 07:49 
AM 

Inlägg: #29

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Nyrekrytering?

  

Hej!  
N?got att t?nka p? vid:  
 
Biodling, näringsverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf  
 
Biodling, hobbyverksamhet. En ny uppdatering!  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34408.pdf  
L?s en gång, l?s flera gånger och begrunda de b?da pdf-en. Alltid fastnar det något vid 
varje genoml?sning. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-07-2007, 09:10 
AM 

Inlägg: #30

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="Eyvind"]Hej!  
N?got att t?nka p? vid:  
 
Biodling, näringsverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf  
 
Biodling, hobbyverksamhet. En ny uppdatering!  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34408.pdf  
L?s en gång, l?s flera gånger och begrunda de b?da pdf-en. Alltid fastnar det något vid 
varje genoml?sning. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (4): « Föregående 1 2 3 4 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Nyrekrytering?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:12 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Nyrekrytering? 
 

Sidor (4): « Föregående 1 2 3 
4   

Thråd läge | Linear 
läge 

Nyrekrytering? 

05-07-2007, 10:26 
PM 

Inlägg: #31

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Nya biodlare 

Citat:
[quote author=\"Louise\"][quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
 
Det finns även en smittorisk av bisjukdomar genom att flera använder samma 
slunga. D? t?nker man p? Amerikansk yngelr?ta och vars smittosamma sporer t?l 
mycket h?ga temperaturer, bra mycket över 100 grader. :wink:

Hej! 
N?got t?nkbart sätt att p? sikt ?ka antalet medlemmar och som kan t?nkas odla bin i 
framtiden. Det är att färse industrin med fina bilder vid tillverkning av pussel i olika 
svårighetsgrader och fär olika ?ldrar p? personer. Eller olika spel som typ Monopol. 
Och d? med text och bilder om biodlingen.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-07-2007, 07:03 
PM 

Inlägg: #32

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Nyrekrytering?

Nya biodlare 

Har snabbl?st det som skrivits och därmed säkert bommat en del men min åsikt bryter 
säkert av en hel del. 
Nog är det viktigt med rekryteringen men ?nnu mer viktigt att behålla de medlemmar 
som finns. Det är de ?ldre medlemmarna som kan hj?lpa de nya att komma igång och 
också inspirera till att bärja med biodlingen. 
 
Ska bara n?mna ett problem. Och det är varroa bek?mpningen. Den rekommenderade 
tekniken med dr?narutskärning och syrabehandling är fär?dande fär en ?ldre person. 
Det är fär tungt och arbetskr?vande. 
Det finns i Europa behandlingsmetoder som är v?sentligt mindre arbetskr?vande och s?
kerligen lika effektiva. 
Här i Sverige verkar personlig prestige ligga i v?gen fär att ändra fattade beslut i 
denna fråga. Och s? l?nge detta g?ller s? kommer biodlingen att hela tiden backa. Och 
det ledsamma är att det ofta är mentors personerna som att hoppar av p? grund av 
att inte orken räcker till. 
 
Gideon 

  

12-07-2007, 02:20 
PM 

Inlägg: #33

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Nya biodlare 

Citat:
Har snabbl?st det som skrivits och därmed säkert bommat en del men min åsikt 
bryter säkert av en hel del. 
Nog är det viktigt med rekryteringen men ?nnu mer viktigt att behålla de 
medlemmar som finns. Det är de ?ldre medlemmarna som kan hj?lpa de nya att 
komma igång och också inspirera till att bärja med biodlingen. 
 
Ska bara n?mna ett problem. Och det är varroa bek?mpningen. Den 
rekommenderade tekniken med dr?narutskärning och syrabehandling är fär?dande 
fär en ?ldre person. 
Det är fär tungt och arbetskr?vande. 
Det finns i Europa behandlingsmetoder som är v?sentligt mindre arbetskr?vande och 
s?kerligen lika effektiva. 
Här i Sverige verkar personlig prestige ligga i v?gen fär att ändra fattade beslut i 
denna fråga. Och s? l?nge detta g?ller s? kommer biodlingen att hela tiden backa. 
Och det ledsamma är att det ofta är mentors personerna som att hoppar av p? grund 
av att inte orken räcker till. 
 
Gideon

Hej! 
 
..."Ska bara n?mna ett problem. Och det är varroa bek?mpningen. Den 
rekommenderade tekniken med dr?narutskärning och syrabehandling är fär?dande fär 
en ?ldre person.  
Det är fär tungt och arbetskr?vande."... 
 
Det finns Gym!  
Det går där att stärka upp kroppen fär att klara de tunga lyften i biodlingen plus 
mycket annat. Vid flera pass per vecka i Gymet d? stärks hela kroppen och inte minst 
sj?len. Det går d? att hålla p? med biodlingen även i h?g ?lder. 
Detta är bättre ?n att blanda in gifter i biodlingen, som i färl?ngningen ger skador p? 
biodlaren vid handhavandet av gifter i det l?nga perspektivet. Men i det korta märks 
nog inget. 
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Nyrekrytering?

Detta är ett sätt att behålla de medlemmar som är. Men är även användbart av nya. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

12-07-2007, 11:32 
PM 

Inlägg: #34

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Re: Nya biodlare 

Citat:
[ 
Det finns Gym!  
Det går där att stärka upp kroppen fär att klara de tunga lyften i biodlingen plus 
mycket annat. Vid flera pass per vecka i Gymet d? stärks hela kroppen och inte 
minst sj?len. Det går d? att hålla p? med biodlingen även i h?g ?lder. 
Detta är bättre ?n att blanda in gifter i biodlingen, som i färl?ngningen ger skador p? 
biodlaren vid handhavandet av gifter i det l?nga perspektivet. Men i det korta märks 
nog inget. 
Detta är ett sätt att behålla de medlemmar som är. Men är även användbart av nya.

 
Felet är att jag måste sova lite också!! Och min kropp har haft alldeles fär m?nga 
härda arbetspass fär att kunna renoveras av friskis och svettis. 
 
En annan sak som du gl?mmer är att ALLT (även vatten) i stort sett är giftigt det är 
helt beroende p? dosen. 
 
H?lsningar 
Gideon 

  

13-07-2007, 07:06 
AM 

Inlägg: #35

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Nya biodlare 

Citat:
Felet är att jag måste sova lite också!! Och min kropp har haft alldeles fär m?nga 
härda arbetspass fär att kunna renoveras av friskis och svettis. 
 
En annan sak som du gl?mmer är att ALLT (även vatten) i stort sett är giftigt det är 
helt beroende p? dosen. 
 
H?lsningar 
Gideon

Hej! 
Men var kommer ?mnet Nya biodlare in i ditt utalade? De som redan är medlemmar 
kan v?l inte vara några nya biodlare. 
 
Har spr?kat fär det här tidigare och håller fast vid det. 
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Nyrekrytering?

Enda sättet att f? till några nya biodlare är genom att anordna bikurser i 
studiecirkelform. Kursen kan anordnas genom ett studiefärbund eller av en lokal 
biodlarefärening. Det är d? de verkligt intresserade kommer fär att f? lite inblick i hur 
biodlingen går till. Om kurshandledaren st?ller upp utan arvode, det blir d? bara 
kurslitteraturen som kursdeltagarna behöver betala fär som kursavgift. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-07-2007, 10:10 
PM 

Inlägg: #36

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

  

Postat: fre jul 13, 2007 5:06 am Rubrik: Re: Nya biodlare  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gideon ?nnestam skrev:  
Felet är att jag måste sova lite också!! Och min kropp har haft alldeles fär m?nga 
härda arbetspass fär att kunna renoveras av friskis och svettis.  
 
En annan sak som du gl?mmer är att ALLT (även vatten) i stort sett är giftigt det är 
helt beroende p? dosen.  
 
H?lsningar 
Gideon  
 
Eyvind skrev: 
Hej!  
Men var kommer ?mnet Nya biodlare in i ditt utalade? De som redan är medlemmar 
kan v?l inte vara några nya 
biodlare. ................................................................................•
................................. 
Vi behöver erfarna biodlare som f?ljt med sin tid och vet vad som kan ge en h?llbar 
utveckling fär den nya biodlaren.  
En biodlarkurs som inte ger full information hela v?gen går i varje fall mig mycket 
bekymrad. 
Inom Carnicagruppen s? hj?lper vi till med olika tips. Vär skrivning om "Dr?naravl?
ggare". kommer s?kerligen att underlätta en hel del i parningsarbetet. S?dant är att f?
lja med sin tid och veta vad som kan färb?ttras.  
................................................................................•
...................................................... 
Eyvind skrev:  
 
Har spr?kat fär det här tidigare och håller fast vid det.  
Enda sättet att f? till några nya biodlare är genom att anordna bikurser i 
studiecirkelform. Kursen kan anordnas genom ett studiefärbund eller av en lokal 
biodlarefärening. Det är d? de verkligt intresserade kommer fär att f? lite inblick i hur 
biodlingen går till. Om kurshandledaren st?ller upp utan arvode, det blir d? bara 
kurslitteraturen som kursdeltagarna behöver betala fär som 
kursavgift......................................................................•... 
 
 
I Norrt?lje s? har detta varit en verklighet i m?nga är. 
Men det hindrar inte min åsikt att de styrande p? riksnivå ska komma ner till 
verkligheten när det g?ller bek?mpningsmedel mot varroan. 
Du som är en ivrig färespr?kare fär EU- borde v?l kunna ansluta dej till att det som fär 
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Nyrekrytering?

användas i andra l?nder bär under kontrollerade former f? användas här. 
Fär varje ?ldre biodlare som slutar s? tappar vi en mentor till de nya biodlarna som vi 
k?mpat s? härt fär att rekrytera. 
Samtidigt s? färsvinner ett antal bisamhällen. 
Detta är ett sl?seri med resurser av verkligt stora m?tt och det borde alla färst?! 
 
DETTA P? GRUND AV ATT DET ?R F?R JOBBIGT OCH TUNGT F?R OSS ?LDRE!! 
 
H?lsningar  
Gideon 

  

15-07-2007, 01:38 
PM 

Inlägg: #37

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Postat: fre jul 13, 2007 5:06 am Rubrik: Re: Nya biodlare  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gideon ?nnestam skrev:  
Felet är att jag måste sova lite också!! Och min kropp har haft alldeles fär m?nga 
härda arbetspass fär att kunna renoveras av friskis och svettis.  
 
En annan sak som du gl?mmer är att ALLT (även vatten) i stort sett är giftigt det är 
helt beroende p? dosen.  
 
H?lsningar 
Gideon  
 
Eyvind skrev: 
Hej!  
Men var kommer ?mnet Nya biodlare in i ditt utalade? De som redan är medlemmar 
kan v?l inte vara några nya 
biodlare. ................................................................................•
................................. 
Vi behöver erfarna biodlare som f?ljt med sin tid och vet vad som kan ge en h?llbar 
utveckling fär den nya biodlaren.  
En biodlarkurs som inte ger full information hela v?gen går i varje fall mig mycket 
bekymrad. 
Inom Carnicagruppen s? hj?lper vi till med olika tips. Vär skrivning om \"Dr?naravl?
ggare\". kommer s?kerligen att underlätta en hel del i parningsarbetet. S?dant är att 
f?lja med sin tid och veta vad som kan färb?ttras.  
................................................................................•
...................................................... 
Eyvind skrev:  
 
Har spr?kat fär det här tidigare och håller fast vid det.  
Enda sättet att f? till några nya biodlare är genom att anordna bikurser i 
studiecirkelform. Kursen kan anordnas genom ett studiefärbund eller av en lokal 
biodlarefärening. Det är d? de verkligt intresserade kommer fär att f? lite inblick i hur 
biodlingen går till. Om kurshandledaren st?ller upp utan arvode, det blir d? bara 
kurslitteraturen som kursdeltagarna behöver betala fär som 
kursavgift......................................................................•... 
 
 
I Norrt?lje s? har detta varit en verklighet i m?nga är. 
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Nyrekrytering?

Men det hindrar inte min åsikt att de styrande p? riksnivå ska komma ner till 
verkligheten när det g?ller bek?mpningsmedel mot varroan. 
Du som är en ivrig färespr?kare fär EU- borde v?l kunna ansluta dej till att det som 
fär användas i andra l?nder bär under kontrollerade former f? användas här. 
Fär varje ?ldre biodlare som slutar s? tappar vi en mentor till de nya biodlarna som 
vi k?mpat s? härt fär att rekrytera. 
Samtidigt s? färsvinner ett antal bisamhällen. 
Detta är ett sl?seri med resurser av verkligt stora m?tt och det borde alla färst?! 
 
DETTA P? GRUND AV ATT DET ?R F?R JOBBIGT OCH TUNGT F?R OSS ?LDRE!! 
 
H?lsningar  
Gideon

Hej! 
Har h?llit p? alldeles fär l?nge med biodling. Nedr?kningen har redan bärjat. Vad som 
d? inträffar är i allafall att ytterligaren en slutar med bin, bipension. Sedan fär man s?
ka ett boende vid ett ?ldreboende och d? vid 70 + eller 80 +. 
 
Hej! 
Men det här har v?l inget att göra med hur det ska bli fler som blir intresserade av att 
odla bin. D? personer som framfär allt är i unga ?ldrar, som kan hålla p? att odla bin l?
ng tid framöver.  
Har n?mnt det tidigare. Studiecirklar med ?mnet biodling fär nybärjare är en s?ker v?g 
till framgång att ?ka antalet medlemmar i biodlarefäreningarna och även antalet 
biodlare. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-11-2007, 10:39 AM (Detta inlägg ändrades senast: 07-11-2007 av 10:40 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #38

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
N?got att t?nka p? vid: 
 
Biodling, näringsverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf  
 
Biodling, hobbyverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34408.pdf 
L?s en gång, l?s flera gånger och begrunda de b?da pdf-en. Alltid fastnar det något 
vid varje genoml?sning.  
:wink:

Hej! 
L?t s?ga att en Lantbrukare m?jligen har fär avsikt att bärja odla bin i en framtida 
stordrift. Det odlas spannm?l i huvudsak p? ?gorna och d? till Etanolindustrin, med 
ärtor och b?nor som f?ngstgr?da fär att tillfära kv?vet i jorden. Det är helt omst?llt till 
Ekologist lantbruk, inga gifter eller någon konstg?dning fär färekomma. 
 
Hur går Lantbrukaren? 
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Nyrekrytering?

Köper in det som kr?vs fär att komma igång och drar alla kostnader p? lantbruket? 
 
??????????????????????????? 
 
Hej! 
Om Lantbrukaren köper in allt som behövs av bigrejor och bisamhällen. Den drar av 
alla kostnader p? Jordbruksfastigheten, är ?gare eller brukare av fastigheten. 
Biodlingen l?ggs d? samman med lantbruket och d? fär inte bisamhällena l?mna 
fastighetens ?gor. Skulle detta ?nd? ske, det bryter d? mot den Svenska skattelagen 
med de f?ljder det fär med sig.......... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-11-2007, 02:56 
PM 

Inlägg: #39

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Nya biodlare.... 

Hej! 
Det räcker med att vara ?gare till- eller brukare av en Jordbruksfastighet fär att hela 
Biodlingen till dess yttersta punkt med automatik l?ggs till Lantbruket. Hela 
verksamheten beskattas s?som Näringsverksamhet oberoende av antal Bisamhällen. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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?ttiksyra?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:12 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / ?ttiksyra? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

?ttiksyra? 

10-09-2007, 03:42 
PM 

Inlägg: #1

 
Lottie   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Mar 2006 

?ttiksyra? 

Hej!  
Jag har l?tit ?ttiksyra st? med bland mina ramar under vinterfärvaringen (fär att jag 
har härt att det ska skydda mot tex Nosema). Nu har den tagit slut och jag har varit 
p? apoteket och i färghandeln fär att f? tag p? mer! Det har inte lyckats. Apotekets 
75%-iga går ur sortimentet den 1 oktober och den är slut hos leverantären. 
Färghandlaren hade bara 60%-ig. Har n?n n?t tips p? vad jag ska göra? 

Lottie, alltid nybörjare 

  

10-09-2007, 11:03 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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?ttiksyra?

Re: ?ttiksyra? 

Citat:
Hej!  
Jag har l?tit ?ttiksyra st? med bland mina ramar under vinterfärvaringen (fär att 
jag har härt att det ska skydda mot tex Nosema). Nu har den tagit slut och jag har 
varit p? apoteket och i färghandeln fär att f? tag p? mer! Det har inte lyckats. 
Apotekets 75%-iga går ur sortimentet den 1 oktober och den är slut hos 
leverantären. Färghandlaren hade bara 60%-ig. Har n?n n?t tips p? vad jag ska 
göra?

 
Hej! 
?ttiksyra finns att köpa i v?lsorterade matvarubutiker. N?got som är ?nnu bättre att 
använda är Isättika. En starkare variant ?n ?ttiksyra. Isättika köper man hos en 
Biredskapshandlare. Med Isättika bland biramar med vax och allt lagrat i en 
Enselagep?se av plast, färseglar den med ett snäre, d? bek?mpas Nosema och 
Vaxmott effektivt. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-09-2007, 09:03 
AM 

Inlägg: #3

 
Lottie   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Mar 2006 

  

OK! Tack fär snabbt svar. Ska hära av mig till min närmaste biredskapsfärs?ljare! 

Lottie, alltid nybörjare 

  

11-09-2007, 09:34 
AM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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?ttiksyra?

  

Citat:
OK! Tack fär snabbt svar. Ska hära av mig till min närmaste biredskapsfärs?ljare!

Hej! 
Fär all del, tack själv. 
 
N?got att t?nka p? ang?ende Isättika. Var färsiktig vid handhavandet, akta ?gon, 
hud och andningsorganen. Den typen av ?ttika är ruskigt stark, men effektiv innom 
biodlingen. Den fryser till en klump i färvaringsflaskan vid en temperatur av + 10 
grader. 
 
En enselagep?se av plast inhandlas där det går att köpa detaljer till jordbruket m m. 
 
Om det är LN lådor d? ryms det i varje p?se ca. 20 lådor, fyra staplar med ramar 
och vax. över varje stapel st?lls en djup mattallrik (ej av plast) med lite hush?
llspapper i, det fungerar som veke till Isättikan efter att tallriken fyllts upp med 
några, ca. 4 - 6 dl. 
 
P?sen knyts nu igen med ett snäre. Den krage som blir över viks ?ter en gång och 
snäret knyts ?ter en gång. P?sen blir d? en t?t gaskammare som effektivt tar d?d p? 
Nosema och Vaxmott som eventuellt finns i bigrejorna. 
 
När påsarna köps in d? f?ljer det med kn?ppen att färsluta dem med. Om dessa 
används d? fär p?sen klippas upp fär att f? ut bigrejorna ur den. Om det används 
snären vid färslutningen d? kan den användas från är till är. Anv?nds kn?ppen enligt 
ovan d? blir p?sen färbrukad efter en gång, en vinter. 
 
Var färskikg med Isättikan, dess ?ngor angriper lätt färem?l av metall och fär dem 
snabbt att rosta. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-11-2007, 01:55 
PM 

Inlägg: #5

Lars Andersson  
Unregistered 

  

  

Isättika. 

 
 
 
Isättika fär vi inte köpa utan det är till fär annat. 
 
Det du tror (märkt) vara isättika hos redskapshandlaren kanske inte st?mmer. 
Redskapshandlaren fär inte s?lja den produkten. 
 
MVH 
Lars 
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?ttiksyra?

02-11-2007, 09:17 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

?ttiksyra. 

Hej! 
Isättika har tydligen kommit ut ur sortimentet. Men det går att köpa ?ttiksyra 75 % 
hos Biredskapsfärs?ljarna, har kollat. även den är mycket användbar vid bek?
mpningen av Nosema och Vaxmal i och p? de ramar med vax som övervintras. Det 
går att l?sa i senaste Bitidningen. 
 
Det blir b?st effekt vid ett slutet system. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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detta? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Apifonda -hur servera detta? 

08-04-2007, 01:37 
PM 

Inlägg: #1

Gloriana   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Aug 2006 

Apifonda -hur servera detta? 

En m?h?nda lite korkad fråga men hur bär jag servera bina Apifonda? Att kl?mma 
ner 2,5 kg p? en gång verkar lite h?ftigt men visst - bara skära h?l i färpackningen 
och l?gga p? ramarna??? Om jag inte vill ge allt - hur går jag d?? Vore tacksam om 
någon kunde r?ta ut frågetecknen. 

 

 

 

21-10-2007, 11:04 
PM 

Inlägg: #2

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Ett bra sätt är att, p? s?mma sätt som fär Nektapoll, l?gga l?mplig m?ngd Apifonda 
mellan två plastfolie-"ark" och sedan kn?da ut till l?mplig tjocklek. Lite lätt 
uppvårmning färe, i ex-vis micro-ugn, underlättar. 
Dra bort den ena folien och l?gg ovanp? ramarna med kvarvarande folie upp. Den ?
vre folien hj?lper till s? att Apifondan inte torkar/smular sönder. Sedan bara att ta 
bort plastfolien när den är renslickad. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" 
alt=":lol:" title="Laughing" /> 
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Thråd läge | Linear 
läge 

allt har en ?nde... 

04-10-2007, 04:42 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

allt har en ?nde... 

Nu är även detta forum l?st fär icke registrerade. Tyvårr.... 

BeeWare! 

  

04-10-2007, 05:52 
PM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

Ja det va ju bra..... 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Kan man anv?nda vanligt varmt kranvatten till 
sockervattnet? 

21-09-2007, 07:04 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Kan man anv?nda vanligt varmt kranvatten till sockervattnet? 

Gär det att använda ca 80 gradigt kranvatten till sockervattnet, eller är det stor risk 
att det finns bakterier som skadar bina. Att rära ut sockret i kallt vatten tar ju tid 
och det är jobbigt att koka sockervattnet om man har flera samhällen. 

 

21-09-2007, 10:47 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

Re: Kan man anv?nda vanligt varmt kranvatten till sockervatt 

Citat:
Gär det att använda ca 80 gradigt kranvatten till sockervattnet, eller är det stor 
risk att det finns bakterier som skadar bina. Att rära ut sockret i kallt vatten tar ju 
tid och det är jobbigt att koka sockervattnet om man har flera samhällen.

 
Hej Jan-Olof 
Jag har använt ca 50gradigt varmvatten direkt ur kranen fär att blanda bifoder ?nda 
sedan bärjan p? min biodlarbana 1977 utan att bina har tagit någon skada. Du kan 
säkert göra detsamma utan problem. 
H?lsn. Jano 

 

23-09-2007, 07:21 
PM 

Inlägg: #3
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Kan man anv?nda vanligt varmt kranvatten till sockervattnet?

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag tycker det är onödigt med varmt vattten. 
Det går ju ganska fort med kallt vatten. 
Men jag kan inte se några problem med 80 gradigt vatten. 
Jag rär ut sockret i kallt vatten. 
Med en borrmaskin som jag f?ster i kanten p? kärlet. 
P? borrmaskinen har jag en stor betongvisp. 
Och p? borrmaskinen l?ser jag start knappen. 
Sedan är det bara att fylla p? sockret i vattnet och under omräring. 
Det brukar ta lite drygt en timme att göra 500 liter. 
 
 
ärjan 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bifor 

15-09-2007, 06:26 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Bifor 

Vad kostar bifor. (trätt p? att blanda socker) 

  

16-09-2007, 05:12 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Bifor 

Citat:
Vad kostar bifor. (trätt p? att blanda socker)

Hej! 
Kolla med dem som s?ljer biredskap, men här med flera, priset kan variera från den 
ena till den andra. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Bifor

   
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Björn   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Oct 2005 

Dr?narfr?ga 

När jag häromdagen slutskattade två av mina samhällen - buckfast - upptäckte jag 
till min färv?ning att där fortfarande fanns gott om dr?nare. Mycket honung i 
yngelrummet och endast ett f?tal täckta yngelceller. Borde inte dr?narna varit 
slaktade nu? Vad kan det tyda p?? Det är starka samhällen och jag s?g ej 
drottningarna, men s?kte ej heller s? intensivt. 
Bjärn 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Anonymous  
Unregistered 

  

Avl?gsna bisamh?lle? 

Hejsan, vi har f?tt ett problem med bin hemma hos oss. Vi har en inh?gnad fär illrar 
och där i en stärre jordh?g har det blivit ett bisamh?lle. Bina tycks själva ha gr?vt ut 
ett bo in i sidan p? jordh?gen, ok?nt hur stort, och det är stor aktivitet vid ingångsh?
let med bin i skytteltrafik ut och in. Jag vet inte vad det är fär sorts bin, men jag 
färmodar att det är en vild art? De är ganska sm?, ser lite märka ut och jag tycker 
jag skymtar att de bär med sig pollen men är inte s?ker. 
 
Tills vidare har vi l?tit dem vara ifred men inte v?gat ha illrarna i inh?gnaden 
eftersom de färmodligen kommer att gr?va i binas bo och kanske bli stuckna? 
 
Kommer dessa bin att färsvinna när vintern kommer? Om inte s? måste de 
uppenbarligen avl?gsnas p? grund av den ol?mpliga platsen. I sådant fall, hur går 
man b?st till v?ga fär att ta bort dem? Alla tips och r?d emottages tacksamt. 

 

07-09-2007, 12:07 
AM 

Inlägg: #2

Björn   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Oct 2005 
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Avl?gsna bisamh?lle?

  

Hej, 
P? din beskrivning s? l?ter det inte alls som om det är bin som har slagit sig ner i din 
och dina illrars jordh?g. Jag tror att det är jordgetingar eftersom jag aldrig har härt 
talas om att bin skulle gr?va sig ner i jorden p? det sätt du beskriver. Det är 
däremot just jordgetingarnas sätt att leva sitt relativt korta liv. När h?sten kommer 
s? kommer också det samh?llet att duka under. De enda som färs?ker överleva 
vinterna är de drottningar som samh?llet producerat, men dom kommer inte att 
bärja p? ny kula i just den här jordkulan. Med andra ord - om du kan v?nta någon 
m?nad s? l?ser sig problemet av sig själv och det skulle jag rekommendera fär 
jordgetingar brukar ha rätt hetsigt humär. 
Lycka till! 
Bjärn 

  

07-09-2007, 03:02 
PM 

Inlägg: #3

Anonymous  
Unregistered 

  

  

Tack fär svaret Bjärn! Du har helt rätt fär i dag fick vi tag p? en och det visade sig 
trots allt vara vanliga getingar när vi nu fick se hur de ser ut p? nära h?ll. Bara 
mycket sm? och märka vilket lurade oss att tro det var bin. S? d? l?ter vi dem vara 
ifred och d? ut av sig själva <img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" 
title="Smile" />. 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Ragnar   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Aug 2007 

Honungsramar som vinterfoder 

Har tre samhällen varav ett behandlades mot varroa redan i maj: med 60% myrsyra 
4-7 maj, med 85% myrsyra 16-22 maj och med 15% mj?lksyra den 31 maj. 
Slungade 5 ramar från det senare samh?llet i juni och fann en tydlig bismak från 
syrorna i honungen. T?nkte därfär använda de 15 ramar med helt täckt honung som 
skärdats i dag från detta samh?lle som vinterfoder ?t de två andra samhällena. är 
det rätt t?nkt? 
 
Brukar fodra med 15-18 liter sockerl?sning per samh?lle. Hur m?nga honungsramar 
motsvarar det? övervintrar p? två lådor per samh?lle. 
 
Jag har också ca 10 kg honung med bismak enligt ovan. Kan man göra foderl?sning 
av den i st?llet fär att använda socker och vilka proprtioner honung/vatten ska man 
i s? fall använda? 
 
mvh 
 
Ragnar 

 

 

 

29-08-2007, 06:13 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Honungsramar som vinterfoder

Honungsramar som vinterfoder. 

Hej! 
Det kan v?l inte vara r?digt att använda myrsyra och mj?lksyra innan 
slutskattningen av honungen. 
 
Invintrar aldrig p? två lådor, bina ryms p? en l?da d? det svala v?dret kommer. Det 
är fortfarande m?nga gamla sommarbin kvar i kuporna och som kommer att d? p? 
färvintern, under vintern och som faller ned p? kupans botten och där bli ett hinder 
fär syret att komma in i kupan och till bina. 
 
Honung som n?mns innehåller en bismak från syror, den är inget att spara p?, 
duger inte som f?da. Honungen är bara att kassera och alla ramar med sådan d?lig 
honung sm?lts ned i h?st. 
 
Bina klarar vintern allra b?st p? rent socker som ges i sockerlag till bina. Honung 
som vinterfoder till bin är inte att rekommendera om man vill ha bina kvar till n?sta 
är. De skall v?l även n?sta vår befrukta blommar p? ?ppelträd och bärbuskar m. m. 
 
Har ett antal är provat att invintra med två ramar med honung l?ngst bak i 
yngelrummet eftersom det är tvårbygge och sedan matat varje samh?lle med 15 kg. 
socker som sockerlag i snabba givor. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

30-08-2007, 01:07 
AM 

Inlägg: #3

Ragnar   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Aug 2007 

  

Tack fär ditt svar. 
 
<< Det kan v?l inte vara r?digt att använda myrsyra och mj?lksyra innan 
slutskattningen av honungen. >> 
 
Nej, men vad går man om man fär en katastrofal ?kning av varroanedfallet redan i 
bärjan av maj? B?ttre att färsaka honungen ?n att färlora samh?llet, som nu är 
fullbesatt och i god kondition i st?llet fär utd?tt. 
 
<< Invintrar aldrig p? två lådor, bina ryms p? en l?da d? det svala v?dret kommer. 
Det är fortfarande m?nga gamla sommarbin kvar i kuporna och som kommer att d? 
p? färvintern, under vintern och som faller ned p? kupans botten och där bli ett 
hinder fär syret att komma in i kupan och till bina. >> 
 
Har övervintrat p? två lådor per samh?lle i flera är nu med gott resultat. Eftersom 
jag har en SBR-botten kan jag t?mma den när som helst under vintern. Dessutom 
st?dar bina i allm?nhet ut skr?pet själva. 
 
<< Honung som vinterfoder till bin är inte att rekommendera om man vill ha bina 
kvar till n?sta är. << 
 
N?ja, det är v?l vad vildbina övervintrar p?? Med prima honung är det naturligtvis 
ekonomiskt sl?seri, men i detta fall är det ju honung som annars skulle f? kasseras. 
Fr?gan är om bina bryr sig om bismaken? Om det nu finns någon p? dessa 18 ramar 
(inte 15 som jag skrev)? Svårt att veta utan att slunga. 
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Honungsramar som vinterfoder

mvh 
 
Ragnar 

 

 

 

30-08-2007, 08:54 
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Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 
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Citat:
Tack fär ditt svar. 
 
<< Det kan v?l inte vara r?digt att använda myrsyra och mj?lksyra innan 
slutskattningen av honungen. >> 
 
Nej, men vad går man om man fär en katastrofal ?kning av varroanedfallet redan i 
bärjan av maj? B?ttre att färsaka honungen ?n att färlora samh?llet, som nu är 
fullbesatt och i god kondition i st?llet fär utd?tt. 
 
<< Invintrar aldrig p? två lådor, bina ryms p? en l?da d? det svala v?dret kommer. 
Det är fortfarande m?nga gamla sommarbin kvar i kuporna och som kommer att 
d? p? färvintern, under vintern och som faller ned p? kupans botten och där bli ett 
hinder fär syret att komma in i kupan och till bina. >> 
 
Har övervintrat p? två lådor per samh?lle i flera är nu med gott resultat. Eftersom 
jag har en SBR-botten kan jag t?mma den när som helst under vintern. Dessutom 
st?dar bina i allm?nhet ut skr?pet själva. 
 
<< Honung som vinterfoder till bin är inte att rekommendera om man vill ha bina 
kvar till n?sta är. << 
 
N?ja, det är v?l vad vildbina övervintrar p?? Med prima honung är det naturligtvis 
ekonomiskt sl?seri, men i detta fall är det ju honung som annars skulle f? 
kasseras. Fr?gan är om bina bryr sig om bismaken? Om det nu finns någon p? 
dessa 18 ramar (inte 15 som jag skrev)? Svårt att veta utan att slunga. 
 
mvh 
 
Ragnar

Hej! 
..."Nej, men vad går man om man fär en katastrofal ?kning av varroanedfallet redan 
i bärjan av maj? B?ttre att färsaka honungen ?n att färlora samh?llet, som nu är 
fullbesatt och i god kondition i st?llet fär utd?tt. "... 
 
Det hade varit bättre att stoppa in dr?narramen i samh?llet redan i april och 
drivmatat bina. De hade d? byggt ut dr?narramen redan d? och där i cellerna fär dr?
nare f?ngat massor av Varroa. Samh?llet hade d? var 7: dag blivit av med en hel del 
vid utskärningen av sektionerna med vildbygget av dr?narvax. 
 
..."Har övervintrat p? två lådor per samh?lle i flera är nu med gott resultat. Eftersom 
jag har en SBR-botten kan jag t?mma den när som helst under vintern. Dessutom 
st?dar bina i allm?nhet ut skr?pet själva."... 
 
Alla har inte en sådan botten. Fr?gan är bara hur det skall färfaras fär att kunna 
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Honungsramar som vinterfoder

använda en sådan i en gammal Bipaviljong? 
 
..."N?ja, det är v?l vad vildbina övervintrar p??"... 
 
Det finns inga vildbin. Alla bin är lika vilda om de sedan befinner sig i en skorsten 
eller i en bikupa. 
I skorstenen, väggen gårs ingen tillsyn av bina. Hus?garen kollar inte bina som 
biodlaren går med bin i bikupor. 
 
..."Fr?gan är om bina bryr sig om bismaken?"... 
 
Nej, troligtvis inte. 
 
..."Om det nu finns någon p? dessa 18 ramar (inte 15 som jag skrev)?"... 
 
Honungen kan i st?llet fär att kasseras slungas ur ramarna och användas till att 
driva bina med tidigt n?sta vår fär att f? dem att bygga ut dr?narramen tidigt fär att 
bek?mpa Varroan p? ett smidigt sätt.  
 
Det är en rekommendation att ge bina socker som vinterfoder om det inte skall 
inträffa några ej ?nskvårda saker med dem innan våren n?stkommande är. "Sn?
lheten fär inte bedra visheten". 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

31-08-2007, 09:08 
AM 

Inlägg: #5

Ragnar   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Aug 2007 

  

Hej igen! 
 
<< Det hade varit bättre att stoppa in dr?narramen i samh?llet redan i april och 
drivmatat bina. De hade d? byggt ut dr?narramen redan d? och där i cellerna fär dr?
nare f?ngat massor av Varroa. Samh?llet hade d? var 7: dag blivit av med en hel del 
vid utskärningen av sektionerna med vildbygget av dr?narvax. << 
 
Satte in dr?narramar den 23 april - lite sent kanske men våren var sen i är. Det är 
m?jligt att det hade r?ckt men jag fick panik när varroanedfallet färdubblades varje 
dag i det aktuella samh?llet. 
 
<< Honungen kan i st?llet fär att kasseras slungas ur ramarna och användas till att 
driva bina med tidigt n?sta vår fär att f? dem att bygga ut dr?narramen tidigt fär att 
bek?mpa Varroan p? ett smidigt sätt. << 
 
Bra, men hur ska fordringen ske? Ska honungen l?sas i varmt vatten ungefär som 
sockret eller vad? Vinterfordrar med "plastballong" - kan jag använda samma metod 
p? våren med honungsl?sning? 
 
<< Det är en rekommendation att ge bina socker som vinterfoder om det inte skall 
inträffa några ej ?nskvårda saker med dem innan våren n?stkommande är. << 
 
OK, det fär bli s?. ?terigen tack fär ditt svar. 
 
mvh 
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Honungsramar som vinterfoder

 
Ragnar 

 

 

 

31-08-2007, 10:04 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej igen! 
 
<< Det hade varit bättre att stoppa in dr?narramen i samh?llet redan i april och 
drivmatat bina. De hade d? byggt ut dr?narramen redan d? och där i cellerna fär 
dr?nare f?ngat massor av Varroa. Samh?llet hade d? var 7: dag blivit av med en 
hel del vid utskärningen av sektionerna med vildbygget av dr?narvax. << 
 
Satte in dr?narramar den 23 april - lite sent kanske men våren var sen i är. Det är 
m?jligt att det hade r?ckt men jag fick panik när varroanedfallet färdubblades varje 
dag i det aktuella samh?llet. 
 
<< Honungen kan i st?llet fär att kasseras slungas ur ramarna och användas till 
att driva bina med tidigt n?sta vår fär att f? dem att bygga ut dr?narramen tidigt 
fär att bek?mpa Varroan p? ett smidigt sätt. << 
 
Bra, men hur ska fordringen ske? Ska honungen l?sas i varmt vatten ungefär som 
sockret eller vad? Vinterfordrar med \"plastballong\" - kan jag använda samma 
metod p? våren med honungsl?sning? 
 
<< Det är en rekommendation att ge bina socker som vinterfoder om det inte skall 
inträffa några ej ?nskvårda saker med dem innan våren n?stkommande är. << 
 
OK, det fär bli s?. ?terigen tack fär ditt svar. 
 
mvh 
 
Ragnar

Hej! 
 
..."Satte in dr?narramar den 23 april - lite sent kanske men våren var sen i är. Det 
är m?jligt att det hade r?ckt men jag fick panik när varroanedfallet färdubblades 
varje dag i det aktuella samh?llet. "... 
 
Det var snabbt! Jo, våren var sen, de kom i är färst in den 5 maj. Under den gamla 
vinterl?dan sattes en l?da med utbyggt vax den 14 april. Men drivningen av bina 
hade startat tidigare med en burk honung upp och ned och utan lock i matarh?let 
efter att mataren tagits bort. D? i bärjan av maj var det ett genomsnitt av 9 ramar 
med yngel i alla stadier och mycket med bin i de flesta av samhällena. Bina byggde 
snabbt ut ramen fär dr?nare och drottningen stiftade bygget snabbt också. Det var 
ju ett ypperligt drag fär bina, om ?n konstgjort genom drivning med 50 % honung 
spetsat med 50 % vatten. 
 
..."Bra, men hur ska fordringen ske? Ska honungen l?sas i varmt vatten ungefär 
som sockret eller vad? Vinterfordrar med "plastballong" - kan jag använda samma 
metod p? våren med honungsl?sning? "... 
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Honungsramar som vinterfoder

 
..."...men hur ska fordringen ske?"... 
 
Ca. en halv liter ?t gången i en ballong. Eller en 700 gr. honungsburk med 8 - 10 h?l 
i locket av en 3 " spik och burken upp och ned i matarh?let efter att mataren tagits 
bort. 
 
..."Ska honungen l?sas i varmt vatten"... 
 
Spelar ingen roll, honungen l?ses bra i varmt vatten. Men honungen bär ha vårmts 
upp till omk. ca 70 ? fär att inga ej o?nskade effekter skall inträffa, s?som 
inplantering av Nosema i samhällena. En giva per vecka. Normalt drivs bara starka 
samhällen. Har provat i flera är att driva rakt över fär att f? bina att bygga ut ramen 
fär dr?nare. Det är klart, några sl?par efter, men när det är dags fär dem att bygga 
d? finns ramen där. 
 
Bina blev smittade h?sten 1999 av Varroa och bina är kvar. Dr?narram och Oxalsyra 
har under alla ären varit de enda metoderna vid bek?mpningen av Varroa. Det finns 
inga bottnar som talar om hur mycket Varroa det finns i samhällena. Vetskapen om 
att det finns är tillr?ckligt fär att bek?mpa. 
 
Det är ju klart, om det finns m?nga bisamhällen, flera tiotal att pyssla med d? är 
inte bek?mpning av Varroan med dr?narramen något intressant, är mycket arbetskr?
vande. Det blir d? att blanda in gifter i bisamhällena. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:14 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 4 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): « Föregående 1 ... 4 5 6 7 8 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 
Drottning l?gger ej ?gg (Sidor: 1 
2 ) 
Helena

12 7,390
21-06-2007 03:36 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 mj?lksyrespray som r?k!!?? 
Helen Lindberg

1 3,781
19-05-2007 01:58 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Flytt av kupa 
Helena

1 3,816
18-05-2007 04:40 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 tv? fr?gor jag har 
ingonil

3 4,278 15-05-2007 06:25 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 f?rg p? flusterbr?da 
Helena

2 4,357
23-04-2007 04:03 PM 

Senaste inlägget: Fredrik Brannebo 

 
Bitidningen 2006 - Sk?nkes mot 
porto 
Webmaster

1 4,005
22-04-2007 12:34 PM 
Senaste inlägget: frida 

 
Sju bikupor stulna fr?n Nyk?pings 
biodlare! 
Gripen50

0 5,444
09-04-2007 04:24 PM 

Senaste inlägget: Gripen50 

 ?r det helt riskfritt 
Eyvind

3 4,603
07-04-2007 08:57 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Vinterf?rluster (Sidor: 1 2 ) 
rune

19 13,656
02-04-2007 09:30 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Myrsyra 
Helena

5 5,506
08-03-2007 11:43 PM 

Senaste inlägget: duunpedersen 

 BISAMH?LLEN S?LJS!!! 
Maida

0 5,570
08-02-2007 10:11 PM 

Senaste inlägget: Maida 
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Diskussionsramen - Biodling 

 N?got om Biodling. 
Eyvind

0 5,427
07-01-2007 01:41 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Temperatur.. 
Eyvind

0 5,214
27-12-2006 07:09 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Innan julen ?r f?r bi.... 
Webmaster

0 5,272
19-12-2006 11:07 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 ute och flyger ?nnu.... 
Helen Lindberg

1 3,833
01-12-2006 12:16 PM 

Senaste inlägget: Björn 

 Biodling i tr?dg?rden? 
Teo

3 5,123
24-09-2006 12:41 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Vingklippa? 
mattias

5 5,173
14-09-2006 11:07 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Klarar de sig?? 
lina

4 5,082 03-09-2006 04:30 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 litteratur och k?nda personer 
rune

3 4,383
02-09-2006 09:35 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 drivfodring 
Helena

2 4,019
24-08-2006 06:59 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

    

Sidor (8): « Föregående 1 ... 4 5 6 7 8 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Drottning l?gger ej ?gg

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:15 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Drottning l?gger ej ?
gg 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Drottning l?gger ej ?gg 

13-06-2007, 07:35 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Drottning l?gger ej ?gg 

Gjorde en avl?ggare sista Maj med yngelramar. De drog upp en drottning som 
sedemera aldrig la ?gg. Satte d? dit en ?ggl?ggande drottning. Hon lägger inte 
heller ?gg där. Inga puckelyngel eller liknande finns heller. Vad kan jag göra? 

  

13-06-2007, 08:08 
PM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Gjorde du avl?ggaren sista maj p? yngelramar. 
S? kan inte den färsta drottningen hunnit bli parad och ?ggl?ggande. 
Och vad det g?ller den andra som du tillsatte. 
Klarade hon tillsättningen,s? fär du nog titta en extra gång. 
S? kanske du ser några stift i botten p? några celler. 
 
//ärjan 

  

13-06-2007, 10:27 
PM 

Inlägg: #3
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Drottning l?gger ej ?gg

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Drottning l?gger ej ?gg 

Citat:
Gjorde en avl?ggare sista Maj med yngelramar. De drog upp en drottning som 
sedemera aldrig la ?gg. Satte d? dit en ?ggl?ggande drottning. Hon lägger inte 
heller ?gg där. Inga puckelyngel eller liknande finns heller. Vad kan jag göra?

 
Hej! 
Om bina drar upp en drottningcell från en egen larv i en avl?ggare, den är d? 
ganska exakt 36 timmar gammal. Efter 12 dagar finns det en krypande drottning i 
avl?ggaren. Men är drottningcellen täckt vid bildandet av avl?ggaren d? finns en 
krypande drottning bra mycket tidigare ?n om bina ska bärja bygga cellen från sp?d 
larv. 
Drottningen går i avl?ggaren ca. 5 - 7 dagar fär att mogna till och f? brunst. D? 
detta sker och om det är bra v?der flyger drottningen ut fär parningsflykt och blir 
parad. Sedan tar det ?ter 5 - 7 dagar innan drottningen är kapabel att l?gga ?gg. 
När hon har kommit igång med ?ggl?ggningen d? håller hon p? tills det blir balans 
av alla individer i bisamh?llet. 
 
Ett bra sätt att kolla om samh?llet har drottning eller ej. Det är att l?ta en ram med ?
gg från ett annat samh?lle byta plats med en ram i det samh?lle som är misst?nkt 
drottningl?st. Men b?da ramarna måste vara fria från bin. Ramen med ?gg kollas 
efter en vecka i samh?llet. Om det finns drottningceller p? ?ggramen d? är samh?llet 
utan drottning. Men om det inte finns några drottningceller p? ramen d? finns det en 
drottning som troligtvis inte ?nnu är parad eller ?ggl?ggande. Detta är ett bra sätt 
att ta till fär göra drottningkollen i ett bisamh?lle. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-06-2007, 10:28 
PM 

Inlägg: #4

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Jag skrev fel, det var i slutet p? april jag gjorde avl?ggaren. Drottningen kl?cktes 
13/5. Den andra drottningen sattes dit 3/6 och är accepterad. Finns ?nd? inga ?gg. 

  

13-06-2007, 10:57 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Drottning l?gger ej ?gg

  

Citat:
Jag skrev fel, det var i slutet p? april jag gjorde avl?ggaren. Drottningen kl?cktes 
13/5. Den andra drottningen sattes dit 3/6 och är accepterad. Finns ?nd? inga ?gg.

 
Hej! 
Hoppas du har lyckan med dig och fär din drottning att l?gga ?gg. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-06-2007, 11:14 
PM 

Inlägg: #6

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Drottningen jag satte till var ?ggl?ggande. Den har nu g?tt där i 10 dagar. Kan det 
ta s? l?ng tid innan hon kommer igång igen? 

  

14-06-2007, 06:41 
AM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Drottningen jag satte till var ?ggl?ggande. Den har nu g?tt där i 10 dagar. Kan det 
ta s? l?ng tid innan hon kommer igång igen?

Hej! 
Det här samman med att det inte finns några bin som ger henne den speciella 
fodersaft som endast bin i viss ?lder producerar i stor m?ngd. Gamla bin st?ller om 
sig och att även de d? kan producera denna maten till drottningen. Men denna 
process tar l?ng tid. Den mat som bina färser drottningen med är densamma som 
de mycket unga larverna, upp till 36 timmar gamla blir matade med. 
 
När det g?tt en vecka eller två, tre och samh?llet under denna tid även varit utan 
täckt yngel d? kan ett eller flera arbetsbin p? samma sätt som om de var drottningar 
matas fär att l?gga ?gg vilka leder till dr?nare eftersom ?ggen inte är befruktade. 
 
Kolla med en ram med ?gg som har beskrivit ovan. D? att det verkligen finns en 
drottning eller man är s?ker med att ha sett den. 
 
Ett tips, du, l?t en ram med yngel och med bin som kryper ut från, från ett annat 
samh?lle byta plats med en i avl?ggaren.De b?da ramarna fär sopas rena p? 
respektive samh?lles bin innan de byter plats. :wink: 
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Drottning l?gger ej ?gg

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-06-2007, 12:41 
PM 

Inlägg: #8

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

I fredags sattes en yngelram med utkrypande yngel dit. I går em fanns fortfarande 
inga ?gg. Hur l?ng tid kan det beh?va g? innan de nya bina fär fart p? drottningen? 
Vet någon? 
Helena 

  

19-06-2007, 09:21 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Drottningen jag satte till var ?ggl?ggande. Den har nu g?tt där i 10 dagar. Kan det 
ta s? l?ng tid innan hon kommer igång igen?

Hej! 
Har du sett drottningen efter tillsättningen? 
 
är du s?ker p? att det är den som sattes dit? 
 
Samh?llet kan sakna pollen som det behövs mycket av fär att ambina ska kunna 
producera fodersaft och med vilket drottningen mats fär att kunna l?gga ?gg. 
 
Nektardraget kan helt ha upphärt. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

20-06-2007, 12:51 
PM 

Inlägg: #10

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Jo jag ser drottningen och den är märkt. Pollen finns det gott om, likas? mat. 
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Drottning l?gger ej ?gg

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Drottning l?gger ej ?gg

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:15 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Drottning l?gger ej ?
gg 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Drottning l?gger ej ?gg 

21-06-2007, 12:18 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Jo jag ser drottningen och den är märkt. Pollen finns det gott om, likas? mat.

Hej! 
Ett bisamh?lle hade i h?stas inga ?gg eller larver i ramarna. Men av binas beteende 
hade de en drottning. De visade detta genom att sitta p? rambärarlisten, vika upp 
bakkroppen, h?jde upp kroppen liksom om de skulle st? p? t?, flaxa lätt med 
vingarna, var mycket sn?lla och n?jda med tillvaron. 
 
D? det var dags fär invintring kom frågan upp om detta samh?lle skulle kasseras. 
även detta blev invintrat. Nu i våras kom dess drottning igång med ?ggl?ggningen i 
takt med de ?vriga samhällena. Deras beteende har hitintills i är varit bra. De är i 
bistyrka lika som ?vriga. 
 
Fär några är tillbaka p? våren vid våröversynen var n?stan alla drottningar igång 
med att l?gga ?gg utom i ett samh?lle. En närmare koll gjordes d?. Eftersom 
vetskapen var att samh?llets drottning skulle vara märkt och d? var lätt att hitta. 
Vid inspektionen av ram 6 framifrån d? fl?g det upp en drottning mot paviljongens 
ena f?nster. Jas?, var tanken, det var en oparad ungdrottning i kupan. Drottningen 
p? f?nstret n?ps d?d p?. Fortsatte med genomgången p? ram 4 där gick det ?ter en 
omärkt drottning, den burades sedan fortsatte genomgången. P? ram 3, dess 
framsida där gick den märkta drottningen och vid hennes sida ytterligare en omärkt 
ungdrottning även den burades. Kvar i bisamh?llet var nu den märkta gamla 
drottningen, mor till de ?vriga borttagna ungdrottningarna, vilka n?ps d?d p?. 
N?gon vecka senare gjordes en ny koll, det var d? full ?ggl?ggning i bisamh?llet. 
 
En teori till det inträffade är att arbetsbina inte hade varit överens om vilken 
drottning de skulle mata upp fär att l?gga ?gg. Men d? de unga oparade 
drottningarna kom bort d? hade bina inget att välja p? utan matade upp sin gamla 
morsa igen till att l?gga ?gg fär samh?llets fortsatta utveckling. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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Drottning l?gger ej ?gg

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-06-2007, 12:35 
PM 

Inlägg: #12

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Igår bärjade hon l?gga ?gg <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" 
title="Very Happy" /> 

  

21-06-2007, 03:36 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Drottning...... 

[quote author="Helena"]Igår bärjade hon l?gga ?gg :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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mj?lksyrespray som r?k!!??

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:16 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / mj?lksyrespray som r?
k!!?? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

mj?lksyrespray som r?k!!?? 

19-05-2007, 12:02 
AM 

Inlägg: #1

Helen Lindberg   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

mj?lksyrespray som r?k!!?? 

Hej alla! 
 
jag har en id? som jag skulle vilja hära era tankar om.... 
 
jag har härt eller l?st någonstans att man ist?llet fär r?k skulle kunna använda 
sprayflaska med vatten fär att lugna "pigga" bin, jag har provat och det fungerar 
riktigt bra (har bara provat när det är varmt och sk?nt, färst?s..)  
 
Nu t?nkte jag att om man byter ut vattnet mot 15% mj?lksyra s? kanske man fär 
ett kvalster eller två samtidigt, man kan ju spraya lite extra när man ?nd? är inne 
och stär dom...... 
 
vad tror ni, mj?lksyra ska ju inte vara skadligt fär bina eller honungen-  
 
men det kan ju bli h?g vattenhalt i honungen som man sprayar vid skattnig kanske, 
men d? skulle man ju kunna använda r?k... 
 
skriv vad ni tror 
 
tack p? färhand 
helen 

  

19-05-2007, 01:58 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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mj?lksyrespray som r?k!!??

Re: mj?lksyrespray som r?k!!?? 

Citat:
Hej alla! 
 
jag har en id? som jag skulle vilja hära era tankar om.... 
 
jag har härt eller l?st någonstans att man ist?llet fär r?k skulle kunna använda 
sprayflaska med vatten fär att lugna \"pigga\" bin, jag har provat och det fungerar 
riktigt bra (har bara provat när det är varmt och sk?nt, färst?s..)  
 
Nu t?nkte jag att om man byter ut vattnet mot 15% mj?lksyra s? kanske man fär 
ett kvalster eller två samtidigt, man kan ju spraya lite extra när man ?nd? är inne 
och stär dom...... 
 
vad tror ni, mj?lksyra ska ju inte vara skadligt fär bina eller honungen-  
 
men det kan ju bli h?g vattenhalt i honungen som man sprayar vid skattnig 
kanske, men d? skulle man ju kunna använda r?k... 
 
skriv vad ni tror 
 
tack p? färhand 
helen

Hej! 
? Har m?nga gånger använt vatten p? det sätt som du beskriver och det funkar 
mycket bra.  
 
? Men att blanda Mj?lksyra i vattnet är ingen h?jdare d? behövs det att man 
använder skydd fär ?gon och andningsvågarna, n?sa och mun, en halvmask. T?nk in 
i tanken att vara hos bina en het, varm sommardag med skyddsgals?gon och 
halvmask...... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Flytt av kupa

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:16 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Flytt av kupa 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Flytt av kupa 

18-05-2007, 08:27 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Flytt av kupa 

Jag behöver flytta en kupa i sidled ca. en kupbredd. Gär det bra och i s? fall, kan jag 
göra det när som helst. 

  

18-05-2007, 04:40 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Flytt av kupa 

Citat:
Jag behöver flytta en kupa i sidled ca. en kupbredd. Gär det bra och i s? fall, kan 
jag göra det när som helst.

Hej! 
Jo, men visst. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Flytt av kupa

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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tv? fr?gor jag har

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:16 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / tv? fr?gor jag har 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

tv? fr?gor jag har 

13-05-2007, 12:43 
AM 

Inlägg: #1

ingonil  
Unregistered 

  

tv? fr?gor jag har 

hejsan bi v?nner! 
 
Jag har två frågor: 
 
1 Kan jag flytta min bi kupa 50 meter nu p? sommaren? 
 
2 hur mycket honung fär det plats i en swearam? 

 

14-05-2007, 10:35 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: tv? fr?gor jag har 

Citat:
hejsan bi v?nner! 
 
Jag har två frågor: 
 
1 Kan jag flytta min bi kupa 50 meter nu p? sommaren? 
 
2 hur mycket honung fär det plats i en swearam?

 
Hej! 
? 1) Ja, om den inte innehåller bin. Om det finns bin i bikupan d? går det inte p? en 
gång. Men om kupan med bin flyttas en halv meter varannan dag d? kan det lyckas. 
 
? Ett tipps! En avl?ggare kan göras i mitten, slutet av n?sta m?nad och st?ll upp den 
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tv? fr?gor jag har

där du vill ha dina bisamhällen st?ende. När det finns en drottning som är parad och 
lägger ?gg i avl?ggaren d? går det att senare färena med det tidigare efter att den 
gamla drottningen där är borttagen. 
 
? 2) Lite drygt två kilo. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

15-05-2007, 10:37 
AM 

Inlägg: #3

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hejsan 
 
P? din andra fråga har jag inget svar. Färmodligen inte p? din färsta heller, men jag 
kan berätta hur jag går.  
Om du flyttar kupan p? kvällen när alla bin är inne s? st?ller du den där du vill ha 
den och sedan st?ller du en genomskinlig skiva framfär flustret s? att bina "slär i 
skallen" när de ger sig ut morgonen efter. D? k?nner de att allt är inte som det 
brukar vara och fär göra en omnavigering. Jag tycker att detta sätt funkat bra fär 
mig. Det är säkert s? att alla bin inte hittar tillbaka till kupans nya plats men jag 
upplever att det inte är s? m?nga. 
Lycka till. 
Järgen 

  

15-05-2007, 06:25 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: tv? fr?gor jag har 

Citat:
hejsan bi v?nner! 
 
Jag har två frågor: 
 
1 Kan jag flytta min bi kupa 50 meter nu p? sommaren? 
 
2 hur mycket honung fär det plats i en swearam?

Hej! 
1) Det kan g? att flytta hela sträckan p? en gång om Du under dagen innan flytten 
har placerat en bit?t n?tram över bisamh?llet och nubbat fast den med ett par spik, 
men utan packning över n?tet, bara ett kuptak som skydd fär v?ta men det behövs 
god lufttillfärsel till bina. I annat fall kan de bli överhettade och d? av överhettning. 
Samma dags kväll rullas ett bitätt metalln?t med en diameter lika som binas ingång. 
P? kvällen d? solen har dalat sätts biflustret igen med n?trullen. Nu är bisamh?llet 
klart fär att flyttas till den nya platsen. Men v?l framme p? den nya uppst?
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tv? fr?gor jag har

llningsplatsen fär inte n?trullen eller n?tramen tagas bort färr?n efter tre dagar och 
under tiden se till att bina har god lufttillfärsel. P? den fjärde dagen tas n?trullen och 
n?tramen bort d? flyger bina ut och tar nytt märke, inflygningsmärke till bisamh?
llet, bikupan där de här hemma. 
 
2) Se ovan. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /
> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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f?rg p? flusterbr?da

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:16 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / f?rg p? flusterbr?da 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

f?rg p? flusterbr?da 

22-04-2007, 02:33 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

f?rg p? flusterbr?da 

Jag ska flytta en kupa till en ?ppelodling. Flusterbr?dan till kupan är grön. (sitter p? 
benst?llningen) 
Jag undrar om det går något att flusterbr?dan dit kupan ska är r?d? Blir bina helt 
färvirrade? 
Det är 7 km dit. 
Helena 

  

22-04-2007, 03:42 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

F?rg. 

Hej! 
Vit, Svart, Bl? och Gul. 
Anv?nd b?tlack som är brukligt under vattenlinjen p? en b?t. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

23-04-2007, 04:03 
PM 

Inlägg: #3
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f?rg p? flusterbr?da

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

Det kommer inte bli några problem. 
 
mvh 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bitidningen 2006 - Sk?nkes mot porto

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:16 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Bitidningen 2006 - Sk?
nkes mot porto 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bitidningen 2006 - Sk?nkes mot porto 

23-01-2007, 10:35 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Bitidningen 2006 - Sk?nkes mot porto 

V?ger strax över 1 kg, s? det blir 77:- + 3:- i "pappersavgift". 
Färst till kvarn g?ller. 

BeeWare! 

  

22-04-2007, 12:34 
PM 

Inlägg: #2

frida   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Apr 2007 

bitidningen 2006 

hej! jag är j?tteintresserad!! vi är två tjejer som ska bärja med biodling nu i sommar 
och s?ker information från alla h?ll och kanter, har du fortfarande kvar dem eller är 
de redan iv?gskickade till någon? med v?nliga h?lsningar /frida 0707 33 99 21 (?
kersberga) 

jag är helt nybörjare på bin och skaffar mitt första samhälle i sommar =) jippie!!! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Bitidningen 2006 - Sk?nkes mot porto

   
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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PM 

Inlägg: #1

Gripen50  
Unregistered 

  

Sju bikupor stulna fr?n Nyk?pings biodlare! 

P? p?skafton den 7 april har Nyköpings biodlare blivit bestulen p? samtliag sina 
kupor (7 st). Kuporna hade intakta samhällen. G? till våran hemsida www.biodlare.
se fär bild och mer information. Du som har någon information eller tips om våra 
kupor kan kontakta oss, adress med mera p? vår hemsida. 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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?r det helt riskfritt 
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Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

?r det helt riskfritt 

Hej! 
är det helt riskfritt att ?ta Honung eller / och att ut?va konststycket att driva 
biodling ? 
 
Kan den m?nskliga kroppen ta skada vid konsumtion av Honung ? 
 
Hur pöverkas den m?nskliga kroppen av allt bigift som kommer in i organen via 
blodsystemet och vilka skadeverkningar ger detta ? 
 
Vilka framtida men kan uppst? av att ?ta Honung och bli stucken av bin ? <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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?r det helt riskfritt

Re: ?r det helt riskfritt 

[quote author="Eyvind"]Hej! 
är det helt riskfritt att ?ta Honung eller / och att ut?va konststycket att driva 
biodling ? 
 
Kan den m?nskliga kroppen ta skada vid konsumtion av Honung ? 
 
Hur pöverkas den m?nskliga kroppen av allt bigift som kommer in i organen via 
blodsystemet och vilka skadeverkningar ger detta ? 
 
Vilka framtida men kan uppst? av att ?ta Honung och bli stucken av bin ? :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

03-04-2007, 09:15 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Vad skall man egentligen svara p? en s?n fråga? Riskfritt? Finns det något som är 
riskfritt? 
 
När det g?ller honungskonsumtionen, s? är det v?l som vanligt att fär mycket stj?
lper allt. Frukt- och druvsockret går direkt ut i blodet, går du inget som kan 
motverka den energi du tillfär s? kan det v?l finnas risk fär diverse ?kommor. Men 
det är vid överkonsumtion, naturligtvis. Ett normalt intag om 1-2 matskedar / dag 
torde inte ge något fär en normal m?nniska. 
 
Bistick är ju en annan sak. Allergi är inte att leka med, men det finns ju de som p?
stär att med tillr?ckligt m?nga stick slipper man ledvårk och annat. Jag tror att det 
är slump som avgår om resten av kroppen kan samverka med bigiftet. är det sen 
frågan om 1-2 stick per dag eller vecka s? borde kroppen, om allergi inte finns eller 
utvecklas, klara av det. är det aggresiva bin som ger dig flera hundra stick p? en 
gång, ja, d? fär vi nog hoppas p? underverk från annat h?ll. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif" alt="8)" title="Cool" /> 

BeeWare! 

  

07-04-2007, 08:57 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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?r det helt riskfritt

Re: ?r det helt riskfritt 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
är det helt riskfritt att ?ta Honung eller / och att ut?va konststycket att driva 
biodling ? 
 
Kan den m?nskliga kroppen ta skada vid konsumtion av Honung ? 
 
Hur pöverkas den m?nskliga kroppen av allt bigift som kommer in i organen via 
blodsystemet och vilka skadeverkningar ger detta ? 
 
Vilka framtida men kan uppst? av att ?ta Honung och bli stucken av bin ? :wink:

Hej! 
Finns det någon avhandling om, om Mikrooganismer kan komma in i den m?nskliga 
kroppens blodbanor, blodomlopp vid konsumtion av honung och / eller stor 
mottagning av bigift genom bistick. Och där vid blodets fl?de i kroppens olika organ 
färorsaka olika typer av tillf?lliga och kroniska sjukdomar ? <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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28-02-2007, 09:05 
PM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Vinterf?rluster 

Enligt The New York Times i går har det varit stora vinterfärlutster i USA 
http://www.nytimes.com/2007/02/27/busin ... 0&emc=eta1 
N?gon klar anlednig har man ?nnu inte funnit, men spekulationerna är redan igång. 
Tydligen kan man acceptera färluster upp till 20% utan att det anses onormalt. 
Personligen tycker jag att det är en lite h?g nivå. 
Att man knappast kan komma till noll fär vi v?l leva med, men hur mycket är 
acceptabelt ? 
Vore roligt om vi kunde f? e debatt även i detta forum. 

 

 

 

07-03-2007, 09:27 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Vinterf?rluster. 

Hej! 
Kollade i vecka 9, alla levde d?. I en del samhällen var det bin som fl?g ut och t?mde 
sin tarm. Det var de som b?st beh?vde det som fl?g ut. P? sn?n runtomkring var det 
gulbruna fl?ckar. Temperaturen var plus fem grader och mulet, men vindstilla. I flera 
fluster kr?p det omkring en hel del med bin. Den krisiga tiden fär bin bärjar nu och 
fram till att L?nnen blommar i maj. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Vinterf?rluster
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Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Vinterf?rluster 

Hej! 
Har l?st en notis om bibrist, bid?d i USA. 
 
En anledning till stora vinterfärluster är m?jligen att det saknas rikligt med pollen p? 
sensommaren, h?sten. Finns det inget pollen d? blir det inget yngel och d? kan inte 
bina f? sina fettkärtlar fullmatade till n?sta ärs tidiga produktion av yngel. Det blir inga 
vinterbin som skall fära bisamh?llet vidare över vintern och våren, fram till mitten av 
maj m?nad äret därp?. De tidigt f?dda vårbina tar d? vid tills den stora m?ngden 
sommarbin kommer fram p? h?gsommaren. Men finns det inga vinterbin och bisamh?
llet har invintrats p? enbart sommarbin d? dukar bisamh?llet under under vintern, 
våren. 
 
Ett bisamh?lle fär inte lida brist p? mat av något slag. Fär d? går yngelsättningen 
tillbaka. Finns det inte rikligt med mat av alla sorterna d? tynar bisamh?let bort s? sm?
ningom t. ex. över vintern. 
 
Binas genetiska arv spelar troligtvis också in. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

är det s? att det saknas rikligt med pollen p? sensommaren och h?sten. 
D? måste det väll vara fel st?lle att bedriva biodling p? och inte ett genetiskt fel. 
 
//ärjan 

  

13-03-2007, 05:30 
AM 

Inlägg: #5

Fredrik Brannebo  
Unregistered 
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L?nk till en notis om bi färsvinnandet i USA 
 
http://www.cbsnews.com/stories/2007/02/ ... 1672.shtml 
 
Mvh 
Fredrik 
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Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Vinterf?rluster 

Citat:
Enligt The New York Times i går har det varit stora vinterfärlutster i USA 
http://www.nytimes.com/2007/02/27/busin ... 0&emc=eta1 
N?gon klar anlednig har man ?nnu inte funnit, men spekulationerna är redan igång. 
Tydligen kan man acceptera färluster upp till 20% utan att det anses onormalt. 
Personligen tycker jag att det är en lite h?g nivå. 
Att man knappast kan komma till noll fär vi v?l leva med, men hur mycket är 
acceptabelt ? 
Vore roligt om vi kunde f? e debatt även i detta forum.

Hej! 
Tidigare om ären har det varit mycket med pollen i markerna som bina d? samlade in, 
tog hem. Men under de senare ären har bina varit mycket dåliga p? att samla pollen. 
V?dret har också spelat in.  
 
Det här samman med det genetiska arvet hur bra, dåliga bina är p? att samla in 
pollen. Men även tillgången av pollen i markerna. Och även binas produktion av yngel, 
är den mycket stark fram till mitten juli men i slutet av juli finns det inget yngel av 
något typ. Att det efter denna m?nad inte kommer in mer pollen i kuporna. 
Produktionen av yngel upphär s? snart det saknas pollen i kuporna. D? blir det helt 
enkelt inga vinterbin. 
 
Om man inte hade gett ersättnings pollen senare delen av juli och fram till och efter 
att bina blivit invintrade, d? hade man inte haft några bisamhällen kvar till våren n?
stkommande vår, är, till den härliga fritidssysslesättningen d? fär flera är sedan 
tillbaka. 
 
Det ovan är egen erfarenhet. 
 
Det under är något helt annat. 
 
Det som har inträffat i USA har p? liknande sätt inträffat här. Det har varit de biodlare 
här som inte tagit Varroan p? riktigt och dess farligheter och som inte tidigt bärjat bek?
mpa Varroan i bikuporna. Har härt talas om biodlare som p? våren har hittat sina 
bikupor totalt tomma p? bin, inte ens ett d?tt bi p? bottnen. M?nga biodlare slutade 
upp med bin d? deras bin hade d?tt eller hade färsvunnet p? eftervintern, våren. 
 
Bisamhällena har v?l d? p? h?sten efter invintringen varit s? nerlusade av Varroa och 
fär att komma ifrån otyget d? har vid l?mpligt v?der hela bisamh?llet rymt. Efter en 
sådan h?ndelse finns det inga bin kvar i den gamla kupan, utan alla vill komma ifrån 
dem som inkr?ktar. Inte t?nkte bina p? att de d? tog med också Varroan och som 
senare blev deras undergång. 
 
Vid någon form av färgiftning d? där dragbina och de blir kvar utanfär kupan. Färs?ker 
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bin med annan lukt komma in i kupan och vars doft inte är kupans doft d? spärrar 
vaktbina dem från att komma in. P? insidan av kupan finns eventuellt en del yngel 
plus husbina. Eftersom det inte kommer in varken vatten, pollen eller nektar d? tynar 
samh?llet bort eller blir mycket svaga p? grund av att de saknar dragbin.  
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Vinterf?rluster 

Citat:
Enligt The New York Times i går har det varit stora vinterfärlutster i USA 
http://www.nytimes.com/2007/02/27/busin ... 0&emc=eta1 
N?gon klar anlednig har man ?nnu inte funnit, men spekulationerna är redan igång. 
Tydligen kan man acceptera färluster upp till 20% utan att det anses onormalt. 
Personligen tycker jag att det är en lite h?g nivå. 
Att man knappast kan komma till noll fär vi v?l leva med, men hur mycket är 
acceptabelt ? 
Vore roligt om vi kunde f? e debatt även i detta forum.

Hej! 
Amerikanska bin där..... 
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=623186  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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De amerikanska färlustena har troligtvis inte samband med varroa. Storbiodlarna har 
rutiner fär att hålla kolla p? det kvalstret. Om de tappar 70-100% av samhällena är 
det något annat. 
Den som vill hålla koll p? vad som sker kan g? in p? Mid-Atlantic Apiculture Research 
and Extension Consortium 
http://maarec.cas.psu.edu/index.html 
Där kommer troligtvis all adekvat information att finnas. 
Det skall bli intressant att f?lj prisutvecklingen p? visa gr?dor och honugspriset det 
kommande äret. ( Visserligen importerar vi inte mycke honungfrån USA, men om 
deras skärdar slär fel vill de säkert ha en stärre del av den honung som är ute p? 
internationell honungshandel - om de nu vågar infär risken att en del av vinsten går 
till Bin Laden, vilket de tidigare h?vdat ) 
----------- 
Den faktor som spelar stärst roll fär överlevna är bistyrkan i oktober.  
---- 
Här p? v?stkusten bärjar vi f? tillgång till pollen. Bina har i stort sett varit ute hela 
vintern. N?gra rapporter om ärets vinterfärluster har jag inte, och faran är ju inte 
över ?nnu. 
rune 
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Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
----------- 
Den faktor som spelar stärst roll fär överlevna är bistyrkan i oktober.  
---- 
rune

Hej! 
är bistyrkan i bisamh?llet liten i oktober. Hur b?ttrar man p? den d?? fär att bisamh?
llet skall ha b?sta t?nkbara färutsättningar att klara vintern? <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Citat:
De amerikanska färlustena har troligtvis inte samband med varroa. Storbiodlarna har 
rutiner fär att hålla kolla p? det kvalstret. Om de tappar 70-100% av samhällena är 
det något annat. 
 
rune

Hej! 
Eftersom bina i USA flyttas l?nga sträckor med långtradare. D? från sina vinterplatser 
till uppdrag fär befruktning av blommor av speciella slag p? USA  s?dra v?stkust bl. 
a. även till andra platser. Efter avslutat uppdrag flyttas bina igen de l?nga avstånden 
till sina uppst?llningsplatserna under vintern. 
 
De måste bli mycket stressade av de l?nga transporterna, har de en svag infektion av 
Nosema p? h?sten innan. D? blir inte övervintringen s? vårst bra och i kombination 
med Varroa d? blir det mycket d?lig övervintring om inte bisamhällena har dukat 
under.  
 
Har d? bina även varit dåliga p? att yngla av sig och inte f?tt till rikligt med vinterbin 
p? eftersommaren, h?sten äret innan d? kan t?nkas att denna effekt inträffar. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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rune   
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Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Ang bistyrka i oktober. 
Invintra aldrig svaga samhällen. 
Sl? samman samhällen till övervintringsdugliga storlekar. 
Rune 
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Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Ang bistyrka i oktober. 
Invintra aldrig svaga samhällen. 
Sl? samman samhällen till övervintringsdugliga storlekar. 
Rune

Hej! 
? är bisamhällen innan invintringen rysligt starka d? finns ingen anledning till 
sammanslagning av samhällen. Men samma samhällen kan visa sig vara lite bifattiga / 
svaga vid behandlingen med Oxalsyra i m?nadsskiftet oktober / november.  
? Visserligen kan man innan invintringen färena dem, av två, tre göra ett. ? Ett av 
problemen är att sedan f? ned dem p? en l?da. Bek?mpningen av Varroan är 
effektivast med hela samh?llet p? endast en l?da. Och färena i oktober kan inte vara 
något som är att rekomendera. Utan det måste ske innan invintringen i september. 
Invintringen bär vara avslutad till mitten av september. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Vinterf?rluster 

Citat:
Enligt The New York Times i går har det varit stora vinterfärlutster i USA 
http://www.nytimes.com/2007/02/27/busin ... 0&emc=eta1 
N?gon klar anlednig har man ?nnu inte funnit, men spekulationerna är redan igång. 
Tydligen kan man acceptera färluster upp till 20% utan att det anses onormalt. 
Personligen tycker jag att det är en lite h?g nivå. 
Att man knappast kan komma till noll fär vi v?l leva med, men hur mycket är 
acceptabelt ? 
Vore roligt om vi kunde f? e debatt även i detta forum.

 
Hej! 
Bina där i USA och nu funderar biodlarna där om var orsaken är! 
 
http://abfnet.org/news/honey-bee-die-of ... searchers/ <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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När det g?ller CCD kan man också lyssnap? podcast från Penn University 
http://podcasts.psu.edu/node/262 
Tyvårr blir inte telefonintervjuerna riktigt njutbara, men de är i varje fall aktuella. 
En annan bra sida är: 
http://maarec.cas.psu.edu/ColonyCollapseDisorder.html 
--------- 
Fr?ga två biodlare hur man skall sk?ta bina och du fär tre svar.  
Jag tror fortfarande att bistyrkan är den avgörande faktorn fär övervintring. Det g?ller 
s?ledes att vi som biodlare ger bina rätt färutsättningar fär att utveckla en tillr?cklig 
m?ngd vinterbin med bra färutsättningar. 
Sedan kommer biodlarens sätt att sk?ta bina in. Skall man invintra p? en eller två 
lådor, använder man hellådor av Svea, L?gnormal, Norsk, Dadant.... 
Färutsättningarna blir lite olika beroende p? inriktning. 
Att varroabehandla samhällen p? två lådor går bra. Man behöver ju aldrig lyfta av 
den ?vre l?dan eftersom man inte skall lyfta några ramar. Det r?cke att vinkla upp de 
s? att man kommer ?t med doserngssprutan. Sedan kr?vs det lite lätthet p? handen 
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fär att f? dosen att r?cka i alla kakgator. 
----- 
Men min ursprungsfråga kvarstär: 
Hur stora vinterfärluster kan vi anse acceptabla ? 
Rune 
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inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

  

Allting är ju relativt, men blir vinterfärlusten 10%, fär man v?l ?nd? var n?jd. Har man 
invintrat 10 kupor och färlorar ytterligare 1 samh?lle, s? hamnar man ju p? 20 %. Jag 
tycker att - om färlusten inte är över 10 % skall man var n?jd. 
 
En helt annan sak. Jag har f?tt erbjudande om att köpa ett par samhällen. 
Transporttid h?gst 1 timme. är det bara att st?nga kupan p? e.m-kvällen och kära, 
eller finns det någon risk? Det vore ju kul om i varje fall drottningarna överlever 
transporten. 

  

26-03-2007, 10:36 
PM 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
När det g?ller CCD kan man också lyssnap? podcast från Penn University 
http://podcasts.psu.edu/node/262 
Tyvårr blir inte telefonintervjuerna riktigt njutbara, men de är i varje fall aktuella. 
En annan bra sida är: 
http://maarec.cas.psu.edu/ColonyCollapseDisorder.html 
--------- 
Fr?ga två biodlare hur man skall sk?ta bina och du fär tre svar.  
Jag tror fortfarande att bistyrkan är den avgörande faktorn fär övervintring. Det g?
ller s?ledes att vi som biodlare ger bina rätt färutsättningar fär att utveckla en tillr?
cklig m?ngd vinterbin med bra färutsättningar. 
Sedan kommer biodlarens sätt att sk?ta bina in. Skall man invintra p? en eller två 
lådor, använder man hellådor av Svea, L?gnormal, Norsk, Dadant.... 
Färutsättningarna blir lite olika beroende p? inriktning. 
Att varroabehandla samhällen p? två lådor går bra. Man behöver ju aldrig lyfta av 
den ?vre l?dan eftersom man inte skall lyfta några ramar. Det r?cke att vinkla upp 
de s? att man kommer ?t med doserngssprutan. Sedan kr?vs det lite lätthet p? 
handen fär att f? dosen att r?cka i alla kakgator. 
----- 
Men min ursprungsfråga kvarstär: 
Hur stora vinterfärluster kan vi anse acceptabla ? 
Rune

Hej! 
..."Fr?ga två biodlare hur man skall sk?ta bina och du fär tre svar.".... 
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Vinterf?rluster

? Eller fler! 
 
..."Jag tror fortfarande att bistyrkan är den avgörande faktorn fär övervintring. Det g?
ller s?ledes att vi som biodlare ger bina rätt färutsättningar fär att utveckla en tillr?
cklig m?ngd vinterbin med bra färutsättningar. "... 
? Det beror p? var bisamhällena stär, hur stora lager av pollen och mat de har tillgång 
till. "Det är ju en strävan att det skall finnas biodlare i varje by". Det är ingen s?kerhet 
att det finns rikligt med pollen i alla byar. Detta eftersom det utdelas EU-medel fär att 
hugga ned m?nga typer av l?vträd s?som S?lg, Vide, Vildapel m. m. Lindar hamlas 
ned men att vilda Kärsbärsträd l?mnas kvar och vars frukter är bra fär f?glar...... 
 
..."Sedan kommer biodlarens sätt att sk?ta bina in. Skall man invintra p? en eller två 
lådor, använder man hellådor av Svea, L?gnormal, Norsk, Dadant....  
Färutsättningarna blir lite olika beroende p? inriktning."....  
? Det är skillnad p? biodlare och honungsproducent. 
 
..."Att varroabehandla samhällen p? två lådor går bra. Man behöver ju aldrig lyfta av 
den ?vre l?dan eftersom man inte skall lyfta några ramar. Det r?cke att vinkla upp de 
s? att man kommer ?t med doserngssprutan. Sedan kr?vs det lite lätthet p? handen 
fär att f? dosen att r?cka i alla kakgator. "... 
? Alla har inte samma typ av kupa, bibostad. 
-----  
..."Men min ursprungsfråga kvarstär:  
Hur stora vinterfärluster kan vi anse acceptabla ?"... 
? Plus, minus noll.  
? Egen erfarenhet i är är att hittills har alla överlevt vintern. Merparten är normala i 
styrka, andra rysligt starka, medan några är svaga de har i dag tryckts ihop p? fem 
ramar plus vinterbaklucka. De svagaste hade varken yngel eller pollen....... men en 
drottning. En omflyttning är beh?vlig om någon, några veckor. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

26-03-2007, 10:49 
PM 

Inlägg: #17

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

Ang?ende din flytt av Bin s? är det ok att bara st?nga fär flustret och kära. 
Jag och en kamrat till mig brukar flytta hans närmare hundra samhällen till ljung varje 
är, (3 timmars resa) och det enda som vi går är att st?nga fär flustret tidigt p? 
morgonen med perforerade flusterfärminskare fär ventilationens skull. 
 
Mvh 
Fredrik 

 

27-03-2007, 01:05 
AM 

Inlägg: #18

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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Vinterf?rluster

  

Ang flyttning av bin. 
N?gon timmes transport är i normalfallet inga problem. 
 
1  
Bina skall vara besiktigade av tillsynsman. Fär att han/hon skall kunna göra de måste 
det finnas yngelsättning ordentligt. 
2 
L?t gårna samh?llet st 1-2 dagar efter att man tittat p? ramarna s? att bina hinner 
bygga fast dem lite. Den minskar risken fär att de skall färskjutas under transporten.  
 
3  
Lastning bär ske efter att bina slutat flyga p? kvällen och innan de bärjat p? 
morgonen. De flesta brukar flytta bina p? kvällen. Nackdelen med detta är att det 
brukar vara v?ldig märkt när man skall lasta av.  
 
4 
Om du st?nger flustren s? se till att de har god tillgång till luft. 
 
5 
Ramarna bär st? l?ngs med färdrktningen. D? gungar de inte till om du behöver 
bromsa. 
 
5 
S? l?nge bilen rär sig eller motorn är i gång brukar de stanna inne.  
 
Lycka till 
Rune 

 

 

 

27-03-2007, 08:47 PM (Detta inlägg ändrades senast: 08-05-2007 av 10:53 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #19

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Allting är ju relativt, men blir vinterfärlusten 10%, fär man v?l ?nd? var n?jd. Har 
man invintrat 10 kupor och färlorar ytterligare 1 samh?lle, s? hamnar man ju p? 20 
%. Jag tycker att - om färlusten inte är över 10 % skall man var n?jd. 
 
En helt annan sak. Jag har f?tt erbjudande om att köpa ett par samhällen. 
Transporttid h?gst 1 timme. är det bara att st?nga kupan p? e.m-kvällen och kära, 
eller finns det någon risk? Det vore ju kul om i varje fall drottningarna överlever 
transporten.

..."Jag har f?tt erbjudande om att köpa ett par samhällen.  
Transporttid h?gst 1 timme. är det bara att st?nga kupan p? e.m-kvällen och kära, 
eller finns det någon risk? Det vore ju kul om i varje fall drottningarna överlever 
transporten.".... 
Hej! 
? Egen erfarenhet d? det flyttades en paviljong med bin från skogstrakten till 
slättbygden. Det var vid kl. 21.00 ca. d? sprutades in ett par dl. med vatten in genom 
ingången till bina och sedan efter med ett n?t som h?ftades fast med H?ftstift. Sedan 
kopplades en traktor p? paviljongen de fyra st?dbenen drogs upp från marken och det 
hela drogs iv?g i ca. 5 km f?gelv?gen i sträcka. V?l framme kopplades traktorn bort 
efter att ha f?llt ned st?dbenen och bina fick lugna ner sig en stund ca. 40 - 45 
minuter sedan togs n?ten bort. N?sta dag fixades paviljongen till s? att den kom n?
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Vinterf?rluster

gorlunda i plan efter ett vattenpass. 
? Denna flyttning av bin var d? jordbrukaren odlade Oljev?xter och senare R?dklöver. 
? I dag är det jordbruket Ekologiskt d? går det inte att odla Oljev?xter eftersom inga 
gifter eller konstg?dning fär färekomma i sådan typ av odling. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-04-2007, 09:30 
PM 

Inlägg: #20

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Vinterf?rluster... 

Hej! 
Den riktigt härliga våren dr?jer visst...... 
 
http://www.eyvindjohansson.se 
 
?nnu finns m?jligheten att det blir vinterfärluster av bin men även det ?vriga vilda 
djurlivet fär en svår tid..... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Myrsyra

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:18 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Myrsyra 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Myrsyra 

26-08-2006, 07:43 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Myrsyra 

T?nkte använda myrsyra i bek?mpningen av varroa. Hur går jag till v?ga och när är 
det dags? 

  

29-08-2006, 10:32 
PM 

Inlägg: #2

Olle Andersson  
Unregistered 

  

Helena 

Hej Helena 
Myrsyra kan annv?ndas p? flera sätt 
Färst skall all honung vara borttagen vid all behandling 
Sedan kan man använda 60% myrsyra som man aplicera p? en vettexduk(disktrasa) 
20Ml. med en spruta. 
L?gg duken ovanp? ramarna spruta p? syran se till att det är bigång ovanfär l?t den 
ligga 2 dygn d? har syran fär?ngats, 
L?gg ett varroa galler under s? att du ser hur m?nga kvalster som ramlar ner. 
Upprepa behandlingen 2-4 gånger 
Ett annat sätt är: Köp en aplikator som monteras nertil i en ram fyll p? med 60Ml 
mrysrra efter ca 14 dagar är syran borta. R?kna kvalster. 
Ramen placeras i mitte p? samh?llet. 
OBS Andv?nd Skyddsglas och Handskar vid all syrabehandling. 
 
Vid sp?dning av syra l? alltid syran i Vattnet, SIV. 
 
Lycka Till 
Olle Andersson <img src="{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif" alt="8)" title="Cool" /> 
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Myrsyra

 

02-09-2006, 07:07 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Myrsyra 

Citat:
T?nkte använda myrsyra i bek?mpningen av varroa. Hur går jag till v?ga och när 
är det dags?

Hej! 
Har endast någon gång i bärjan d? Varroan kom använt Myrsyra. Men att därefter 
aldrig mer ha använt denna syra. 
Utan det har använts utskärning av Dr?narram och Oxalsyra som enda metod fär att 
bek?mpa Varroan med. Har fortfarande bina kvar fast Varroan visade sig p? H?sten 
2000.  
Dr?narbygge - d? bina bygger dr?narbygge.  
Oxalsyra, omkring m?nadsskiftet oktober - november:wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-02-2007, 09:49 
PM 

Inlägg: #4

duunpedersen   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Feb 2007 

  

du kan g? ind p? denne side . jeg bruger den selv og den virker udemärket 
 
http://www.biavl.dk/varroa/strategi.htm 

  

07-03-2007, 10:13 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Myrsyra

  

Citat:
du kan g? ind p? denne side . jeg bruger den selv og den virker udemärket 
 
http://www.biavl.dk/varroa/strategi.htm

Hej! 
Varfär g? över ?n efter vatten! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-03-2007, 11:43 
PM 

Inlägg: #6

duunpedersen   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Feb 2007 

  

Du mener det er nemmere at bruge gift . istedet for myresyre. 
eller er der en svensk side som siger det samme. 
Kunne man s? ikke henvise til den. 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:19 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / BISAMH?LLEN S?
LJS!!! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

BISAMH?LLEN S?LJS!!! 

08-02-2007, 10:11 
PM 

Inlägg: #1

Maida   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Feb 2007 

BISAMH?LLEN S?LJS!!! 

hej svejs!! 
 
Min pappa har best?mt sig fär att s?lja sina bin. 
han är s? ledsen fär det, HAN ?LSKAR SINA BIN, men nu är det dags. 
är det ngn som är intresserad??? 
 
Han vill s?lja det nu s? fort som m?jligt, pris enligt överenskommelse. 
han s?ljer också all sin redskap. 
Skulle han inte s?lja allt, ja d? skulle han vilja halvera p? sina bisamhällen och 
fortsätta lite till.. 
Bina finns i kalmar omr?det 
 
Om ngn är intresserad och om ngn vill ha mer information s? kan jag n?s p? 
0739287465(dygnet runt) eller hem nr 042-4571220.(efter kl 14,00) ..nummer till 
jobbet är 042-101997 (07,,00-13,00) 
 
V?nligen maida 
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N?got om Biodling. 

07-01-2007, 01:41 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

N?got om Biodling. 

Biodling, näringsverksamhet. 
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf 
 
Biodling, hobbyverksamhet. 
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34407.pdf 
 
L?s en gång, l?s flera gånger och begrunda de b?da pdf-en. Alltid fastnar det något 
vid varje genoml?sning. 
 
Sedan kan diskussionerna ta vid...... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Temperatur.. 

27-12-2006, 07:09 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Temperatur.. 

Hej och God fortsättning p? det gamla äret. 
 
En intressant sida med faktiska uppgifter som grund ang?ende temperaturen av 
bisamhällens yngelklots ytterkants undersida. 
 
Nya uppgifter kommer runt mitten av januari n?sta är. 
 
Kolla: http://www.eyvindjohansson.se/temph/temp.html 
 
 
S? fär jag också ?nska er alla Ett Gott Nytt är 2007.  
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Innan julen ?r f?r bi.... 

19-12-2006, 11:07 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Innan julen ?r f?r bi.... 

passar jag (webmaster) att ?nska alla en riktigt 
 

God Jul och ett 
Gott Nytt är! 

BeeWare! 
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ute och flyger ?nnu.... 

24-11-2006, 07:52 
PM 

Inlägg: #1

Helen Lindberg   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

ute och flyger ?nnu.... 

hej alla! 
Den här h?sten är ju s? varm och i två av mina kupor flygs det fortfarande p? 
dagarna, ingen riktig sommaraktivitet men hela tiden bin i luften, p?v?g in eller ut.  
Dom kan ju inte dra in s?mycket mat nu s? jag antar att dom ?ter av vinterfärr?det 
och det måste ju g? mer ?t ?n vanligt, eller?  
 
R?cker det över vintern ? De har f?tt samma m?ngd socker som tidigare (ca 15 kg 
torrvikt/kupa) och om man vill ge dom extra , vad ger man s? här ärs? 
 
tacksam fär tankar och tips! 
Mvh Helen 

  

01-12-2006, 12:16 
PM 

Inlägg: #2

Björn   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Oct 2005 
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ute och flyger ?nnu....

Ute och flyger 

Hej Helen, 
Ja, även om en del av oss kanske inte särjer den milda h?ste s? tror jag att det 
kanske inte är lika bra fär bina. Det milda v?dret ?kar ju aktiviteten i kupan, vilket 
säkert går att bina färbrukar mer foder ?n om dom satt i ett v?l samlat klot. Jag tror 
inte att man nu behöver ge något foder, men det finns nog all anledning att göra 
noggranna kontroller p? senvintern s? att bina inte sv?lter. Det är m?jligt att den h?
gre aktiviteten under den här l?nga h?sten också har slitit ut fler bin ?n normalt med 
tanke p? att det blivit mycket flygande fär ingenting i h?st!  
Jag kommer i alla fall att vara extra vaksam och se till att inte en massa d?da bin 
kommer att t?ppa till luftcirkulationen i kupan samt att kolla foderl?get i januari 
februari. 
Det kanske inte var s? mycket till svar, men jag blir s? färbryllad över att det finns 
ett s? m?nga som l?ser olika inl?gg och s? f? som v?ga sig p? att skriva själva. Jag 
vill att det skall vara h?gt i tak i den här typen av diskussionsfora med en stor 
generositet mot andras erfarenheter och reflektioner! 
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Biodling i tr?dg?rden?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:20 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Biodling i tr?dg?rden? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Biodling i tr?dg?rden? 

19-09-2006, 11:29 
AM 

Inlägg: #1

Teo   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Sep 2006 

Biodling i tr?dg?rden? 

Hej! Jag är grön p? biodling, men har varit intresserad ett bra tag. Skulle gårna vilja 
prova p? det i framtiden, men har en fråga som jag inte lyckats hitta n?t svar p? via 
n?tet. 
 
Om jag skulle starta en biodling s? skulle jag allra helst vilja ha kupan i min 
trädgård s? jag kan njuta av binas surrande, jag bor i ett lantligt litet samh?lle 
utanfär Falkenberg men det är ju ?nd? hus runtikring. Finns det några stadgar eller 
regler som säger att jag inte fär placera en kupa i min trädgård? Eller är det upp till 
grannarna att avgöra? Kr?vs det tillst?nd? Det finns en del kupor vid gårdarna runt 
samh?llet, men jag har en dröm om att kunna ha kupan just i min trädgård. Det 
skulle tillfära s? mycket! Jag tror att det är helt avgörande om jag kommer starta 
biodling eller inte. 
 
Tacksam fär svar från någon som vet vad jag undrar över! 

//Teo Dahnberg 

  

19-09-2006, 01:45 
PM 

Inlägg: #2

Kent  
Unregistered 
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Biodling i tr?dg?rden?

Re: Biodling i tr?dg?rden? 

Hej Teo, 
 
Klart att du kan ha en kupa i trädgården! Det finns m?nga biodlare som har sina bin 
i villaträdgården utan några problem, p? nybärjar kursen jag g?tt var det flera 
deltagare som har sina samhällen i trädgården i stan. Det finns naturligtvis en 
massa saker att t?nka p?, som att se till att ha sn?lla bin och undvika att de svårmar 
e.t.c. Kontakta en lokal färening och anm?l dig till en kurs, där fär du lära dig det du 
behöver fär att kunna hantera bina. Jag har nyss avslutat mitt färsta är som 
biodlare och jag har inte ?ngrat det en sekund. 
 
Om jag har färstätt allt rätt s? är det enda man behöver göra, att anmåla uppst?
llningsplatsen fär kupan (orna) till l?nsstyrelsen.  
 
 
Mvh/Kent 

 

19-09-2006, 03:24 
PM 

Inlägg: #3

Teo   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Sep 2006 

Tack! 

Vad glad jag blev över detta svaret! D? kär vi p 

//Teo Dahnberg 

  

24-09-2006, 12:41 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Biodling i tr?dg?rden? 

Citat:
Hej! Jag är grön p? biodling, men har varit intresserad ett bra tag. Skulle gårna 
vilja prova p? det i framtiden, men har en fråga som jag inte lyckats hitta n?t svar 
p? via n?tet. 
 
Om jag skulle starta en biodling s? skulle jag allra helst vilja ha kupan i min 
trädgård s? jag kan njuta av binas surrande, jag bor i ett lantligt litet samh?lle 
utanfär Falkenberg men det är ju ?nd? hus runtikring. Finns det några stadgar eller 
regler som säger att jag inte fär placera en kupa i min trädgård? Eller är det upp 
till grannarna att avgöra? Kr?vs det tillst?nd? Det finns en del kupor vid gårdarna 
runt samh?llet, men jag har en dröm om att kunna ha kupan just i min trädgård. 
Det skulle tillfära s? mycket! Jag tror att det är helt avgörande om jag kommer 
starta biodling eller inte. 
 
Tacksam fär svar från någon som vet vad jag undrar över!

Hej! 
Jo, nog kan man ha bikupor i sin trädgård. Men man bär har vidtalat sina grannar 
om att man har fär avsikt att hålla bin i sin trädgård.  

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=87 (2 av 3) [2014-08-20 10:20:34]

http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=87&pid=407
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=87&pid=408#pid408
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=82
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=82
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=87&pid=408
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=87&pid=412#pid412
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Biodling i tr?dg?rden?

 
Det kan ju finnas någon av grannarna som som inte mär bra av att f? ett bistick. 
Och t?l de inte att bli stungna s? kan det bli katastrofala f?ljder som kan sluta med 
d?den fär din granne. Bigift kan göra s? att det blir kramp i Hjärtmusklen, det kan 
även bli N?sselfeber eller andningsproblem. 
 
Har man riktigt arga bin s? kan biodlingen bli en Sanitär ol?genhet i tättbebyggt 
omr?de. D? måste bisamhällena flyttas eller avlivas.  
 
Men kolla upp med H?lsovårdsmyndigheten vad som är gångbart i din trakt.... <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=87 (3 av 3) [2014-08-20 10:20:34]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=87&pid=412
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=87&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=87&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=87
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=87
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=87
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=87&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-87.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Vingklippa?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:20 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Vingklippa? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vingklippa? 

07-09-2006, 11:27 
AM 

Inlägg: #1

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

Vingklippa? 

Hej! 
 
Som entusiastisk nybärjare s? har jag färs?kt pl?ja mig igenom lite olika b?cker i ?
mnet biodling fär att skaffa mig kunskap. 
 
En fundering som dykt upp är just: Vingklippa drottningen. 
 
Har ingen egen åsikt om detta p? grund av avsaknad av egen erfarenhet men skulle 
tycka att det var intressant att hära vad ni mer rutinerade tycker om detta! färdelar? 
nackdelar? 
 
Bra? D?ligt? Pl?geri? N?got man inte ska göra? En bra id?? 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

14-09-2006, 10:20 
AM 

Inlägg: #2

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Ingen som har erfarenhet eller åsikter att dela med sig av? 
 
Mattias 
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Vingklippa?

14-09-2006, 02:23 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Ingen som har erfarenhet eller åsikter att dela med sig av? 
 
Mattias

 
Hej! 
Vad säger b?ckerna i ?mnet? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

14-09-2006, 03:31 
PM 

Inlägg: #4

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Tja, det stär typ att det kan vara en variant som kan användas som 
svårmfärebyggande (eller kanske svårmkontrollerande) ?tgård. 
 
Att en vingklippt drottning inte flyger långt färstär nog alla, men har l?st att det 
kunde användas just eftersom svärmen oftast ?tervänder till kupan igen efter en 
stund d? drottningen inte sluter upp med resten av svärmen. Men att det kunde vara 
svårt att hitta den "stärtade" drottningen (vanligtvis krypandes p? marken någon 
meter utanfär flustret) och d? kunde det vara l?ge att tillsätta en ny drottning eller v?
nta p? att en ny drottning kl?cks från visecellerna som finns kvar i det gamla 
modersamh?llet och anse den gamla som "färlorad eller avsatt" 
 
Synpunkter p? det? 
 
Vingklipper ni era drottningar? 
 
Jag har två samhällen men inte praktiserat detta i något av dom. 
 
 
Mattias 

  

14-09-2006, 10:38 PM (Detta inlägg ändrades senast: 15-09-2006 av 01:50 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Vingklippa?

Re: Vingklippa? 

Citat:
Hej! 
 
Som entusiastisk nybärjare s? har jag färs?kt pl?ja mig igenom lite olika b?cker i ?
mnet biodling fär att skaffa mig kunskap. 
 
En fundering som dykt upp är just: Vingklippa drottningen. 
 
Har ingen egen åsikt om detta p? grund av avsaknad av egen erfarenhet men skulle 
tycka att det var intressant att hära vad ni mer rutinerade tycker om detta! 
färdelar? nackdelar? 
 
Bra? D?ligt? Pl?geri? N?got man inte ska göra? En bra id?? 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
 
........." intressant att hära vad ni mer rutinerade tycker om detta! färdelar? 
nackdelar? 
 
Bra? D?ligt? Pl?geri? N?got man inte ska göra? En bra id?? 
"....... 
 
Har viss rutin, det bara blir s? med ären. 
 
Det är m?nga färdelar med att vingklippa drottningarna. 
 
Nackdelarna är det m?jligt om man till äventyrs skulle klippa något mer ?n en vinge, 
något, några ben kan också komma med i klippet. Men d? kan det vara klippt fär den 
drottningen att l?gga ?gg. 
 
Om det är bra? Ja mycket bra. Men det kr?vs att man har ?gon som kan upptäcka 
drottningen snabbt vid s?kandet efter henne. 
 
Om det är pl?geri? Har inte sett att någon drottning som farit illa, d? den har blivit av 
med en tredjedel av en vinge, av hennes fyra vingar. Det är ju klart att om man d? 
man klipper även klipper av ett eller flera ben s? kan man nog se om drottningen far 
illa d? hon inte kan g? normalt.... 
 
N?got man inte ska göra? Vist kan man klippa en del av en drottninigs vinge. Kruxet 
fär en ovan är att hitta drottningen. Det finns normalt bara en bland alla bina. 
 
En bra id?? En mycket bra id?. D? verkligen har man en bra koll p? när bina har 
svårmat eller gjort stilla byte. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

14-09-2006, 11:07 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Vingklippa?

  

Citat:
Tja, det stär typ att det kan vara en variant som kan användas som 
svårmfärebyggande (eller kanske svårmkontrollerande) ?tgård. 
 
Att en vingklippt drottning inte flyger långt färstär nog alla, men har l?st att det 
kunde användas just eftersom svärmen oftast ?tervänder till kupan igen efter en 
stund d? drottningen inte sluter upp med resten av svärmen. Men att det kunde 
vara svårt att hitta den \"stärtade\" drottningen (vanligtvis krypandes p? marken 
någon meter utanfär flustret) och d? kunde det vara l?ge att tillsätta en ny 
drottning eller v?nta p? att en ny drottning kl?cks från visecellerna som finns kvar i 
det gamla modersamh?llet och anse den gamla som \"färlorad eller avsatt\" 
 
Synpunkter p? det? 
 
Vingklipper ni era drottningar? 
 
Jag har två samhällen men inte praktiserat detta i något av dom. 
 
 
Mattias

 
..."Att en vingklippt drottning inte flyger långt färstär nog alla, men har l?st att det 
kunde användas just eftersom svärmen oftast ?tervänder till kupan igen efter en 
stund d? drottningen inte sluter upp med resten av svärmen."... 
Hon kommer bara någon meter från kupan. Där p? marken stannar även några av 
hennes trotj?nare och matar henne. S? sm?ningom tynar b?de drottningen och 
hennes f?lje bort och där. D? svärmen märker att de inte har drottning med s? ?
tervänder de till sin tidigare bostad och inv?ntar kl?ckningen av de nya 
drottningarna. Färsta svärmen gick om intet, eftersom drottningen var vinklippt. Men 
allt efter bistyrka s? kan det bli b?de en andra och en tredje svårm. D? bina har 
ledsnat p? att svårma s? finns det en oparad ungdrottning i det bisamh?lle som till 
slut är kvar. Efter att hon är parad och bärjat att l?gga ?gg, ja d? är cirklen sluten. 
 
..."d? kunde det vara l?ge att tillsätta en ny drottning"... 
 
Ser man när färsta svärmen går ut, d? är det enkelt, men d? det h?nder s? är man 
vanligtvis inte där. D? man ser svärmen fara ut s? går man in i bisamh?llet och river 
alla uppdragna drottninceller, b?de täckta och de som inte är täckta, men man 
SPARAR en täckt drottningcell. Vill man inte riva de andra s? kan man av dem göra 
en del avl?ggare. 
 
Synpunkter p? det? Att vingklippa drottningarna, ja d? har man koll p? bisamh?llet. 
 
Vingklipper ni era drottningar? Ja, dom som hittas! <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Vingklippa?

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Klarar de sig??

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:20 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Klarar de sig?? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Klarar de sig?? 

28-08-2006, 11:23 
AM 

Inlägg: #1

lina  
Unregistered 

  

Klarar de sig?? 

Undrar om någon med erfarenhet har en åsikt om följande: 
Jag l?ngpendlar och t?nkte st?lla ett par bikupor vid min ena bostad - ute p? landet, 
där det finns goda m?jligheter fär bin att trivas. 
Fr?gan är bara - jag befinner mig där bara "halvtid" pga arbete. 
Jag är os?ker p? hur kupan fungerar p? vintern om bina inte fär tillsyn p? ett par 
veckor. 
Jag har färstätt att man kan l?ta bli att vittja all honung, och p? s? vis ge bina ett 
näringsfärr?d om man inte har m?jlighet att s?kra ersättning med sockervatten. 
Fr?gan är bara - blir det någon honung över till mig d?? 
Det handlar om ren hobbyverksamhet, kanske jag ska s?ga. 
Och klarar bina vintern trots att jag bara kan titta till dem sporadiskt? 
Det handlar om v?derzon 4, med temperaturer ner?t minus 30. 
Jag har inte lyckats l?sa mig till handfasta fakta, s? jag är tacksam om någon med 
erfarenhet har m?jlighet att svara. 

 

29-08-2006, 10:07 
PM 

Inlägg: #2

Olle Andersson  
Unregistered 
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Klarar de sig??

Lina 

Hej Lina 
Jag antar att du är nybärjare som biodlare. 
Visst kan du flytta dina kupor om de är besiktigade av Bitillsynigs man och kommer 
från rätt varroa Zon. 
Man skall inte spara någon honung som vinterfoder, utan ge dem 60% sockerl?sning 
som blir ca 15Kg socker. 
Sedan behöver man inte kolla dem mer ?n en gång i m?naden.  
Tag bort flusterbr?dan s? att det inte isar igen. 
Lite n?t ca 20 cm framfär flustret s? att inte f?glarna kan picka ut bina 
 
Lycka till  
Olle Andersson <img src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" alt=":lol:" 
title="Laughing" /> 

 

02-09-2006, 06:49 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Klarar de sig?? 

Citat:
Undrar om någon med erfarenhet har en åsikt om följande: 
Jag l?ngpendlar och t?nkte st?lla ett par bikupor vid min ena bostad - ute p? 
landet, där det finns goda m?jligheter fär bin att trivas. 
Fr?gan är bara - jag befinner mig där bara \"halvtid\" pga arbete. 
Jag är os?ker p? hur kupan fungerar p? vintern om bina inte fär tillsyn p? ett par 
veckor. 
Jag har färstätt att man kan l?ta bli att vittja all honung, och p? s? vis ge bina ett 
näringsfärr?d om man inte har m?jlighet att s?kra ersättning med sockervatten. 
Fr?gan är bara - blir det någon honung över till mig d?? 
Det handlar om ren hobbyverksamhet, kanske jag ska s?ga. 
Och klarar bina vintern trots att jag bara kan titta till dem sporadiskt? 
Det handlar om v?derzon 4, med temperaturer ner?t minus 30. 
Jag har inte lyckats l?sa mig till handfasta fakta, s? jag är tacksam om någon med 
erfarenhet har m?jlighet att svara.

Hej! 
Nog går det att flytta bisamhällen, bara man väljer rätt tid p? äret. Att 
Bitillsynsmannen har kollat över dem dessfärinnan s? att de inte har några farliga 
Bisjukdommar som t. ex Amerikansk Yngelr?ta, m?jligen den mest fruktade 
Bisjukdommen. Att man vet vilket Varroadistrikt man är i och vilket man flyttar till. 
Med tanke p? Varroan, s? kan det vara ett hinder att flytta bisamhällena dit Du vill.  
Bisamhällena klarar sig nog bara de har bra med mat och fri lufttillfärsel. Blir det 
mycet med sn? s? fär man hålla efter den s? att inte bisamh?llet kv?vs av all den 
myckna sn?n. 
Mat ges till bisamh?let p? H?sten och sedan inget mer p? Vintern. R?cker inte maten 
framp? Vären s? fär man st?dmata med någon Honungsburk med Honung och som 
man har vridit av locket p? och v?nt upp och ned i matarh?let. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Klarar de sig??

03-09-2006, 11:07 
AM 

Inlägg: #4

lina  
Unregistered 

  

  

Tack fär svar! 
Jag k?nner mig styrkt i min nyblivna bisk?tarsyssla. 
Dock hade jag inte t?nkt att flytta kuporna - bara mig själv, fär att jobba i den stora 
staden. 
Kuporna fär st? kvar, men jag färstär av svaren att det inte ska vara några problem 
med vinterfoder. 
Tack igen fär intresse, i vår blir jag hobbyodlare om allt går som jag t?nkt mig. 

 

03-09-2006, 04:30 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Tack fär svar! 
Jag k?nner mig styrkt i min nyblivna bisk?tarsyssla. 
Dock hade jag inte t?nkt att flytta kuporna - bara mig själv, fär att jobba i den 
stora staden. 
Kuporna fär st? kvar, men jag färstär av svaren att det inte ska vara några 
problem med vinterfoder. 
Tack igen fär intresse, i vår blir jag hobbyodlare om allt går som jag t?nkt mig.

Hej! 
Har varit veckopendlare i ca. 20 är och 5 är av den senare tiden s? hade man även 
biodling omk. 10 bisamhällen. S? varje lärdag och s?ndag under den tiden som bina 
var aktiva s? var man aktiv den ena eller b?da dagarna med biodlingen. 
 
Nu, d? man har lite perspektiv p? det hela s? är det inget att eftersträva. Att vara 
veckopendlare, att ha biodling och att ha familj. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
Hoppa till:  
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Klarar de sig??

●     Prenumerera på detta ämne

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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litteratur och k?nda personer

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:21 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / litteratur och k?nda 
personer 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

litteratur och k?nda personer 

01-09-2006, 02:55 
PM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

litteratur och k?nda personer 

I Svenska akademiens ordbok fär 1908 hittade jag följande noterig "Kupor, 
uppfunna af  
tvenne blinda bigubbar, Huber och von Morlot. " Citatet kommer från 1866. 
 
Huber tror jag att jag hittat igen, 
( Huber was born in Geneva in 1750, and fell blind in his earliest youth. The 
experiments  
of R?aumur interested him; he sought to verify them, and soon becoming 
passionately  
absorbed in these researches, eventually, with the assistance of an intelligent and 
faithful  
servant, Fransois Burnens, devoted his entire life to the study of the bee) 
 
men vem var von Morlot ? 
Finns det någon kalenderbitare i l?sekretsen somkan färklara fär mig vad dessa 
"bigubbar"  
sysslade med ? 
 
Rune 

 

 

 

02-09-2006, 07:15 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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litteratur och k?nda personer

Re: litteratur och k?nda personer 

Citat:
I Svenska akademiens ordbok fär 1908 hittade jag följande noterig \"Kupor, 
uppfunna af  
tvenne blinda bigubbar, Huber och von Morlot. \" Citatet kommer från 1866. 
 
Huber tror jag att jag hittat igen, 
( Huber was born in Geneva in 1750, and fell blind in his earliest youth. The 
experiments  
of R?aumur interested him; he sought to verify them, and soon becoming 
passionately  
absorbed in these researches, eventually, with the assistance of an intelligent and 
faithful  
servant, Fransois Burnens, devoted his entire life to the study of the bee) 
 
men vem var von Morlot ? 
Finns det någon kalenderbitare i l?sekretsen somkan färklara fär mig vad dessa 
\"bigubbar\"  
sysslade med ? 
 
Rune

Hej! 
Vad är intresset av att veta. Kan det vara till någon hj?lp i dagens Biodling? 
Har en Bibok som är mer ?n 100 är gammal. Det mesta som stär i den boken är 
även gångbart i dessa dagar. S? binas levene kan ingen ändra p?. M?jligen är det 
tillverkning av Halmkupor och odla bisamhällen i dem som har g?tt ur tiden. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-09-2006, 08:51 
PM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Fär att kunna komma fram?t är det v?ldigt bra att veta varifrån man kommer. 
Historien har oss en hel del att lära. 
 
Under den tid vi hade halmkupor kunde biodlarna ta en hel del beslut bara genom 
att studera bina p? flustret eller genom att k?nna p? kupans vikt, lukta och lyssna. 
Lite av den kunskapen finns överfärd till ramkupor hos t.ex. Heinrich Stroh. I "Vid 
flustret" som i bärjan av 1950-talet redovisas bl.a ett system med utdragbara 
bottnar fär att kunna studera t.ex. ?vrvintringen. En "ny" kunskap som vi infärt fär 
att kolla varroa (!) 
Mitten av 1800-talet var en intressant period i biodlingens historia där ramerna 
gjorde sitt int?g. Hur man utnyttjade kunskapeni olika omr?den ledde till olika 
inriktning av biodlingen. 
 
Av historien kan vi lära oss mycket. Bland annat att undvika att göra misstag som 
redan är gjorda. 
Rune 
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litteratur och k?nda personer

 

 

 

02-09-2006, 09:35 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Fär att kunna komma fram?t är det v?ldigt bra att veta varifrån man kommer. 
Historien har oss en hel del att lära. 
 
Under den tid vi hade halmkupor kunde biodlarna ta en hel del beslut bara genom 
att studera bina p? flustret eller genom att k?nna p? kupans vikt, lukta och lyssna. 
Lite av den kunskapen finns överfärd till ramkupor hos t.ex. Heinrich Stroh. I \"Vid 
flustret\" som i bärjan av 1950-talet redovisas bl.a ett system med utdragbara 
bottnar fär att kunna studera t.ex. ?vrvintringen. En \"ny\" kunskap som vi infärt 
fär att kolla varroa (!) 
Mitten av 1800-talet var en intressant period i biodlingens historia där ramerna 
gjorde sitt int?g. Hur man utnyttjade kunskapeni olika omr?den ledde till olika 
inriktning av biodlingen. 
 
Av historien kan vi lära oss mycket. Bland annat att undvika att göra misstag som 
redan är gjorda. 
Rune

Hej! 
Jo, det är nog riktigt. Men man kan undra varfär det d? blev olika ramm?tt. Varfär 
det inte r?ckte med en typ p? ram och l?da. Men det var v?l som i dag olika färespr?
kare att just hans / hennes var det b?sta att använda sig av. Och i dag finns det 
otroligt m?nga typer av ramm?tt, men till vad nytta. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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drivfodring

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:21 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / drivfodring 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

drivfodring 

23-08-2006, 08:56 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

drivfodring 

Har någon bärjat drivfodra fär att hålla igång ?ggl?ggningen? Draget tog ju tvårt 
slut fär ett tag sedan, iallafall där vi bor. Is?fall, vad ger ni dem? 

  

23-08-2006, 09:50 
PM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

har 2 sm? som behöver hållas igång lite till och de fär en 35:a l?sning varannan dag 
blandningen är 75%vattten 25% socker.  
 
/ Fredrik 

 

24-08-2006, 06:59 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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drivfodring

  

Citat:
har 2 sm? som behöver hållas igång lite till och de fär en 35:a l?sning varannan 
dag blandningen är 75%vattten 25% socker.  
 
/ Fredrik

 
Hej! 
B?ttre upp med en blandning p? 50, 50. 50% vatten och 50%% socker, ca. en liter 
var femte dag. Har man inte slutskattat s? fär man byta ut sockeret mot honung. 
Med denna giva s? drivs bisamh?llet att mata upp drottningen s? att hon bärjar att l?
gga ?gg igen och håller igång yngelsättningen. Det är ju det som är meningen med 
drivfodringen. Det är ju inte meningen att bina ska kunna lagra upp i ramarna av 
det de fär som drivfoder.  
 
Strärs det även lite Sojamj?l uppe p? ramlisterna s? fär ambina extra med protein 
att blanda upp det pollen med som eventuellt finns i någon, några ramar. S? här ärs 
är det mycket klent med pollen ute i naturen. Och det är inte säkert att bisamh?llet 
som drivs till yngelsättning har tillr?ckligt med pollen i ramrana, d? kan tillsättning 
av Sojamj?l vara en räddning. Och d? yngelsättningen har slutat s? kan ungbina ?ta 
upp sig s? att deras fettkärtlar blir fullm?ttade  
med näring. De ska ju komma i funktion igen under tidig vår, eftervinter, vid den 
tidiga yngelsättningen d?. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:21 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 4 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): « Föregående 1 ... 4 5 6 7 8 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 flytt av bin 
Helena

3 3,969
23-08-2006 01:54 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 invintring 
pero

2 4,111
19-08-2006 10:56 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Aggressiva bin???? 
Anonymous

2 3,997 12-08-2006 08:09 AM 
Senaste inlägget: Webmaster 

 Bin vid tr?dg?rdsdamm 
Anonymous

2 3,425 10-08-2006 06:16 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 Invintring 
inge björk

3 3,815
10-08-2006 06:11 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Invintring o varroa bek?mpning 
Sandra

0 4,597
07-08-2006 12:21 PM 

Senaste inlägget: Sandra 

 Yngeluppflyttning och Bifor 
Anonymous

1 3,213 03-08-2006 06:10 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 Nybörjare 
Anonymous

3 4,353 03-08-2006 05:48 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 Moderator p? ing?ng 
mats i däna

3 3,314
03-08-2006 05:30 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Parafinolja 
sabina

3 4,063
03-08-2006 05:24 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Protein vid vinterfodringen 
sabina

3 3,152
03-08-2006 02:03 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 
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Diskussionsramen - Biodling 

 
Erfarenheter av Bifor som 
invintringsfoder? 
Lottie

4 5,171
28-07-2006 10:15 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Sv?rmen har landat! (Sidor: 1 2 3 ) 
mattias

22 13,766
20-07-2006 05:24 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Raps som ger eller inte ger nektar, 
pollineras eller inte. 
Lars Andersson

5 5,242
13-07-2006 05:06 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 St?dfodring? 
Monica

2 4,213
10-07-2006 08:47 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Rensningsflykt 
Sune

2 3,941
10-07-2006 08:26 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Yngeluppflyttning och Bifor 
Schte

1 3,616
10-07-2006 08:01 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Nu b?rjar moder natur vakna upp! 
Webmaster

2 3,686
10-07-2006 07:57 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Myror 
Raffe

4 4,418
10-07-2006 07:48 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r... 
Anonymous

2 3,029 10-07-2006 01:34 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

    

Sidor (8): « Föregående 1 ... 4 5 6 7 8 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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flytt av bin

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:22 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / flytt av bin 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

flytt av bin 

23-08-2006, 08:36 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

flytt av bin 

Hej 
Jag har en svårm sen i somras som huserar i en oisolerad skattl?da. Nu har s?nerna 
byggt en isolerad trägkupa som det är t?nkt att dom ska flytta svärmen till. Den nya 
placeringen är ett par meter därifrån. Vi har 2 samhällen till i närheten av detta. Hur 
går vi b?st? är det bara att lyfta över ramarna och ta bort deras provisoriska 
bostad? är risken stor att de bärjar med röveri eller kommer i olag p? ngt annat vis? 
Helena 

  

23-08-2006, 10:14 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: flytt av bin 

Citat:
Hej 
Jag har en svårm sen i somras som huserar i en oisolerad skattl?da. Nu har s?
nerna byggt en isolerad trägkupa som det är t?nkt att dom ska flytta svärmen till. 
Den nya placeringen är ett par meter därifrån. Vi har 2 samhällen till i närheten av 
detta. Hur går vi b?st? är det bara att lyfta över ramarna och ta bort deras 
provisoriska bostad? är risken stor att de bärjar med röveri eller kommer i olag p? 
ngt annat vis? 
Helena

 
Hej! 
Flytta skattl?dan som innehåller svärmen en bit ?t det ena eller det andra h?llet. St?
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flytt av bin

ll den isolerade trägkupan p? samma plats där skattl?dan med svärmen stod och 
med flustret ?t samma h?ll som den tidigare skattl?dan hade. Nu är det bara att ?
ppna skattl?dan där svärmen är i och flytta över ram fär ram med p?sittande bin till 
den nya trägkupan. Men det är viktigt att ramarna kommer i samma ordning i 
trägkupan som de hade i skattl?dan. Till slut s? tar man skattl?dan och sätter den 
över de överflyttade ramarna och sopar ned de bin som är i l?dan och det samma 
med skattl?dans botten. Skattl?dan och botten tas bort efter att de har befriats från 
bin. När alla ramarna är överflyttade s? skjuter man fram bakluckan fram mot den 
sista ramen och lägger täcklapparna p? bisamh?llet som nu har flyttats över till 
trägkupan. Men gl?m inte att placera lite packning bakom bakluckan. 
Det var v?l inte t?nkt att den nya trägkupan skulle bli placerad just där den nu blev 
placerad. L?t den st? där tills strax innan binas färsta vårutflykt n?sta är. Det går att 
flytta trägkupan tidigare också, d? under eftervintern, d? bina sitter i vinterklot. 
Risken är att de kan bli stärda s? att de fär utsot. Men sker flytten bara med en 
halvmeter ?t gången och stillsammt s? är nog risken minimal fär utsot. 
Man tar två stärar och sticker under trägkupan s? att de kommer fram under kupan 
och fram till andra sidan. Sedan kan två eller fyra personer lyfta vid flytten av 
trägkupan till den nya platsen, men mycket stilla, inga skakningar. Lycka till med 
flytten.<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

23-08-2006, 11:52 
AM 

Inlägg: #3

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Tack fär tipset Eyvind, men problemet är att trägkupan inte kan st? där den 
nuvarande stär. Detta pga att den stär p? en benst?llning med plats fär tre kupor 
varav de andra två kuporna vi har stär där också. Trägkupan kan s?ledes inte st?llas 
p? befintlig benst?llning tyvårr. 
Helena 

  

23-08-2006, 01:54 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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flytt av bin

  

Citat:
Tack fär tipset Eyvind, men problemet är att trägkupan inte kan st? där den 
nuvarande stär. Detta pga att den stär p? en benst?llning med plats fär tre kupor 
varav de andra två kuporna vi har stär där också. Trägkupan kan s?ledes inte st?
llas p? befintlig benst?llning tyvårr. 
Helena

 
Hej! 
Jas?, det var p? s? sätt. Men varfär inte invintra svärmen i skattl?dan. Vid 
invintringen, st?ll en tom skattl?da över bisamh?llets täcklappar med matarkopp och 
mata in bisamh?llet där det stär och med ett tak över alltsammans. 
Eftersom Dina s?ner är duktiga p? att snickra s? kan de snickra till en isolerad huv 
att sätta över skattl?dan efter att invintringen är klar. Detta funkar ypperligt bra. 
Till färsommaren, sommaren n?sta är s? fär Du befolka trägkupan med en avl?ggare 
från Svärmen eller det rent av kommer en ny svårm p? bes?k. Det är inte säkert att 
det är utpr?glade svårmbin. Det kan vara s? att en biodlare i trakten blivit av med 
en svårm eller att din svårm har kommit från en husvägg eller skorsten. Eller rent 
av från dina egna bisamhällen. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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invintring

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:22 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / invintring 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

invintring 

15-08-2006, 05:21 
PM 

Inlägg: #1

pero   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Jul 2006 

invintring 

hur blandar ni sockert hur stor m?ngd socker l?sning ger man vart sammh?lle 
undrar en ny biodlare 

  

15-08-2006, 11:07 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Nu vet jag inte riktigt vad du frågar efter, koncentrationen p? sockerl?sningen minns 
jag inte, men vi blandade den i tappkärl med hj?lp av honungsomräraren. I med 
sockret och sen hett vatten, sen fick allt svalna. 
T?nk p? att kärlet måste vara synnerligen tätt i kranen!! 
 
Hur mycket varje samh?lle skall ha? S? mycket dom tar. Ta ca 10 liter ?t gången om 
du har fodringsl?da eller mata ballong efter ballong tills de inte tar mer.  
 
Detta från mitt minne.... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif" alt="8)" 
title="Cool" /> 

BeeWare! 

  

19-08-2006, 10:56 
AM 

Inlägg: #3
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invintring

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: invintring 

Citat:
hur blandar ni sockert hur stor m?ngd socker l?sning ger man vart sammh?lle 
undrar en ny biodlare

 
Hej! 
 
Vid invintringen s? tas det 3 kg. sträsocker och 2 liter vatten som är kokhett 
( 100? ). Allts? vatten direkt från uppvårmningk?llan, d? l?ses sockeret upp i vattnet 
p? mindre ?n en kvart med en del omfärning i stort sett hela tiden. 
Detta är grundgivan fär att mata ett bisamh?lle med en plastbalong. Har bara sådan 
erfarenhet. Det är mycket enkelt om man har f? bisamhällen. 
 
Har man 5 bisamhällen är det m?jligt att det går att blanda en giva p? en gång om 
kärlet man blandar i rymmer = 15 kg. socker och 10 liter kokhett vatten. I den 
stilen har man använt sig av under alla är och det funkar. Och ger varje bisamh?lle 
5 sådana givor ( 3 + 2 ) s? snart att de ?tit upp eller med ett par dagars mellanrum. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aggressiva bin????

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:22 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Aggressiva bin???? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Aggressiva bin???? 

30-06-2006, 12:00 
AM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Aggressiva bin???? 

Hej! 
Vi har en kolonilott där en granne cirka 200 meter från vår tomt har bin. I dag blev 
vi faktiskt anfallna av bina. De var mycket aggressiva och vi blev stungna utan att 
p? något sätt stära bina. De gick helt enkelt till anfall. Hur kan detta vara m?jligt. 
Vad kan man göra ? Vi fick l?mna omr?det. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.
gif" alt=":shock:" title="Shocked" /> 

 

04-07-2006, 08:32 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Aggressiva bin???? 

[quote author="Miqa"]Hej! 
Vi har en kolonilott där en granne cirka 200 meter från vår tomt har bin. I dag blev 
vi faktiskt anfallna av bina. De var mycket aggressiva och vi blev stungna utan att 
p? något sätt stära bina. De gick helt enkelt till anfall. Hur kan detta vara m?jligt. 
Vad kan man göra ? Vi fick l?mna omr?det. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

12-08-2006, 08:09 
AM 

Inlägg: #3
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Aggressiva bin????

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Besvarat via webmaster 

Bo man 200 meter från ett bisamh?lle o bli anfallen av bin, skall man ofärdr?jligen 
kontakta biodlaren fär ?tgårder. Som du skildrar det skall nog biodlaren flytta 
bisamh?llet o byta drottningen, efter ett tag kan han ?ter flytta tillbaka bisamh?llet. 
Fär du inte gehär av biodlaren s? skall du ta kontakt med l?nsstyrelsen i ditt l?n, 
som i sin tur kontakta bitillsyningsman.  
 
Man skall inte behöver bli utsatt fär angrepp av bin p? ett s? långt avstånd  
 
Med v?nlig h?lsning  
Peter Overdick  
Bitillsyningsman 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=53 (2 av 2) [2014-08-20 10:23:10]

http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=3
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=53&pid=306
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=53&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=53&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=53
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=53
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=53
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=53&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-53.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Bin vid tr?dg?rdsdamm

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:23 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Bin vid tr?dg?
rdsdamm 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bin vid tr?dg?rdsdamm 

05-08-2006, 08:02 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Bin vid tr?dg?rdsdamm 

Hej! 
 
Jag har 2 dammar i trädgården, dit det s?ker sig massa bin fär att dricka. 
Biodlaren 500 m bort har färs?krat att de är ofarliga, men ?nd? k?nns det lite 
olustigt att ha fullt med bin där barnen leker.  
Finns det några v?xter man kan plantera fär att bina inte skall s?ka sig dit? 
Eller är min oro obefogad? 
 
Tacksam fär svar,  
 
Jonas 

 

06-08-2006, 12:34 
AM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 
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Bin vid tr?dg?rdsdamm

  

Hej vet tyvårr inga v?xter som håller bina borta från dammen. 
Fast bina är fär det mesta alltid fredliga s? l?nge man inte stär dem p? fel sätt.  
Skulle ni mot all färmodan f? problem med dem, s? fär ni ju tala med biodlaren igen. 
Dock s? har en kamrat till mig också bin och damm dit de s?ker sig fär att h?mta 
vatten.  
Och han byggde en "torvdamm" i mitten av den ena dammen där han sedan 
plantera sumpv?xter.  
S? bina har slutat flyga runt och sitta överallt runt dammen utan sitter numera 
enbart p? den st?ndigt bl?ta torven.  
Och d? bina är där och h?mtar vatten s? kan ju barnen fortsätta leka vid dammen.  
Ett litet färslag från mig bara. 
Hoppas ni iaf kan l?sa detta p? b?sta sätt. 
 
Mvh  
Fredrik 

 

10-08-2006, 06:16 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej vet tyvårr inga v?xter som håller bina borta från dammen. 
Fast bina är fär det mesta alltid fredliga s? l?nge man inte stär dem p? fel sätt.  
Skulle ni mot all färmodan f? problem med dem, s? fär ni ju tala med biodlaren 
igen. 
Dock s? har en kamrat till mig också bin och damm dit de s?ker sig fär att h?mta 
vatten.  
Och han byggde en \"torvdamm\" i mitten av den ena dammen där han sedan 
plantera sumpv?xter.  
S? bina har slutat flyga runt och sitta överallt runt dammen utan sitter numera 
enbart p? den st?ndigt bl?ta torven.  
Och d? bina är där och h?mtar vatten s? kan ju barnen fortsätta leka vid dammen.  
Ett litet färslag från mig bara. 
Hoppas ni iaf kan l?sa detta p? b?sta sätt. 
 
Mvh  
Fredrik

 
Hej! 
Har samma uppfattning som färeg?nde skribent. 
 
Det där med " Torv i block " ute i dammen var något att testa om det håller.  
 
Bina sitter med färkärlek p? märkt underlag d? de h?mtar vatten. N?got med märk 
färg som torv håller kvar solvärmen l?ngre. M? det vara fär att inte bina ska bli 
nedkylda d? de suger i sig fukt, vatten. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Bin vid tr?dg?rdsdamm

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=65 (3 av 3) [2014-08-20 10:23:22]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=65&pid=301
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=65&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=65&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=65
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=65
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=65
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=65&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-65.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Invintring

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:25 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Invintring 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Invintring 

30-07-2006, 11:47 
PM 

Inlägg: #1

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Invintring 

Det är v?l inte dags fär invintring ?nnu, men det är dags att planera. 
Mindre samhällen, kan man invintra p? en LN l?da? 
Har någon invintrat p? 2 lådor, med den undre l?dan helt tom, och endast ramar i 
din ?vre? 

  

31-07-2006, 09:13 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Invintring 

Citat:
Det är v?l inte dags fär invintring ?nnu, men det är dags att planera. 
Mindre samhällen, kan man invintra p? en LN l?da? 
Har någon invintrat p? 2 lådor, med den undre l?dan helt tom, och endast ramar i 
din ?vre?

 
Hej! 
 
..."Har någon invintrat p? 2 lådor, med den undre l?dan helt tom, och endast ramar 
i din ?vre?"... 
 
Har vid flera tillf?llen övervintrat bisamhällen p? ett liknande sätt. Men d? inte med 
en tom l?da under den l?da som bisamh?llet sitter i. Har i st?llet provat med en 
sarg, vid några tillf?llen en sarg som var 10 cm h?g. Och vid ett andra tillf?llen en 
sarg som var 5 cm h?g. I b?da fallen var det fina övervintringar. De bin som dog 
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Invintring

under vintern f?ll ned p? kupans botten och eftersom det var gott om plats under 
ramarna s? t?pptes inte kupans fluster igen. S? någon syrebrist upplevdes det inte 
att bina hade haft under vintern. 
är man inte snabb p? våren med att ta bort sargen s? bygger bina vildbygge under 
ramarna d? minsta drag uppkommer. Och d? är det varken Kallbygge eller 
Varmbygge, utan huller om buller och kors och tvårs. 
Och är det d? en hel tom l?da under, ja d? kan det verkligen bli ett ordentligt 
vildbygge. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-08-2006, 02:04 
PM 

Inlägg: #3

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej  
Jag har precis samma erfarenheter som färeg?ende skribent. Dels det positiva med 
övervintringen samt vildbyggandet. Där kan jag understryka att det går fort... 
Mvh 
Järgen 

  

10-08-2006, 06:11 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej  
Jag har precis samma erfarenheter som färeg?ende skribent. Dels det positiva med 
övervintringen samt vildbyggandet. Där kan jag understryka att det går fort... 
Mvh 
Järgen

 
Hej! 
 
Roligt att f? veta att det är någon mer som har f?tt den erfarenheten.  
 
Det tillv?gagångssättet med en sarg under är mycket bra fär bina under vintern. 
Men mindre bra fär biodlaren om ramen fär sitta kvar fär l?nge tidig vår. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Invintring
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Invintring o varroa bek?mpning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:25 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Invintring o varroa 
bek?mpning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Invintring o varroa bek?mpning 

07-08-2006, 12:21 
PM 

Inlägg: #1

Sandra   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Jun 2006 

Invintring o varroa bek?mpning 

Vid invintring av bina? Varroa, hur färhindra att varroa inte färstär 
samh?llet?  
Det är en av de viktigare frågorna p? h?sten. 
Hemkokt sockerl?sning eller köpt? Härtills har jag som hobby biodlare 
kokat sockerdricka det är ett klottigt jobb? :mrgreen: 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Invintring o varroa bek?mpning
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Yngeluppflyttning och Bifor

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:25 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Yngeluppflyttning och 
Bifor 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Yngeluppflyttning och Bifor 

02-05-2006, 11:06 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Yngeluppflyttning och Bifor 

Hej,  
 
Jag har en fundering p? det här med yngeluppflyttningens vara eller icke vara.  
 
Vi har alltid invintrat p? Bifor och sedan ut?kat med en l?da (Svea 10) med 
utbyggda ramar ovanfär yngelrummet.  
Fär att färhindra att samh?llet kyls av har vi lagt tidningspapper mellan lådorna, s? 
kan bina ?ta sig igenom när det är fär trängt p? en l?da.  
 
Om man ist?llet st?ller den nya l?dan under yngelrummet, dvs yngeluppflyttning, 
vad h?nder d? med biforet som finns kvar?  
 
Kommer det eventuellt inte finnas kvar till viss del och sedan slungas?  
 
Mvh  
Stefan 

 

03-08-2006, 06:10 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Yngeluppflyttning och Bifor

Re: Yngeluppflyttning och Bifor 

Citat:
Hej,  
 
Jag har en fundering p? det här med yngeluppflyttningens vara eller icke vara.  
 
Vi har alltid invintrat p? Bifor och sedan ut?kat med en l?da (Svea 10) med 
utbyggda ramar ovanfär yngelrummet.  
Fär att färhindra att samh?llet kyls av har vi lagt tidningspapper mellan lådorna, s? 
kan bina ?ta sig igenom när det är fär trängt p? en l?da.  
 
Om man ist?llet st?ller den nya l?dan under yngelrummet, dvs yngeluppflyttning, 
vad h?nder d? med biforet som finns kvar?  
 
Kommer det eventuellt inte finnas kvar till viss del och sedan slungas?  
 
Mvh  
Stefan

 
Hej! 
De ramar som innehåller Bifor, dem märker Du med ett H?fstift t. ex vita till färgen. 
D? vet du att dessa ramar inte ska slungas. S? de fär vara kvar till h?sten eller tas 
bort. Tas de bort, lagra dem v?l s? kan de / den ?ter kan tas i bruk till h?sten. De h?
ngs in i bisamh?llet strax innan man bärjar med invintringen.  
 
D? bina klarar sig p? det som finns ute i naturen, d? st?lls dessa ramar undan till h?
sten. Men om de är kvar i samh?llet s? behöver inte bina k?nna sig fattiga p? mat 
och av den anldeningen hålla tillbaka p? yngelsättningen. 
 
Det är en klar färdel att placera den nya l?dan under yngelrummet tidigt p? våren, 
någon gång i april i samband med rengårningen av kupans botten om det är enkelt 
att rengöra den. D? är inte risken s? stor fär att bisamh?llet ska tappa värme och bli 
nedkylt. D? Drottningen behöver mer plats s? går hon ned i underl?dan och 
yngelrummet blir p? två lådor. Senare kan man spärra ned henne p? underl?dan. 
 
Med detta förfarande s? har vintern?stets ramar blivit utbytta redan i april.  
 
S?tter man den nya l?dan över med tidningspapper mellan. D? måste man ju täcka 
av hela samh?llet p? dess ovansida, d? om inte annat s? blir det värmefärlust.  
D? man sätter den nya l?dan under, d? täcker man inte av något utan värmen är 
kvar i överl?dan. 
 
Papper i mellan uppfattar bina som skr?p och de färs?ker att st?da ut det s? snart 
som m?jligt. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /
> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Yngeluppflyttning och Bifor

●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Nybörjare

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:25 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Nybörjare 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Nybörjare 

21-03-2006, 03:17 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Nybörjare 

Har just infärskaffat mig 3st kupor av modellen svea det är modellen med en fasad 
kant mellen varje l?da. 
Kuporna är i ganska d?ligt skick och har nu satt igång med att ta bort gammalt vax 
p? ramarna och jag undrar hur en riktig biodlare går. 
Min nuvarand metod är att l?gga ram efter ram i varmt vatten fär att vaxet ska bli 
mjukt och p? s? sett avl?gsna vaxet.mina tidigare metoder har varit att skära,klippa,
bryta med f?ljd att trädar går av och snabbt färstod att detta inte var en bra metod. 
Min fråga är hur går ni?? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_question.gif" alt=":?:" 
title="Question" /> 

 

21-03-2006, 10:26 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Har fär mig att varmluftpistol och skrapa skall kunna fungera. 

BeeWare! 

  

02-06-2006, 07:16 
PM 

Inlägg: #3

Anonymous  
Unregistered 
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Nybörjare

  

Jag använder en gammal, sliten morakniv och skrapar rent med, om trädarna går av 
s? trädar jag om! 

 

03-08-2006, 05:48 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Nybörjare 

[quote author="Johan"]Har just infärskaffat mig 3st kupor av modellen svea det är 
modellen med en fasad kant mellen varje l?da. 
Kuporna är i ganska d?ligt skick och har nu satt igång med att ta bort gammalt vax 
p? ramarna och jag undrar hur en riktig biodlare går. 
Min nuvarand metod är att l?gga ram efter ram i varmt vatten fär att vaxet ska bli 
mjukt och p? s? sett avl?gsna vaxet.mina tidigare metoder har varit att skära,klippa,
bryta med f?ljd att trädar går av och snabbt färstod att detta inte var en bra metod. 
Min fråga är hur går ni?? :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Moderator p? ing?ng

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:26 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Moderator p? ing?ng 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Moderator p? ing?ng 

20-07-2006, 11:21 
AM 

Inlägg: #1

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

Moderator p? ing?ng 

Datorbytet är snart klart & moderatorn är p? int?gande fär uppst?dande ! 
 
Moderator genom Mats 

// Mats i Däna 

  

25-07-2006, 01:45 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag har fär ?gonblicket problem med min ADSL-leverantär, men passar p? när jag 
kommer ?t via andra datorer. Nu är det st?dat. ?terkommer i ärendet! 

BeeWare! 

  

26-07-2006, 10:56 
PM 

Inlägg: #3

Anonymous  
Unregistered 
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Moderator p? ing?ng

  

Forumet "Fr?ga biodlaren" är ett ?ppet forum, dvs alla kan skriva i det och inget 
medlemskap kr?vs. Detta är gjort med baktanken att "vanliga" trevliga m?nniskor 
skall komnma ?t och kunna fråga om bin och saker runt ?mnet. 
 
Tyvårr har det ?v en lett till att mindre trevliga m?nniskor även skriver i det 
forumet. Normalt s? kollar jag numera av forumet 1-2 ggr per dag, men d? jag 
nyligen flyttat och d? även passat p? att byta bredbandsleverantär s? har allt strulat 
maximalt. Men jag fär besked via andra vågar vad det är som h?nder p? forumet. 
 
Jag hoppas att Telia snart lyckas med sina färs?k att koppla in bredband, dom har ?
nnu inte lyckats f? mitt gamla abonemang flyttat från Ytterby där jag bodde färr..... 
 
//Jonny 

 

03-08-2006, 05:30 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Forumet \"Fr?ga biodlaren\" är ett ?ppet forum, dvs alla kan skriva i det och inget 
medlemskap kr?vs. Detta är gjort med baktanken att \"vanliga\" trevliga m?
nniskor skall komnma ?t och kunna fråga om bin och saker runt ?mnet. 
 
Tyvårr har det ?v en lett till att mindre trevliga m?nniskor även skriver i det 
forumet. Normalt s? kollar jag numera av forumet 1-2 ggr per dag, men d? jag 
nyligen flyttat och d? även passat p? att byta bredbandsleverantär s? har allt 
strulat maximalt. Men jag fär besked via andra vågar vad det är som h?nder p? 
forumet. 
 
Jag hoppas att Telia snart lyckas med sina färs?k att koppla in bredband, dom har ?
nnu inte lyckats f? mitt gamla abonemang flyttat från Ytterby där jag bodde färr..... 
 
//Jonny

 
Hej! 
Bra att det blev upprensat med att f? bort en massa utrikes text. 
 
Tack! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=61 (2 av 3) [2014-08-20 10:26:12]

http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=61&pid=262
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=61&pid=280#pid280
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=61&pid=280
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=61&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=61&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=61


Moderator p? ing?ng

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 2 Gäst(er)  
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Parafinolja

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:27 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Parafinolja 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Parafinolja 

21-07-2006, 10:43 
PM 

Inlägg: #1

sabina   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

Parafinolja 

hej allihopa! 
är det någon som vet var jag kan f? tag p? parafinolja? 
 
Sabina 

  

23-07-2006, 10:57 
AM 

Inlägg: #2

G  
Unregistered 

  

F?rghandlare 

Närmsta färghandlare bär kunna hj?lpa dig med det. Vad skall du ha det till? 

 

24-07-2006, 11:33 
PM 

Inlägg: #3

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

Stär något om paraffinolja mot varroa i bitidningen Juli-Augusti-06 
T?nk dock p? att det måste var livsmedelsgodk?nd paraffinolja. 
Dock har jag inget svar p? var man kan ordna det tyvårr. 
 
Mvh 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=63 (1 av 2) [2014-08-20 10:27:19]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=63
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=63&pid=255#pid255
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=63&pid=255#pid255
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=63&pid=255#pid255
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=63&pid=255#pid255
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=65
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=65
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=63&pid=255
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=63&pid=257#pid257
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=63&pid=257
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=63&pid=260#pid260
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=63&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=63&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=63&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=63&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=63&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Parafinolja

 

03-08-2006, 05:24 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Parafinolja 

Citat:
hej allihopa! 
är det någon som vet var jag kan f? tag p? parafinolja? 
 
Sabina

 
Hej! 
Parafinolja används vid inpringnering. 
 
M?jligen att det finns att f? tag i hos en Färghandlare, livsmedelsbutik eller en butik 
där dom s?ljer Hobbygrejor s? som Modellb?tar och Modellflygplan. De brukar man 
vist inpringnera med Parafinolja innan de tas i bruk.  
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Protein vid vinterfodringen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:27 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Protein vid 
vinterfodringen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Protein vid vinterfodringen 

21-07-2006, 10:39 
PM 

Inlägg: #1

sabina   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

Protein vid vinterfodringen 

Hej p? er allihopa! 
Jag l?ste i sista numret av medlemstidningen, om hur man kunde f? starkare bin 
gemom att ge dem soja mj?l och bagerijäst och att det fanns ett recept p? internet, 
jag skulle gårna prova det. Mina frågor är följande: 
Hur fär jag tag p? receptet? 
Har någon av er provat det? 
Hur fär jag tag i sojamj?l med lite fett? 
Vad är bagerijäst, hur skiljer det sig från vanlig jäst? 
 
v?nliga h?lsningar 
Sabina 

  

28-07-2006, 10:26 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=62 (1 av 4) [2014-08-20 10:27:33]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=62
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=62&pid=254#pid254
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=62&pid=254#pid254
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=62&pid=254#pid254
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=62&pid=254#pid254
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=65
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=65
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=62&pid=254
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=62&pid=267#pid267
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=62&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=62&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=62&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=62&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=62&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Protein vid vinterfodringen

Re: Protein vid vinterfodringen 

Citat:
Hej p? er allihopa! 
Jag l?ste i sista numret av medlemstidningen, om hur man kunde f? starkare bin 
gemom att ge dem soja mj?l och bagerijäst och att det fanns ett recept p? 
internet, jag skulle gårna prova det. Mina frågor är följande: 
Hur fär jag tag p? receptet? 
Har någon av er provat det? 
Hur fär jag tag i sojamj?l med lite fett? 
Vad är bagerijäst, hur skiljer det sig från vanlig jäst? 
 
v?nliga h?lsningar 
Sabina

 
Hej! 
 
---"Har någon av er provat det?"--- 
Har provat, det funkar. Det blir starka bisamhällen. 
Det är m?jligt att det även håller nere antalet kvalster. Fram till bek?mpningen i m?
nadsskiftet okt. nov. 
Har ingen dokumentation. Men bisamhällena har hittills klarat att övervintra ganska 
bra, trots att det är Varroa i samtliga bisamhällen. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

01-08-2006, 11:47 
PM 

Inlägg: #3

Anonymous  
Unregistered 

  

Re: Protein vid vinterfodringen 

Citat:
Har provat, det funkar. Det blir starka bisamhällen.

 
vad roligt att det verkilgen fungerar. Men jag är fortfarande lite os?ker p? hur man 
faktiskt går till v?ga, har du något recept.  
H?lsningar Sabina 

 

03-08-2006, 02:03 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Protein vid vinterfodringen

Re: Protein vid vinterfodringen 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Har provat, det funkar. Det blir starka bisamhällen.

 
vad roligt att det verkilgen fungerar. Men jag är fortfarande lite os?ker p? hur man 
faktiskt går till v?ga, har du något recept.  
H?lsningar Sabina[/quote] 
 
Hej! 
Har tidigare använt Sojamj?l enbart som ersättning fär naturligt pollen. Har tidigare 
f?tt ta till denna n?d?tgård d? bisamhällena har haft totalt slut p? naturligt pollen i 
mitten av juli. Men i är är det gott om naturligt pollen i kuporna, s? i är behövs 
ingen Pollen ersättning. 
 
Det behövs massor av Pollen fär att det ska kunna bli massor av vinterbin som ska 
fära bisamh?llet vidare p? vintern, våren. Finns det inte naturligt Pollen s? fär man 
tillsätta någon ersättning. I detta fall har det varit Sojamj?l. Har strätt det över 
ramarnas h?nglister. En del har bina burit ut, de har tagit det fär skr?p som ska 
bäras ut. Men d? de har f?tt smak p? det, s? har det blivit kvar. De har stoppat in 
det i cellerna som vilket pollen som helst.  
 
Det har blivit massor av yngel i lådorna. Efter att bisamh?llets ramar var helt tomma 
p? yngel, s? tog det v?ldigt kort tid s? var alla ramar fulla med yngel i alla stadier. 
Och övervintringen, övervårningen var s?krad. 
 
Det är inte roligt att använda Sojamj?l som ersättning fär naturligt Pollen. Men vad 
går man! Det är att välja p? att mista bina över vintern eller ha dem kvar efter 
vintern, våren..... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:27 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Erfarenheter av Bifor 
som invintringsfoder? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder? 

02-03-2006, 12:38 
PM 

Inlägg: #1

 
Lottie   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Mar 2006 

Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder? 

Jag invintrade mina kupor med Bifor. En hink till varje SH. De flesta SH drog ner allt 
inneh?ll. Ska jag vara orolig redan nu att de behöver extra foder fär att klara sig tills 
våren verkligen sätter fart? Det k?nns dumt att ?ppna kuporna fär det är fortf. kallt! 

Lottie, alltid nybörjare 

  

04-03-2006, 12:12 
AM 

Inlägg: #2

Olle Andersson  
Unregistered 

  

Re: Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder? 

Citat:
Jag invintrade mina kupor med Bifor. En hink till varje SH. De flesta SH drog ner 
allt inneh?ll. Ska jag vara orolig redan nu att de behöver extra foder fär att klara 
sig tills våren verkligen sätter fart? Det k?nns dumt att ?ppna kuporna fär det är 
fortf. kallt!

Svar:Det räcker normalt med en spann bifor, du kan lyfta lite p? täckningen k?nner 
du värme är allt ok. 
Härs det ett stilla brus ,s? avvakta tills solen värmer d? bärjar rensflyckten 
Ha de s? bra  
MVH 
Olle Andersson 
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Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder?

 

10-07-2006, 08:31 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder? 

Citat:
Jag invintrade mina kupor med Bifor. En hink till varje SH. De flesta SH drog ner 
allt inneh?ll. Ska jag vara orolig redan nu att de behöver extra foder fär att klara 
sig tills våren verkligen sätter fart? Det k?nns dumt att ?ppna kuporna fär det är 
fortf. kallt!

 
Hej! 
 
Har tidigare invintrat p? Bifor, men tyckte att det blev fär mycket med 
vinterfärluster. Gick ?ter över till socker vid invintrinen, d? blev vinterfärlusterna l?
gre. 
Invintrade en gång med Invintra, men d? dog alla bisamhällen utom tre. S? nu och 
framöver s? kommer bina alltid att invintras p? socker. Med mer arbete men s?krare 
övervintringar. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-07-2006, 10:16 
PM 

Inlägg: #4

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

Re: Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder? 

Bifor är outstanding.  
överlevnaden fär biodlaren minskar med sockervatten eftersom mamma p?stär att 
det tar upp hela k?ket (vilket det isf går) och jag blir utan mat. 

  

28-07-2006, 10:15 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder?

Re: Erfarenheter av Bifor som invintringsfoder? 

Citat:
Bifor är outstanding.  
överlevnaden fär biodlaren minskar med sockervatten eftersom mamma p?stär att 
det tar upp hela k?ket (vilket det isf går) och jag blir utan mat.

 
Hej! 
är det sådana problem, d? kan Bifor vara bra. 
 
Men frågan kommer d? p? direkten, var slungar Du? <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sv?rmen har landat!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:27 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Sv?rmen har landat! 
 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Sv?rmen har landat! 

21-06-2006, 12:58 
PM 

Inlägg: #1

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

Sv?rmen har landat! 

Hej! 
 
Hittade detta forum igår och är en riktig nybärjare, s? ni fär ha överseende ifall jag 
st?ller fär er erfarna odlare dumma frågor! 
 
Har varit nyfiken p? biodling i flera är men ej tagit tag i det. Min svårfar har tidigare 
odlat lite p? nybärjarnivå men det var ett par är sen sist. Han hade en tom kupa st?
ende p? tomten. Nu är det s? att fär ungefär två veckor sen hade ett kringflackande 
bisamh?lle best?mt sig fär att flytta in s? nu blev det dags att färs?ka s? fort som m?
jligt insupa all kunskap man bara kan om detta eftersom jag glatt s?g en anledning 
till att bärja odla. 
 
En färsta fråga! 
 
har härt talas om att det kan vara id? att byta ut drottningen i ett "svårmsamh?lle" 
just fär att hon eventuellt kan ha en ben?genhet fär att ge sig ut p? svärmerier igen. 
Vad tycker ni att jag ska göra? 
V?nta och färs?ka göra det s? trevligt som m?jligt fär henne i svårfars gamla kupa 
eller byta ut henne? 
 
Sen har man härt mycket om Varroa och andra träkigheter, vad kan eller bär jag t?
nka p? s?här nu i bärjan som nybärjarodlare? 
Alla nybärjartips tas emot med stor gl?dje! 
 
H?lsningar 
 
Mattias 
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Sv?rmen har landat!

21-06-2006, 05:45 
PM 

Inlägg: #2

G  
Unregistered 

  

Skaffa hj?lp 

Grattis 
 
Du kommer nu att p?bärja något som innehåller mer sp?nnande saker ?n du kan 
ana! 
Kolla här p? hemsidan var din närmaste färening ligger och kontakta dem. Du 
kommer att beh?va mycket hj?lp i bärjan, men jag är s?ker p? att du fär bra hj?lp 
av din lokala färening. 
L?s, l?s och l?s. "Kan du inte teorin blir du kl?pare i praktiken" har någon klok sagt. 
Bärja med att bes?ka biblioteket och se vad de kan erbjuda om biodling. L?s allt, ha 
inga färdomar. Det fär du sedan s? det räcker och blir över <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" />  
Lycka till! 

 

22-06-2006, 01:10 
PM 

Inlägg: #3

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Tack! 
 
Jo jag har genast satt igång och färs?ker pl?ja mig igenom boken Bin och Biodling 
av ?ke Hansson! 
 
Ska kolla upp lokala färeningar! 
 
Ingen åsikt om det där med drottningbyte? 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

22-06-2006, 02:43 
PM 

Inlägg: #4

G  
Unregistered 

  

Om Drottningen 

Hej Mattias 
 
Om drottningen tycker jag s? här: Om samh?llet är aggressivy - byt ut henne nu. 
Om samh?llets humär är ok, övervintra henne och går en avl?ggare n?sta är d? kan 
du passa p? och byta henne också. 
Att hon är svårmben?gen är v?l inte något stärre problem fär du vill säkert ha ett 
samh?lle till n?sta är. 
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Sv?rmen har landat!

26-06-2006, 11:48 
AM 

Inlägg: #5

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej igen! 
 
Det här sammh?llet är helt otroligt trevligt att ha och göra med. Har grejat en hel 
del riktigt nära dom och inte sett en uns av aggressivitet. Har suttit bara en meter 
från flustret och studerat när dom sm? krabaterna lyfter och landar, kl?dd i endast T-
shirt och jeans.  
 
Saken var den att dom flyttade in i en grovst?dad gammal "temporärkupa" som stod 
ute och vi flyttade över samh?llet till den riktiga kupan som st?lldes p? 
temporärkupans plats och inte ens d? när vi lyfte över ramarna till den riktiga kupan 
s? uppvisade dom någon som helst form av aggressivitet. 
 
Supertrevliga och fina bin! 
 
S? deras trevliga och lugna anlag skulle man gårna vilja ha kvar s? l?nge som det 
bara går. 
 
H?lsningar  
Mattias 

  

27-06-2006, 01:39 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Ut?ka med en avl?ggare 

Citat:
Hej igen! 
 
Det här sammh?llet är helt otroligt trevligt att ha och göra med. Har grejat en hel 
del riktigt nära dom och inte sett en uns av aggressivitet. Har suttit bara en meter 
från flustret och studerat när dom sm? krabaterna lyfter och landar, kl?dd i endast 
T-shirt och jeans.  
 
Saken var den att dom flyttade in i en grovst?dad gammal \"temporärkupa\" som 
stod ute och vi flyttade över samh?llet till den riktiga kupan som st?lldes p? 
temporärkupans plats och inte ens d? när vi lyfte över ramarna till den riktiga 
kupan s? uppvisade dom någon som helst form av aggressivitet. 
 
Supertrevliga och fina bin! 
 
 
S? deras trevliga och lugna anlag skulle man gårna vilja ha kvar s? l?nge som det 
bara går. 
 
H?lsningar  
Mattias

Hej! 
Gär en avl?ggare från bisamh?llet. D? finns i alla fall moderns anlag kvar vid en 
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Sv?rmen har landat!

friparning. Att bina är sn?lla kan bero p? hennes anlag <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

29-06-2006, 10:38 
AM 

Inlägg: #7

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
 
Tack fär tipset! 
 
Ska l?sa p? lite mer innan jag ger mig p? att färs?ka göra en avl?ggare, har inte 
kommit till det kapitlet ?n i boken! Ha ha ha! 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

10-07-2006, 07:52 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
 
Tack fär tipset! 
 
Ska l?sa p? lite mer innan jag ger mig p? att färs?ka göra en avl?ggare, har inte 
kommit till det kapitlet ?n i boken! Ha ha ha! 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
 
"...göra en avl?ggare, har inte kommit till det kapitlet ?n i boken! ..." 
 
Nu är v?l avl?ggaren p? plats eller hur. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Sv?rmen har landat!

 

 

 

11-07-2006, 11:01 
AM 

Inlägg: #9

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej igen! 
 
Ja det st?mmer! 
Berättade om det i den andra träden unde "avel" 
Men det gjorde jag fär två minuter sen. 
Hur kunde du ana det? 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Shocked" />  
 
Mattias 

  

11-07-2006, 10:15 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="mattias"]Hej igen! 
 
Ja det st?mmer! 
Berättade om det i den andra träden unde "avel" 
Men det gjorde jag fär två minuter sen. 
Hur kunde du ana det? 
 
:wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
Hoppa till:  
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Sv?rmen har landat!

●     Prenumerera på detta ämne
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Sv?rmen har landat!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:28 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Sv?rmen har landat! 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Sv?rmen har landat! 

12-07-2006, 10:59 
AM 

Inlägg: #11

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Ha ha ha! 
 
Du hade rätt! N?stan lite kusligt rätt! 
Lite synsk kanske? Eller är det bara vis av erfarenhet? 
Ha ha ha! 
 
Kan du sp? hur mycket honung jag kommer kunna skärda, min färsta odlingss?song? 
 
 
".... En som är s? intresserad av biodlandet v?ntar inte...." 
 
Ett nytt biodlarordspr?k! 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

13-07-2006, 05:45 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=49&page=2 (1 av 6) [2014-08-20 10:28:17]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=49
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=49&pid=198#pid198
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=49&pid=198#pid198
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=49&pid=198#pid198
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=49&pid=198#pid198
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=52
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=52
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=49&pid=198
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=49&pid=212#pid212
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=49&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=49&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=49&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=49&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=49&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Sv?rmen har landat!

  

Citat:
Ha ha ha! 
 
Du hade rätt! N?stan lite kusligt rätt! 
Lite synsk kanske? Eller är det bara vis av erfarenhet? 
Ha ha ha! 
 
Kan du sp? hur mycket honung jag kommer kunna skärda, min färsta odlingss?
song? 
 
 
\".... En som är s? intresserad av biodlandet v?ntar inte....\" 
 
Ett nytt biodlarordspr?k! 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
över V?stra delen av landet kommer till att bärja med de flesta L?gtrycken. 
S? där i trakterna brukar det v?l inte bli s? mycket s? här ärs. V?dret har ju i är varit 
bra, s? även v?stra delen av landet har f?tt bra med sommarhonung. 
 
Men d? Ljungen slär till i augusti, september och v?dret är varmt och sk?nt. D? fl?
dar Nektarn i kuporna. 
 
Gissningarna är att Din Honungsskärd i är blir bra, riklig. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

17-07-2006, 03:04 
PM 

Inlägg: #13

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

ha ha ha! 
 
Tack det l?t hoppingivande! 
Kunde du se något annat sp?nnande i din kristallkula? 
S?som, hur kommer jag som nybärjare generellt lyckas med mitt färsta är som 
biodlare? 
Kommer jag lyckas övervintra dom utan miss?den och kommer jag lyckas hålla dom 
n?jda och bel?tna eller kommer mina sammh?llen strejka och svårma iv?g? Kommer 
jag drabbas av sjukdomar och parasiter eller kommer allt g? som en dans <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" />  
 
H?lsningar 
Mattias 
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Sv?rmen har landat!

17-07-2006, 08:20 
PM 

Inlägg: #14

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="mattias"]ha ha ha! 
 
Tack det l?t hoppingivande! 
Kunde du se något annat sp?nnande i din kristallkula? 
S?som, hur kommer jag som nybärjare generellt lyckas med mitt färsta är som 
biodlare? 
Kommer jag lyckas övervintra dom utan miss?den och kommer jag lyckas hålla dom 
n?jda och bel?tna eller kommer mina sammh?llen strejka och svårma iv?g? Kommer 
jag drabbas av sjukdomar och parasiter eller kommer allt g? som en dans :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-07-2006, 05:26 
PM 

Inlägg: #15

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Ha ha ha! 
 
Tack det l?ter bra! Bor rätt nära Sahlgrenska s? det funkar utmärkt! 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

18-07-2006, 09:46 
PM 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Sv?rmen har landat!

  

Citat:
Ha ha ha! 
 
Tack det l?ter bra! Bor rätt nära Sahlgrenska s? det funkar utmärkt! 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
Det var ju bra att Du inte har långt till Sahlgrenska utifall Du skulle drabbas av 
någon sjukdom eller skulle f? parasiter. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-07-2006, 02:42 
PM 

Inlägg: #17

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Fattade att du syftade p? mig! 
 
Mattias 

  

19-07-2006, 02:43 
PM 

Inlägg: #18

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Blev lite nyfiken! 
Fär man fråga var du håller till i vårat avl?nga land? 
Odlat l?nge? 
 
Mattias 

  

19-07-2006, 09:14 
PM 

Inlägg: #19

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Sv?rmen har landat!

  

Citat:
Fattade att du syftade p? mig! 
 
Mattias

 
Hej! 
 
S? som Du skrev, fick bli svaret!  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-07-2006, 09:15 
PM 

Inlägg: #20

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Blev lite nyfiken! 
Fär man fråga var du håller till i vårat avl?nga land? 
Odlat l?nge? 
 
Mattias

 
Hej! 
Det går att lista ut, om man är lite klurig! :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Sv?rmen har landat!
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Sv?rmen har landat!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:28 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Sv?rmen har landat! 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

Thråd läge | Linear 
läge 

Sv?rmen har landat! 

20-07-2006, 09:13 
AM 

Inlägg: #21

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="mattias"]ha ha ha! 
 
Tack det l?t hoppingivande! 
Kunde du se något annat sp?nnande i din kristallkula? 
S?som, hur kommer jag som nybärjare generellt lyckas med mitt färsta är som 
biodlare? 
Kommer jag lyckas övervintra dom utan miss?den och kommer jag lyckas hålla dom 
n?jda och bel?tna eller kommer mina sammh?llen strejka och svårma iv?g? Kommer 
jag drabbas av sjukdomar och parasiter eller kommer allt g? som en dans :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

20-07-2006, 03:45 
PM 

Inlägg: #22

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Intressant l?sning och m?nga bra tips! 
Tack! 
 
Mattias 
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Sv?rmen har landat!

20-07-2006, 05:24 
PM 

Inlägg: #23

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Intressant l?sning och m?nga bra tips! 
Tack! 
 
Mattias

 
Hej! 
Fär all del! Tack själv! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Raps som ger eller inte ger nektar, pollineras eller inte.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:28 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Raps som ger eller 
inte ger nektar, pollineras eller inte. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Raps som ger eller inte ger nektar, pollineras eller inte. 

22-03-2006, 07:33 
PM 

Inlägg: #1

Lars Andersson  
Unregistered 

  

Raps som ger eller inte ger nektar, pollineras eller inte. 

Jag har sett en enket om frågan raps som inte ger nektar. 
Nu undrar jag vilk-en (a) sorter som inte pollineras av bin. 

 

10-07-2006, 08:17 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Raps som ger eller inte ger nektar, pollineras eller int 

Citat:
Jag har sett en enket om frågan raps som inte ger nektar. 
Nu undrar jag vilk-en (a) sorter som inte pollineras av bin.

 
Hej! 
 
".... sett en enket om frågan raps som inte ger nektar. 
...." 
 
Finns det, det? 
 
Raps och s. k. oljev?xter är självfretila. Men vid Oljev?xtodlingar är det en klar 
färdel om det finns tillgång till pollinerande insekter att tillg? eftersom v?xternas 
från blir stärre och fylligare. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Raps som ger eller inte ger nektar, pollineras eller inte.

 

 

 

12-07-2006, 11:04 
AM 

Inlägg: #3

Lars Andersson  
Unregistered 

  

Pollinerande insekter=bin f?r mig 

Fr?gan var Om det finns Raps, som inte Ger nektar. 
 
Annars var det ett sakligt svar. :D 
 
MVH 
Lars 

 

12-07-2006, 09:39 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Pollinerande insekter=bin f?r mig 

[quote author="Lars Andersson"]Fr?gan var Om det finns Raps, som inte Ger nektar. 
 
Annars var det ett sakligt svar. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-07-2006, 04:40 
PM 

Inlägg: #5

Lars Andersson  
Unregistered 

  

Raps 

Tack Eyvind. :idea:  
 
Visste inte att sidan fanns. 
 
Har bara kollat lite. 
 
MVH 
Lars :D 

 

13-07-2006, 05:06 
PM 

Inlägg: #6
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Raps som ger eller inte ger nektar, pollineras eller inte.

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Raps 

Citat:

Tack Eyvind. 

 
Hej! 
Fär all del, tack själv. 
Det var ju Du själv som v?ckte tanken. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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St?dfodring?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:28 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / St?dfodring? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

St?dfodring? 

20-03-2006, 11:16 
PM 

Inlägg: #1

Monica   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Mar 2006 

St?dfodring? 

Hur kommer bina att klara livhanken d? det fortfarande är dryga minusgrader och 
en halvmeter sn? överallt?  
Kan jag göra något fär dem? 

  

08-04-2006, 09:09 
PM 

Inlägg: #2

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Inte mycket att göra s? l?nge det är minusgrader och bina inte rensflugit ordentligt. 
Du kan ju alltid kolla att de är bra "ombonade"/att isoleringen ligger p? som den ska 
samt att inte flustret har satts igen av d?da/nedfallna bin. Om s? är fallet bär du 
färsiktigt rensa bort/skrapa ut dessa d?da bin med hj?lp av en b?jd järnträd, etc. 
OBS! Vidrär inte vaxkakorna ovanfär flusterbottnen. 

  

10-07-2006, 08:47 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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St?dfodring?

Re: St?dfodring? 

Citat:
Hur kommer bina att klara livhanken d? det fortfarande är dryga minusgrader och 
en halvmeter sn? överallt?  
Kan jag göra något fär dem?

 
Hej! 
 
Har de mat och fri lufttillfärsel s? klarar de sig till temperaturen är den rätta fär 
rensningsflykten. Har de inte god tillgång till mat, tag en Honungsburk, vrid av 
locket, v?nd upp och ned i st?llet fär matarkoppen. D? burkens inneh?ll är slut, byt 
ut den till en ny. Flustret rensas med en lagom tjock pinne. Färflytta den fram och 
tillbaka ca. två dm. in i flustret. D? färflyttar man d?da bin i fluster?ppningen till 
sidorna och de levande bina fär mer syre, luft. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Rensningsflykt

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:29 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Rensningsflykt 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Rensningsflykt 

06-03-2006, 11:38 
PM 

Inlägg: #1

Sune   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2006 

Rensningsflykt 

Mina 
 
bin var ute p? rensningsflykt 31 jan -06. N?gon annan vars bin var ute 
och rensade runt detta datum? 
 
/sune 

  

11-03-2006, 05:13 
PM 

Inlägg: #2

 
Lottie   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Mar 2006 

  

Jag har noterat i min bibok att jag sett "spär" efter rensningsflykt i slutet av januari 
vid två av mina kupor. Borde jag vara orolig? 

Lottie, alltid nybörjare 

  

10-07-2006, 08:26 
PM 

Inlägg: #3
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Rensningsflykt

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Jag har noterat i min bibok att jag sett \"spär\" efter rensningsflykt i slutet av 
januari vid två av mina kupor. Borde jag vara orolig?

 
Hej! 
 
D? l?mpligt v?der inträffar s? vill bina rensa sig. Det är de mest n?diga som färst 
kommer ut. Har d? vinterfodret inte varit det b?sta s? kan denna tidiga rensning 
vara ett tecken p? att vinterfodret inte är s? rent från slagg s? som det borde vara. 
Utan stor risk fär Utsot. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=25 (2 av 2) [2014-08-20 10:29:23]

http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=25&pid=188
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=25&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=25&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=25
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=25
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=25
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=25&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-25.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Yngeluppflyttning och Bifor

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:29 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Yngeluppflyttning och 
Bifor 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Yngeluppflyttning och Bifor 

28-04-2006, 10:57 
AM 

Inlägg: #1

Schte   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Apr 2006 

Yngeluppflyttning och Bifor 

Hej, 
 
Jag har en fundering p? det här med yngeluppflyttningens vara eller icke vara. 
 
Vi har alltid invintrat p? Bifor och sedan ut?kat med en l?da (Svea 10) med 
utbyggda ramar ovanfär yngelrummet.  
Fär att färhindra att samh?llet kyls av har vi lagt tidningspapper mellan lådorna, s? 
kan bina ?ta sig igenom när det är fär trängt p? en l?da. 
 
Om man ist?llet st?ller den nya l?dan under yngelrummet, dvs yngeluppflyttning, 
vad h?nder d? med biforet som finns kvar? 
 
Kommer det eventuellt inte finnas kvar till viss del och sedan slungas? 
 
Mvh 
Stefan 

  

10-07-2006, 08:01 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Yngeluppflyttning och Bifor

Re: Yngeluppflyttning och Bifor 

Citat:
Hej, 
 
Jag har en fundering p? det här med yngeluppflyttningens vara eller icke vara. 
 
Vi har alltid invintrat p? Bifor och sedan ut?kat med en l?da (Svea 10) med 
utbyggda ramar ovanfär yngelrummet.  
Fär att färhindra att samh?llet kyls av har vi lagt tidningspapper mellan lådorna, s? 
kan bina ?ta sig igenom när det är fär trängt p? en l?da. 
 
Om man ist?llet st?ller den nya l?dan under yngelrummet, dvs yngeluppflyttning, 
vad h?nder d? med biforet som finns kvar? 
 
Kommer det eventuellt inte finnas kvar till viss del och sedan slungas? 
 
Mvh 
Stefan

 
Hej! 
 
"...Om man ist?llet st?ller den nya l?dan under yngelrummet, dvs yngeluppflyttning, 
vad h?nder d? med biforet som finns kvar?..." 
 
Det använder man till avl?ggarna att leva av. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:29 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Nu b?rjar moder 
natur vakna upp! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Nu b?rjar moder natur vakna upp! 

03-04-2006, 11:41 
AM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Nu b?rjar moder natur vakna upp! 

Hej alla biodlare! 
 
Hur går våren? Hur har det g?tt? Lever dom? Rensat? Vad tror ni om blomning i är? 

BeeWare! 

  

02-06-2006, 06:53 
PM 

Inlägg: #2

 
Lottie   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Mar 2006 
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Nu b?rjar moder natur vakna upp!

  

HMMM... Den 15 april levde alla mina nio samhällen utom ett. Den 3 maj var 
ytterligare tre samhällen helt d?da. Där fanns bin som h?ll p? att krypa ur ur sina 
celler men d?tt "in action". Sorgligt. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_cry.gif" alt=":
cry:" title="Crying or Very sad" /> Jag tror det beror p? en kombination av att det 
varit fär kallt fär l?nge och foderbrist (man ville inte g? in och stära när det 
fortfarande var svinkallt). 
 
Jag har nu gjort en avl?ggare från ett starkt SH med sn?lla bin som jag fodrar lite 
varannan dag. Jag fodrar med bifor, är det bra eller d?ligt? 
 
Idag (2 juni) är färsta dagen med sol! Maskrosorna lyser upp f?lten, ?ntligen. Hur 
har det g?tt fär er andra? 

Lottie, alltid nybörjare 

  

10-07-2006, 07:57 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="Lottie"]HMMM... Den 15 april levde alla mina nio samhällen utom 
ett. Den 3 maj var ytterligare tre samhällen helt d?da. Där fanns bin som h?ll p? att 
krypa ur ur sina celler men d?tt "in action". Sorgligt. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Nu b?rjar moder natur vakna upp!
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Myror

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:29 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Myror 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Myror 

03-05-2006, 11:44 
PM 

Inlägg: #1

Raffe   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Feb 2006 

Myror 

Jag har nyss färlorat 2 samhällen p? grund av invasion av skogsmyror.  
Byggde p? färekommen anledning nya st?llningar och satte benen i blomlådor som 
jag fylt med vatten. Nu har jag n?stan inga myror i kuporna men har f?tt en massa 
dr?nktabin i st?let..... 
Med andra ord en bättre l?sning måste ordnas till n?sta vår.  
Jag har f?tt tipps om kopparplåt runt benen, tjära och jag har l?st om någon som 
använder spillolja i sina byttor. 
Vatten fungerar ganska bra om man ?ser ur de d?da bina med j?mna mellanrum 
redan efter två veckor ser vattnet ganska sunkigt ut. 
Tjära klibbar ju borde inte bina fastna där ox? och bilda sm? "broar" 
Kopparplåt har jag inte hunnit testa ?nnu. 
Har du något tipps p? hur du l?st problemet. 
//Raffe 

  

04-05-2006, 09:43 
AM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Myror

  

Hej, 
 
jag tror det är pga att bina s?ker vatten att dricka/sp?da/kyla med som de drunknar 
i dina mindre lyckade vattenfodrare. 
 
Ett färslag, om du nu vill ha vatten, är att göra dem v?nligare fär bina s? de kan 
klättra upp om de halkar ner. Kanske en extra ring i mitten, lite stenar här och var. 

BeeWare! 

  

17-05-2006, 10:56 
PM 

Inlägg: #3

Olle Andersson  
Unregistered 

  

Myror 

Hej. 
Om man inte vill ha myror i kuporna. 
Smärj p? en sträng vanligt smärj fett runt benen. s? är det fritt från myror. 
MVH 
Olle Andersson 

 

02-06-2006, 12:45 
AM 

Inlägg: #4

 
Jens   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Apr 2006 

  

Motorolja är v?l inte s? bra milj?m?ssigt sett. Färr eller senare lär ju byttorna sv?
mma över p? grund av regn. Motorolja är v?l inte det b?sta att ha i marken. 
 
 
Jag är helt färskonad från myror (hittils). Finns det något man kan göra fär att 
undvika att f? dem? Bär man st?lla någon bytta under samh?llet när man utfodrar 
dem p? h?sten och ta hand om överskottet? Dras inte myror till den s?ta honungen/
sockerl?sningen? Vore ju kanon om man kan slippa dem även i framtiden. 
 
Ha d? 
Jens 

  

10-07-2006, 07:48 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Myror

Re: Myror 

Citat:
Jag har nyss färlorat 2 samhällen p? grund av invasion av skogsmyror.  
Byggde p? färekommen anledning nya st?llningar och satte benen i blomlådor som 
jag fylt med vatten. Nu har jag n?stan inga myror i kuporna men har f?tt en massa 
dr?nktabin i st?let..... 
Med andra ord en bättre l?sning måste ordnas till n?sta vår.  
Jag har f?tt tipps om kopparplåt runt benen, tjära och jag har l?st om någon som 
använder spillolja i sina byttor. 
Vatten fungerar ganska bra om man ?ser ur de d?da bina med j?mna mellanrum 
redan efter två veckor ser vattnet ganska sunkigt ut. 
Tjära klibbar ju borde inte bina fastna där ox? och bilda sm? \"broar\" 
Kopparplåt har jag inte hunnit testa ?nnu. 
Har du något tipps p? hur du l?st problemet. 
//Raffe

 
Hej! 
 
Du kunde ha användt Trätjära p? kupbenen, d? hade inte myrorna varit intresserade 
av att fastna i tjäran. 
 
Sedan är det r?digt att se till att bina har tillgång till friskt vatten. Finns det inte 
narturligt s? fär man tillverka en vattenannordning av något finurligt slag. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r...
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Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Hj?lp! Var ?r bina? 
Kusligt tyst v?r... 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r... 

15-06-2006, 09:10 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r... 

Jag undrar var alla bin är? Den sibiriska ärtbusken brukar ljuda med ett magiskt surr 
under blomningen, men har varit tyst i är. Trädgården stär i blom, värmen har 
kommit, men jag har bara set ett, ett litet ynka, honungsbi p? m?nga dagar! N?gra 
f? humlor, det är allt. M?nga gånger ser jag mig runt omkring och det är bara s? 
stilla... s? tyst... s? tomt... En och annan fjäril fladdrar färbi, men de goda, fina 
bina... var är dom? 
 
Bor i Bromma, Stockholm. är det någon som vet vad som har h?nt alla bin. Bärjar f? 
panik och funderingar p? att ha bin själv, fär jag saknar dem färtvivlat! 

 

04-07-2006, 11:21 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

Re: Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r... 

Citat:
Jag undrar var alla bin är? Den sibiriska ärtbusken brukar ljuda med ett magiskt 
surr under blomningen, men har varit tyst i är. Trädgården stär i blom, värmen har 
kommit, men jag har bara set ett, ett litet ynka, honungsbi p? m?nga dagar! N?gra 
f? humlor, det är allt. M?nga gånger ser jag mig runt omkring och det är bara s? 
stilla... s? tyst... s? tomt... En och annan fjäril fladdrar färbi, men de goda, fina 
bina... var är dom? 
 
Bor i Bromma, Stockholm. är det någon som vet vad som har h?nt alla bin. Bärjar 
f? panik och funderingar p? att ha bin själv, fär jag saknar dem färtvivlat!

Hej! 
Bina är p? f?lten fär att samla Pollen och Nektar. Ett Nektarfl?de med h?gre 
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Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r...

sockerkoncentrat ?n vad din Sibiriska ärtbuske kan ge. Bin beflyger alltid den, de 
blommor som ger den h?gsta sockerkoncentratet. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

 

10-07-2006, 01:34 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r... 

Citat:
Jag undrar var alla bin är? Den sibiriska ärtbusken brukar ljuda med ett magiskt 
surr under blomningen, men har varit tyst i är. Trädgården stär i blom, värmen har 
kommit, men jag har bara set ett, ett litet ynka, honungsbi p? m?nga dagar! N?gra 
f? humlor, det är allt. M?nga gånger ser jag mig runt omkring och det är bara s? 
stilla... s? tyst... s? tomt... En och annan fjäril fladdrar färbi, men de goda, fina 
bina... var är dom? 
 
Bor i Bromma, Stockholm. är det någon som vet vad som har h?nt alla bin. Bärjar 
f? panik och funderingar p? att ha bin själv, fär jag saknar dem färtvivlat!

Hej! 
Bina är v?l ute p? f?lten och samlar Nektar och Pollen till sin kupa. Till blommor som 
är mer intressanta. Eller sitter de hamma vid flustret och fl?ktar bort 
överskottsvärmen som finns i kupan. Inne i ett bisamh?lle fär det aldrig vara 
varmare ?n 34 grader. Men någon tillf?llig avvikelse p? plus minus någon grad. Blir 
det fär varmt s? kryper mycket av bimassan ut p? utsidan av kupan. Blir det fär kallt 
kryper mycket av bimassan samman fär att hålla ynglet varmt, eftersom det måste 
hållas en viss temperatur fär att pupporna ska kl?ckas till bin. P? kakytor med yngel 
som inte bina kan täcka, vårma s? där ynglet av nedkylning.  
 
" Bärjar f? panik och funderingar p? att ha bin själv, fär jag saknar dem färtvivlat! " 
 
Det är bara att sätta igång! Biodlare är en bristvara och kommer s? att vara en l?ng 
tid framöver. Tag kontakt med ett Studiefärbund och här med dem om de kan fixa 
till en bikurs fär nybärjare. De är m?nga gånger glada om det är intresserade i 
något ?mne som här av sig. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
Hoppa till:  
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Hj?lp! Var ?r bina? Kusligt tyst v?r...

●     Prenumerera på detta ämne

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:30 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

Forum i 'Biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Giftfri biodling
Biodling utan gifter.

1 1 Nytt ramprogram för forsk...  
29-03-2010 12:56 PM 

av Webmaster 

Biodling förr och nu 2 8 Varför??  
02-04-2010 03:42 AM 

av MrBart 

Lagar och förordningar
som styr biodlingen.

1 2 Goda nyheter för biodling...  
30-11-2010 05:09 AM 

av rune 

 

Sidor (8): « Föregående 1 ... 4 5 6 7 
8  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 bin och biodling 
Anonymous

5 4,062 08-07-2006 11:03 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 F?rening av samh?lle??? 
Anonymous

3 3,490 08-07-2006 10:57 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 Avl?ggare som fodras med Bifor 
Lottie

1 3,305
04-07-2006 11:46 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Bin bygger vax, men inte alltid s? 
som man t?nkt sig. 
Eyvind

1 2,652
04-07-2006 11:33 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Viseceller 
Anonymous

2 2,972 04-07-2006 09:04 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 Talgoxar i farten 
Vitsippa

3 3,302
04-07-2006 08:50 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Envis vise? 
Anonymous

2 2,897 04-07-2006 08:42 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 
Tomma bikupor, k?pa nya bisamh?
llen? 
scapegoat

1 3,267
27-06-2006 10:54 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 bin p? balkongen 
Anonymous

1 2,967 15-06-2006 10:04 AM 
Senaste inlägget: G 

 Nybörjaren 
johan

1 2,881
09-06-2006 10:28 PM 

Senaste inlägget: Anonymous 

 Flytta samh?llen 
Björn

2 3,468
17-05-2006 10:29 PM 

Senaste inlägget: Olle Andersson 
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Diskussionsramen - Biodling 

 Olika slungor f?rdelar naktdelar 
Anonymous

0 4,399 01-05-2006 12:27 PM 
Senaste inlägget: Anonymous 

 N?gra inl?gg om sv?rmning 
Webmaster

2 3,494
21-04-2006 11:19 PM 

Senaste inlägget: Anonymous 

 J?st honung 
Webmaster

2 3,486
16-04-2006 01:47 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Varf?r inte galvspik? 
Anonymous

1 3,227 08-04-2006 08:58 PM 
Senaste inlägget: EHN 

 D?da bin 
Anonymous

2 3,161 26-03-2006 10:26 AM 
Senaste inlägget: Anonymous 

 Drottningbyte 
Webmaster

0 4,759
25-10-2005 09:26 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Hj?lp Bin p? vinden 
Anonymous

1 3,147 13-10-2005 02:23 PM 
Senaste inlägget: Anonymous 

 Dum fr?ga:kissar bin? 
Anonymous

1 3,080 08-10-2005 11:49 PM 
Senaste inlägget: Anonymous 

 Farligt med bin? 
Webmaster

0 4,586
06-10-2005 10:30 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

    

Sidor (8): « Föregående 1 ... 4 5 6 7 
8  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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bin och biodling

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:31 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / bin och biodling 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

bin och biodling 

12-06-2006, 01:14 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

bin och biodling 

Hej! 
 
Var kan man köpa ?ke Hanssons bok Bin och biodling? Jag bor i Finland och 
har inte lyckats f? tag i boken här. är det någon som kan t?nka sig att s?lja 
en begagnad bok, eller vet var man kunde f? tag i en ny kopia av den? 
 
MVH 
 
Maj 

 

16-06-2006, 04:08 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

  

s?k p? 
antikvariat.net 
 
där hittade jag min bok 
 
Ha t?lamod och Lycka till 
 
Inge 

 

19-06-2006, 12:11 
PM 

Inlägg: #3
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bin och biodling

Anonymous  
Unregistered 

  

  

Hej ! 
Prova p? www.joelvax.se 

 

04-07-2006, 09:13 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: bin och biodling 

Citat:
Hej! 
 
Var kan man köpa ?ke Hanssons bok Bin och biodling? Jag bor i Finland 
och har inte lyckats f? tag i boken här. är det någon som kan t?nka sig att 
s?lja en begagnad bok, eller vet var man kunde f? tag i en ny kopia av den? 
 
MVH 
 
Maj 

Hej! 
Den som s?ker, finner s? sm?ningom vad som s?kes. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-07-2006, 10:55 
PM 

Inlägg: #5

Anonymous  
Unregistered 

  

?ke Hanssons bibok 

Hej  
Prova p? tradera.com,  
där kan man ibland hitta en del bib?cker och även bisaker 
britt-marie 

 

08-07-2006, 11:03 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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bin och biodling

Re: bin och biodling 

Citat:
Hej! 
 
Var kan man köpa ?ke Hanssons bok Bin och biodling? Jag bor i Finland 
och har inte lyckats f? tag i boken här. är det någon som kan t?nka sig att 
s?lja en begagnad bok, eller vet var man kunde f? tag i en ny kopia av den? 
 
MVH 
 
Maj 

Hej! 
Upps?k olika Loppmarknader eller Auktionshallar. Flera av dem kan ha som 
specialitee att köpa in och s?lja ?ldre facklitteratur. 
 
Lycka till. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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F?rening av samh?lle???

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:31 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / F?rening av samh?
lle??? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

F?rening av samh?lle??? 

07-07-2006, 11:09 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

F?rening av samh?lle??? 

Hj?lp!! 
Har ett samh?lle som inte vill sig, l?s drottningen är gammal och liten o tunn, ska 
jag sl? samman det NU med en avl?ggare som har en ?ggl?ggande drottning , eller 
till h?sten,  
B?da finns i samma bigård, men kuporna stär inte bredvid varandra utan flusterna 
är ?t olika h?ll , hur ska jag göra ?  
M?ste jag flytta avl?ggaren någon vecka eller kan man göra p? ngt enklare sätt?? 
Britt-Marie 

 

08-07-2006, 12:28 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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F?rening av samh?lle???

Re: F?rening av samh?lle??? 

Citat:
Hj?lp!! 
Har ett samh?lle som inte vill sig, l?s drottningen är gammal och liten o tunn, ska 
jag sl? samman det NU med en avl?ggare som har en ?ggl?ggande drottning , eller 
till h?sten,  
B?da finns i samma bigård, men kuporna stär inte bredvid varandra utan flusterna 
är ?t olika h?ll , hur ska jag göra ?  
M?ste jag flytta avl?ggaren någon vecka eller kan man göra p? ngt enklare sätt?? 
Britt-Marie

Hej! 
Tag bort den gamla Drottningen från dess bisamh?lle. Tag ett blad från en stor 
dagstidning, stor i yta. Gär massor med h?l i papperet med t.ex. en tretums spik. L?
gg det h?lade tidningspapperet över det bisamh?lle som hade den gamla 
drottningen efter att ha tagit bort alla täcklappar och s? att papperet täcker hela l?
dan ?nda ut i kanterna. St?ll avl?ggaren p? papperet som ligger p? det bisamh?lle 
där Du tidigare har plockat bort drottningen. Nu är det bara det h?lade papperet 
som skiljer avl?ggaren från bisamh?llet under papperet. Efter några timmar s? har 
de b?da bisamhällena färenats. Fär s?kerhets skull v?nta med att kolla tills efter 
någon vecka.  
Efter någon, ett par timmar s? k?nner sig bisamh?llet under papperet drottningl?st. 
Men k?nner Feromondoften genom h?len i papperet från Drottningen som befinner 
sig över det h?lade tidningspapperet. Eftersom en Ungdrottning normalt har h?g 
produktion av de olika Feromonerna och som sprids genom binas fl?ktande. S? 
sprids ganska snart den nya Drottningens Feromoner till alla bina i de b?da lådorna. 
De bin som är över det h?lade tidningspapperet k?ner sig inst?ngda, men de fär luft 
genom h?len i papperet, ju fler h?l ju eftktivare. D? bina i överl?dan k?ner sig inst?
ngda s? bärja de att brusa och spridningen av Drottningens Feromoner blir efektiv 
och spreds ned genom h?len i papperet, ned till bisamh?llet under papperet. 
Ett knep fär att bina lättare ska g? samman är att med en gaffel skrapa, rispa lite i 
den, de eventuella honungsramar som finns i l?dan under papperet. Har aldrig 
mysslyckats vid någon färening av bisamhällen vid detta tillv?gagångssätt. 
När man kan göra en färening av ett, två bisamhällen! Tiden spelar ingen roll. Gär 
man det nu s? har man ett starkt bisamh?lle till vintern. Och som kan samla mycket 
honung innan invintringen. Har Du tillgång till Ljungdrag s? blir det en skaplig skärd 
från detta bisamh?lle. 
 
Lycka till. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-07-2006, 09:36 
PM 

Inlägg: #3

B-M   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

  

Tack fär ditt r?d 
Ska prova , men flyger inte avl?ggaren tillbaka till sin " gamla kupa "? 
Britt-Marie 
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F?rening av samh?lle???

08-07-2006, 10:57 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Tack fär ditt r?d 
Ska prova , men flyger inte avl?ggaren tillbaka till sin \" gamla kupa \"? 
Britt-Marie

Hej! 
Jo, vist går de det! Efter färeningen s? flyttar man den gamla kupan till en annan 
plats. T.ex flytta den några meter ?t h?ger eller ?t v?nster eller vänder den ett halvt 
varv s? att flustret kommer det motsatta som det var tidigare d? avl?ggaren var i 
kupan. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Avl?ggare som fodras med Bifor

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:31 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Avl?ggare som fodras 
med Bifor 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Avl?ggare som fodras med Bifor 

02-06-2006, 06:57 
PM 

Inlägg: #1

 
Lottie   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Mar 2006 

Avl?ggare som fodras med Bifor 

Hej!  
Efter att fyra av mina nio samhällen d?tt har jag gjort en avl?ggare från ett starkt 
Sh med sn?lla bin. Jag fodrar dem ungefär varannan dag med Bifor som blivit över. 
är det bra eller d?ligt? Borde jag blanda sockerl?sning ist?llet fär att ge dem stärre 
chans att m? bra? Behöver tips och r?d! 

Lottie, alltid nybörjare 

  

04-07-2006, 11:46 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Avl?ggare som fodras med Bifor

Re: Avl?ggare som fodras med Bifor 

Citat:
Hej!  
Efter att fyra av mina nio samhällen d?tt har jag gjort en avl?ggare från ett starkt 
Sh med sn?lla bin. Jag fodrar dem ungefär varannan dag med Bifor som blivit 
över. är det bra eller d?ligt? Borde jag blanda sockerl?sning ist?llet fär att ge dem 
stärre chans att m? bra? Behöver tips och r?d!

Hej! 
Sluta med Bifor! 
Tag en honungsram från det starka bisamh?llet i st?llet. Att mata med Bifor kan v?
cka det starka bisamh?llets iver att samla mer honung och ett tjuveri kan inträffa p? 
din avl?ggare s? att det blir helt utpl?nat. Till slut s? hj?lper avl?ggarens bin till med 
att bära över Biforet till det starka bisamh?llet. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bin bygger vax, men inte alltid s? som man t?nkt sig.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:31 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Bin bygger vax, men 
inte alltid s? som man t?nkt sig. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bin bygger vax, men inte alltid s? som man t?nkt sig. 

03-07-2006, 08:43 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Bin bygger vax, men inte alltid s? som man t?nkt sig. 

Bina bygger ut vax, men inte alltid s? som man t?nkt sig. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/vax/bb1/bb.html 
 
Där visas en vaxkaka som är utbyggd över spärrgalleret. I ramen har det varken 
varit yngel eller nektar. Den byggdes ut i augusti färra äret.  
 
D? vaxbygget inte var som det ?nskades s? kasserades samh?llet i h?stas. 
 
Man st?ller sig frågande till var felet m?jligen kan ha varit? :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Bin bygger vax, men inte alltid s? som man t?nkt sig.

Re: Bin bygger vax, men inte alltid s? som man t?nkt sig. 

[quote author="Eyvind"]Bina bygger ut vax, men inte alltid s? som man t?nkt sig. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/vax/bb1/bb.html 
 
Där visas en vaxkaka som är utbyggd över spärrgalleret. I ramen har det varken 
varit yngel eller nektar. Den byggdes ut i augusti färra äret.  
 
D? vaxbygget inte var som det ?nskades s? kasserades samh?llet i h?stas. 
 
Man st?ller sig frågande till var felet m?jligen kan ha varit? :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Viseceller 

25-06-2006, 09:28 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Viseceller 

Jag har 2 bisamhällen som har haft en täckt visecell var, men inga fler p?bärjade. 
En del obestiftade cellkoppar finns dock i b?da samhällena. De b?da täckta 
visecellerna har jag rivit, men nu undrar jag om jag behöver göra avl?ggare fär att 
färhindra svårmlusten, eller om den kan l?gga sig av sig själv (midsommar har ju 
passerat <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> ) 
 
Tacksam fär hj?lp 

 

26-06-2006, 11:46 
AM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

  

kan vara s? att dom vill ha en ny Drottning typ stilla byte har dom byggt mycke dr?
nare celler? dela samm?llen i alla fall det är alltid bra med reserver i dessa 
varoatider men du fär mindre honung eller ge dom nya Drottningar fär du odlar v 

 

04-07-2006, 09:04 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Viseceller

Re: Viseceller 

[quote author="Anonymous"]Jag har 2 bisamhällen som har haft en täckt visecell 
var, men inga fler p?bärjade. En del obestiftade cellkoppar finns dock i b?da 
samhällena. De b?da täckta visecellerna har jag rivit, men nu undrar jag om jag 
behöver göra avl?ggare fär att färhindra svårmlusten, eller om den kan l?gga sig av 
sig själv (midsommar har ju passerat :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 11:32 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Talgoxar i farten 

03-06-2006, 01:26 
PM 

Inlägg: #1

Vitsippa   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jun 2006 

Talgoxar i farten 

En flock talgoxar utfodrar sin avkomma med bin från vår lilla bigård. Jag har tre 
bisamh?lle och ett par f?gelholkar i trädgården fär trevnadsskull. Det är skytteltrafik 
mellan holkarna och bikuporna och jag undrar om det är något som kan ?derl?ta ett 
bisamh?lle. är det vanligt att även avkomman lär sig att ?ta bin ist?llet fär 
skadeinsekter? Har någon biodlare tips vad man kan göra? <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" /> 

Krokus 

  

03-06-2006, 03:27 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

H?mtar de p? flustret kan du ju sätta upp grovt n?t framfär. 
 
Jag skulle nog rekommendera att holkarna flyttas och ja, f?glar kan ta lärdom om 
var mat serveras. 
 
Honungsmarinerad talgoxe? 

BeeWare! 
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Talgoxar i farten

21-06-2006, 10:17 
PM 

Inlägg: #3

Vitsippa   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jun 2006 

  

Tack fär tipset.  
N?gra honungsmarinerade talgoxar blev det inte. Jag är d?lig p? gurmet matlagning. 
Det ser ut att f?glarna fär tillf?lle l?mnade trädgården och "st?lderna" upphärde 
spontant. Kanske har de fär?tit sig? Skator har bevakat h?lkarna flitigt strax innan 
ungarna fl?g ut. 
H?lkarna blev bortplockade eller omgjorda till humle holkar. Hoppas att det blir 
lugnare n?sta vår. Bina har som tur överlevt. 

Krokus 

  

04-07-2006, 08:50 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Talgoxar i farten 

[quote author="Vitsippa"]En flock talgoxar utfodrar sin avkomma med bin från vår 
lilla bigård. Jag har tre bisamh?lle och ett par f?gelholkar i trädgården fär 
trevnadsskull. Det är skytteltrafik mellan holkarna och bikuporna och jag undrar om 
det är något som kan ?derl?ta ett bisamh?lle. är det vanligt att även avkomman lär 
sig att ?ta bin ist?llet fär skadeinsekter? Har någon biodlare tips vad man kan göra? :
wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Envis vise? 

25-06-2006, 11:16 
AM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Envis vise? 

Skaffade ett samh?lle i en sveal?da fär en m?nad sen. Satte sveal?dan p? 2 hls-
lådor som jag t?nkt övervintra samh?llet i.Jag hoppades att drottningen skulle g? 
ner i hls-lådorna och l?gga ?gg, men hon är fortfarande kvar uppe i sveal?dan. 
Det är gott om täckta celler och ?ppna larver.Drottningen är ett är. Det verkar som 
att bina har bärjat samla honung i hls.lådorna. 
Ska jag v?nta ytterligare p? att drottningen ska g? ner eller finns det några andra 
knep undrar frågande. 

 

26-06-2006, 11:49 
AM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

  

sätt lådorna överst 

 

04-07-2006, 08:42 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Envis vise?

Re: Envis vise? 

Citat:
Skaffade ett samh?lle i en sveal?da fär en m?nad sen. Satte sveal?dan p? 2 hls-
lådor som jag t?nkt övervintra samh?llet i.Jag hoppades att drottningen skulle g? 
ner i hls-lådorna och l?gga ?gg, men hon är fortfarande kvar uppe i sveal?dan. 
Det är gott om täckta celler och ?ppna larver.Drottningen är ett är. Det verkar som 
att bina har bärjat samla honung i hls.lådorna. 
Ska jag v?nta ytterligare p? att drottningen ska g? ner eller finns det några andra 
knep undrar frågande.

Hej! 
Det är klokt att v?nta ytterligare en tid. Men tag bort alla svårmcellerna om Du inte 
vill ha svårmar färst?s, d? kan Du l?mna kvar svårmcellerna. S? sm?ningom s? går 
drottningen ned i l?dan under. Det troliga är att de ?nnu är fär svaga fär att 
drottningen ska g? ned. Inte ovanligt att bina blandar yngel och nektar. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Tomma bikupor, k?pa nya bisamh?llen? 

30-05-2006, 06:23 
PM 

Inlägg: #1

 
scapegoat   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: May 2006 

Tomma bikupor, k?pa nya bisamh?llen? 

Hejsan! :shock:  
Nu har det g?tt en vinter till, men denna gången klarade sig samh?llet fär att 
mamma g?tt biodlarkurser.   
Men vad jag undrar är, vart kan man f? tag i nya bisamhällen? Och hur mycket 
brukar det kosta?  
/ Nybliven biodlare + mamma <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":
D" title="Very Happy" /> 

  

27-06-2006, 10:54 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tomma bikupor, k?pa nya bisamh?llen? 

[quote author="scapegoat"]Hejsan! :shock:  
Nu har det g?tt en vinter till, men denna gången klarade sig samh?llet fär att 
mamma g?tt biodlarkurser.   
Men vad jag undrar är, vart kan man f? tag i nya bisamhällen? Och hur mycket 
brukar det kosta?  
/ Nybliven biodlare + mamma :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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läge 

bin p? balkongen 

15-06-2006, 08:24 
AM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

bin p? balkongen 

har flyttat till nytt hus  
bin har invaderat min balkong  
hur blir jag av med dom? 

 

15-06-2006, 10:04 
AM 

Inlägg: #2

G  
Unregistered 

  

Kontakt 

Hej 
 
Kontakta närmaste biodlarfärerning, där kan man hj?lpa dig Du hittar dem här p? 
hemsidan. 
Eller, kontakta Anticimex (men det är ju synd att d?da bina). 
Lycka till 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Nybörjaren 

09-06-2006, 05:31 
AM 

Inlägg: #1

johan   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2006 

Nybörjaren 

Skrev ett inl?gg om hur man fär bort det gammala vaxet, tackar fär svaren jag fick 
vaxet är nu borta och nya kakor sitter där dom ska.  
 
Nu till n?sta om inte stärre problem jag st?lldes infär var att skaffa mina färsta bin,
det var mycket svårare ?n att renovera gammla kupor. 
 
efter en rundringning till div biodlare upptäckte jag att biodlarna runt om där jag bor 
har haft stora nedgångar i sina sammh?llen samt att det fans endel som f?dde eller 
drev upp samhällen fär att s?lja.Dessa kostade 1500kr, min undran hur mycket fär 
bin kosta och vad är ett normalpris 1500 k?ndes inte som ett normal pris. 
 
kanske SBR skulle ?ppna en bifärmedlings sida. 

  

09-06-2006, 10:28 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 
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Nybörjaren

Nybörjaren 

Hej!! 
 
Färst det är roligt att du provar p? biodling. det är en rolig hobby som kan ge ut?
varen mycket tillbaka.Men l?t oss komma till det som stär dej. 
1500 kronor tycker du är fär mycket. Detta med priser har diskuterats i alla är. Men 
l?t oss r?kna p? det hela. Om s?ljaren st?llde upp samh?llet i sin egen bigård s? 
skulle han f? en skärd p? omkring 30 kg. Till kund s? kan han s?lja den honungen 
fär absolut min 50/kg. Och egentligen s? kan du göra samma sak. S? om man bara 
grovr?knar s? har du f?tt bina med ramar och vax gratis. Men helt klart s? är det 
inte s? enkelt. Det är s? mycket som spelar in. V?dret och en massa annat. 
När jag och min kompis gjorde vår hemsida s? saxade vi ur en gammal bitidning. g? 
in p? http://web.telia.com/~u54121587. Det var annorlunda priser p? den tiden. Ha 
det bra och lycka till!! 
H?lsningar gideon 

[L?nken 
korrigerad av 
Webmaster] 
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Flytta samh?llen 

11-02-2006, 12:43 
AM 

Inlägg: #1

Björn   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Oct 2005 

Flytta samh?llen 

Jag planerar att till våren flytta ett par av mina samhällen till en ? 1,5 km från den ? 
där jag har mina kupor. Jag vill flytta samhällena eftersom det finns dragv?xter p? 
grann?n och mina bin flyger inte dit eftersom dom hellre flyger in mot fastlandet ?n 
ut över ?ppet vatten. 
Nu är min fråga vilken tid som kan vara l?mplig? Kan jag flytta samhällena i vid 
tiden fär fruktträdens blomning om det blir någon ljummen kväll eller tidigare? Jag 
är orolig fär att bina skall bli oroliga och "bolla" drottningen. Tacksam fär att svar 
och synpunkter. 
Bjärn 

  

30-04-2006, 10:30 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

Flytta hela eller delar av samh?lle 

1) Jag brukar inte flytta mina bin, men s? fick jag en fråga om jag kunde flytta en 
kupa, tillf?lligt, till en trädgård, när fruktträd och bärbuskar blommar. 
Vandringsbiodling? D? slär det mig - kan man flytta halva samh?llet, dragbin och 
skattl?da, medan drottning och ?vriga bin fortsätter att producera bin?  
2) När man vandrar i stärre skala - vilket inte är aktuellt fär mig - flyttar man d? 
verklingen hela kuporna? 

 

17-05-2006, 10:29 
PM 

Inlägg: #3
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Flytta samh?llen

Olle Andersson  
Unregistered 

  

Flyttning av bin 

Du kan flytta bina när du själv vill. 
B?st är p? morgonen, st?ng flustret med galler plåt,l?gg därefter ett n?tgaller 
ovanp? kupan, s? att bina fär luft. 
Se även till s? att ramarna är l?sta. 
V?nta några minuter med att ?ppna när du kommer fram till nya uppst?llnings 
platsen. 
Gl?m ej bibesiktningen! 
Lycka till' 
Olle Andersson 
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01-05-2006, 12:27 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Olika slungor f?rdelar naktdelar 

Hej! 
 
Radial, självv?ndande och vanlig slunga. 
Vad har ni fär åsikter om färdelar och nacktdelar med de olika typerna? 
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Registrerad: Oct 2005 

N?gra inl?gg om sv?rmning 

Hej. 
 
Vi r?kade i veckan ut fär en bisvårm här i Enköping och trodde färst att de hade 
färsvunnit men upptäckte snart att de hade tagit plats i vår skorsten! Vad går vi? Skall vi 
ta kontakt med närmaste Biodlare eller finns några andra alternativ? De har varit där i c:
a 2 dygn nu. 
 
Vi har en kennel med 4 hundar och är oroliga fär deras skull med s? m?nga bin i 
närheten... 
 
Mvh Nina Hagström 2004-06-28 13:52:49 
 
Svårmar i skorstenen är j?ttesvåra att bli av med när de v?l etablerat sig men finns det 
inget gammalt vaxbygge kan det g? att f? bort dem om ni skyndar er. 
 
I regel fär du v?nda dig till Anticimex, den lokala biodlarefärenignen eller ta bort dem 
själv. 
 
Gär det att elda färsiktigt i r?kgången ?? är det en stor svårm kan de blockera hela r?
kkanalen s? d? fär du elda v?ldigt färsiktigt tills de flyttar p? sig.  
 
Gär det inte brukar biodlare driva ut dem genom att färs?ka trycka upp en trasa 
bittermandelolja underifrån vilket de avskyr. Detta fungerar bara tills de f?ttt igång 
yngelsättningen. 
 
Har de inte hunnit etablera sig kan man avd?da dem med några dl bensin. 
 
Har de suttit där ett l?ngre tag är det mycket viktigt att man INTE håller gift i skorstenen 
SAMT att man rengår r?kkanalen efter?t. Detta eftersom det dels finns honung som 
kommer att r?vas av kringliggande bisamhällen som fär med sig gift hem. Dessutom 
kommer det att finnas ruttnande bin och yngel som utgår en sanitär ol?genhet och 
pesthärd fär omgivningen.  
Att färs?ka rensa en r?kkanal fullbyggd med vax och 30 kg honung som blandas med sot 
och rinner ner i eldstaden är inget drömjobb s? vidtag ?tgårder direkt. 
Anonym 2004-06-30 13:45:14 
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N?gra inl?gg om sv?rmning

 
Jag har f?tt en svårm som som har satt sig inne i husväggen! Det verkar som om den 
sitter bakom ett blindf?nster. Hur skall jag göra fär att driva bort dem? Jag tror att det 
inte går att komma ?t dem vare sig från ut- eller insidan. Svärmen är antagligen helt 
nyetablerad ca ett dygn gammal. Tacksam fär alla tips inklusive hur jag kan avliva dem 
om det inte går att driva bort dem p? annat sätt. 
Bjärn 2004-07-01 07:50:21 
 
Bin färorsakar s?llan någon skada när de sitter i en husvägg men ni kan färst?s vilja bli 
av med dem ?nd?. 
 
När de sitter bakom ett igensatt f?nster i vettig h?jd borde någon från den lokala 
biodlarefäreningen kunna ta hand om dem fär fär det går troligen att ?ppna upp väggen 
utan att göra fär stor överkan p? huset. 
Om inte s? bär de kunna avd?das med Radar eller bensin. 
 
Man kan t.ex. ansluta en dammsugare till flyg?ppningen och dunka ordentligt p? väggen 
fär att suga ut s? m?nga som m?jligt. Repetera det några gånger och avsluta med att 
spruta radar i damsugaren och sätta p? en plastp?se p? sugmunstycket när du är klar s? 
blir det snart tomt i väggen.  
 
mvh H?kan R?nnberg 2004-07-05 09:55:38 
 
Kassera en "sleten" microv?gsugn! Ta bort frontluckan och tejpa eller spika-bind upp den 
färe detta framsidan mot det st?lle i väggen där bina bor! Sen är det bara att brassa p?! 
Bina vårms ihj?l, det vill s?ga alla inkl yngel och ?gg, ?vriga flyr. T?nk p? brandfaran, det 
är bättre med l?g effekt under l?ng tid. H?ll avstånd när bikokning p?går, microv?gorna 
är inte l?ngre inst?ngda! Du måste hitta brytaren där därren satt och sätta den i "st?ng 
därr l?ge". Detta är bättre ?n giftmetoder. Fungerar även p? getingar. 
Anonym 2005-02-12 01:39:29 
 
Ett alternativ till "kokning" är att frysa ihj?l dem. T?m en kolsyresl?ckare in i boet. Om 
det är kylan (det blir frostgrader), eller syrebrist som går susen vet jag inte. Om du inte 
har en kolsyresl?ckare i verktygsl?dan kan man l?na en hos de firmor som laddar om sl?
ckare mot kostnaden fär en ny p?fyllning. Dom finns i Gula Sidorna. Helt giftfritt, men 
luktar skunk ett tag när det som finns i boet ruttnar, ungefär som när en mus/rätta där 
av rättgift i väggen eller golvet.  
Anonym 2005-06-19 00:29:55 
 

Inl?gg från gamla 
diskussionsramen 

BeeWare! 

  

16-01-2006, 09:28 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

Att bli av med bisv?rm 

Jag hade inte en aning om alla dessa sätt att bli av med en bisvårm :lol:  
Microv?gsugn :shock: 
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N?gra inl?gg om sv?rmning

21-04-2006, 11:19 
PM 

Inlägg: #3

Anonymous  
Unregistered 

  

Kill the friend 

Sorry for the english answer or comment, but my keeboard is not swedish. I am amazed 
about the different ways to remove the unwanted visitor but it is nice to see the " cleen" 
alternate to RADAR or other not natur friendly products. The microwawe version was 
something new, must be hard to arrange the depth of effect if the walls are thick. 
Keep it mowing. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very 
Happy" /> 
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Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

J?st honung 

Hejsan! 
Jag köpte fär någon m?nad sen två burkar honung av en hemmaodlare. Nu när jag 
skulle ?ppna den ena burken s? hade det bärjat j?sa i den och det formligen vällde 
ut honung ur burken. Tur att jag hann se det innan den exploderade i skafferiet. 
Honungen smakar dock inte konstigt är bara fylld med luftbubblor. är det vanligt? är 
det bara att slänga? 
Tacksam fär svar 
Jeanette 
2005-08-16 12:50:23 
 
 
Hej! 
Färhoppningsvis är det inte vanligt, helst ska det aldrig ske. Att den j?ser beror p? 
att det är fär h?g vattenhalt i honungen, det fär vara h?gst 20% vatten men helst 
ner mot 18% är bra. 
Du behöver absolut inte slänga den. Anv?nd den gårna till bakning i exv matbr?d, i 
st?llet fär sirap. Jag skulle ?terl?mna burkarna till odlaren och kr?va nya i st?llet. En 
odlare med sunt färnuft byter givetvis tillbaka den dåliga honungen mot prima 
honung. 
Mvh 
järgen 
2005-08-17 09:04:44 
 
Tack fär svaret! 
Javisst är det synd att slänga honungen om det fortfarande går att använda den. 
Jag tar fasta p? ditt tips och använder den i br?d i st?llet. 
Mvh 
Jeanette 
2005-08-17 10:48:56 

BeeWare! 
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J?st honung

  

14-04-2006, 12:21 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

J?st honung 

Hej! S?kte just p? jäst honung och hittade denna sida. Eftersom honungen är 
användbar har jag nu vårmt den. Det blev massor med skum i kastrullen. Detta har 
jag avl?gsnat och kvar blev fin flytande honung. V?ntar nu p? att den ska kallna. Nu 
måste den v?l g? att använda den till honungsvatten? 
/Agneta 

 

16-04-2006, 01:47 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej,  
 
jag gjorde som s?, att jag kokade bort huvuddelen vatten från honungen färst, d? 
det är den h?ga vattenhalten som går att den j?ser, sen använde jag den kokta 
honungen som sirap eller sockertillsats i olika recept.  
Det finns en risk att j?ssmaken ligger kvar, men kokar man honungen i minst 10 
minuter s? bär den färsvinna.  
 
Dock bär man ha en termometer som går upp till minst 200?C, d? temperaturen blir 
h?g när vattnet färsvunnit. Jag håller mig till temperaturer under 130?C vid kokning 
av j?shonung. 

BeeWare! 
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J?st honung
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Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Varf?r inte galvspik? 

Hej! 
Jag har nyligen bärjat spika ramar. 
är det någon praktisk anledning till att inte använda galvadspik i 
ramarna? 

 

08-04-2006, 08:58 
PM 

Inlägg: #2

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Eftersom man ibland använder syror i bisamhällena s? rostar galvad spik. 
Kopparspik klarar sig mycket bättre. Syror sommartid bl.a. vid varroabek?mpning 
samt vintertid i skattlådorna fär att ta d?d p? nosemasporer <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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●     Visa en utskriftsvänlig version
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Varf?r inte galvspik?

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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D?da bin

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:34 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / D?da bin 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

D?da bin 

25-03-2006, 12:27 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

D?da bin 

Sorg i huset. Bina har d?tt. De har i stort sett suttit mitt i maten och kolat. Det ser 
mest ut som om de överraskats av kylan, tok?tit p? den plats de r?kat befinna sig 
och sedan inte kunnat lyfta huvudet ur den cell de r?kat sitta i utan d?tt där. 
Honungen var l?s och fin, inga d?da yngel. Ingen direkt utsot heller, bara några fl?
ckade ramar h?gst upp. 
Har någon en färklaring? Och kan jag använda de kakor som är fina till andra kupor? 
Kristina 

 

25-03-2006, 09:07 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

  

Jag fär beklaga sorgen, och överl?ter till någon annan och besvara frågan om d?
dsorsak. 
 
Däremot anser jag att ramar från ett samh?lle som har g?tt under eller har 
sjukdomstendenser ska sm?ltas ur och rengöras innan dessa används igen. Oavsett 
hur fina ramarna verkar se ut. Däremot byter jag inte vaxkakorna även fast de har 
blivit märka i samhällen som är friska. 
 
/Anders 

 

26-03-2006, 10:26 
AM 

Inlägg: #3
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D?da bin

Anonymous  
Unregistered 

  

Tack 

Tack fär kondoleanserna och goda r?d. 
Jag fär v?l storst?da i v?ntan p? nya bin. D? har man i alla fall n?t att göra. 
Fridens! 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Drottningbyte

Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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Thråd läge | Linear 
läge 

Drottningbyte 

25-10-2005, 09:26 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Drottningbyte 

Finns det någon biodlare som har erfarenhet av att byta drottning i maj.Drottningarna 
kommer d? från övervintrade avl?ggare. 
Det p?st?s att den s?kraste och enklaste tiden fär drottningbyte är i maj ? 
Anonym 2003-10-19 20:35:23 
 
Ja att byta drottningar p? våren är lätt, och säkert, men det måste var def, innan 
midsommar. 
Tudor 2003-10-22 21:47:45 
 

Inl?gg från gamla 
diskussionsramen 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
Hoppa till:   
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Drottningbyte

●     Prenumerera på detta ämne
 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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läge 

Hj?lp Bin p? vinden 

12-10-2005, 05:47 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Hj?lp Bin p? vinden 

Hej 
Jag har problem har f?tt bin p? tuppvinden. Samh?llet har funnits där ett par är men 
vi blev ?gare till huset i sep 2004. Anticimex sa d? att sammh?llet var j?ttestort men 
d?tt, det var fel. Vi märkete inte av dem färr?n juli d? d?da bin f?ll ner i k?llar 
trappen.  
 
Vad ska vi göra? 
 
Frida 

 

13-10-2005, 02:23 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

  

Hej Frida, 
 
Kontakta någon lokal biodlare eller bitillsyningsman som fär ta sig en titt p? samh?
llet. är det d?tt kan biodlaren ta hand om vax och bin, annars fär Anticimex ta en 
reklammation p? d?ligt utfärt arbete. 
 
Det kan ha flyttat in nya hyresg?ster under sommaren också. Men det är viktigt att 
alla rester av bisamh?lle färsvinner, annars är det risk att de kommer tillbaka pga 
att det luktar vax och liknande. 
 
Hoppas svaret räcker. 
 
Ingvar 
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Hj?lp Bin p? vinden

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Dum fr?ga:kissar bin?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:35 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Dum fr?ga:kissar bin? 

08-10-2005, 08:39 
PM 

Inlägg: #1

Anonymous  
Unregistered 

  

Dum fr?ga:kissar bin? 

Jag har en v?ninna som s? j?tte gårna vill ha svar p??denna fråga. 
N?gon som sitter p? information??? 
 
 

   

<img src="{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif" alt=":oops:" title="Embarassed" /> 

 

08-10-2005, 11:49 
PM 

Inlägg: #2

Anonymous  
Unregistered 

  

  

Hej, 
 
färenklat kan man s?ga att bin går allt p? en gång, dvs bajs och kiss blandas innan 
det ?ker ut. 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Dum fr?ga:kissar bin?

●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=10 (2 av 2) [2014-08-20 10:35:57]

http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=10
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=10
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=10&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-10.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Farligt med bin?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:35 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling  / Farligt med bin? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Farligt med bin? 

06-10-2005, 10:30 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Farligt med bin? 

Vi har en bekant som sysslar med biodling och är oroliga fär att l?ta våra barn vistas 
i hans trädgård. Hur farligt är det? Vad är det vårsta som kan h?nda och hur ska 
man undvika det? Fär man verkligen ha bin i tättbebyggt omr?de? 
2005-05-24 10:25:01 av Anonym 
 
 
I de flesta kommuner är det till?tet med bin inom tättbebyggt omr?de. Man bär dock 
t?nka p? grannarna när man väljer flygriktning fär bisamhällena och inte ha onödigt 
m?nga samhällen om det är m?jligt att de färorsakar problem fär grannarna. 
Framfärallt om närmsta grannarna är dokumenterat överk?nsliga. 
Om biodlaren håller sn?lla bin är det i regel inget problem. 
De ol?genheter som kan uppst? är mest om man springer barfota och trampar p? 
dem eller att de trasslar in sig i häret om man rär sig v?ldigt nära kuporna 
framfärallt där de flyger in. 
Har du en pool i närheten kan det bli m?nga bin som drunknar när de h?mtar vatten 
och parkerar du bilen nära blir den lätt nedsmutsad. 
 
Vid enstaka tillf?llen kan bina vara irriterade om de nyligen blivit stärda (oftast av 
biodlaren och oftas framm?t h?sten eller när det är ?ska i luften). D? kan de ut?ka 
sin färsvarszon som normalt endast omfattar de närmsta metrarna runt kupan. 
Bin som är ute och samlar nektar är s?llan agressiva, de ska bara h?mta mat. 
Däremot närmast kupan finns det vaktbin som har som uppgift att skydda samh?llet 
mot fiender och det är dessa man ibland har problem med men de skyddar bara 
zonen närmast kupan. Hur stor denna zon är varierar mellan olika samhällen. 
2005-05-24 12:37:50 av Anonym 
 
 
Lär barnen att bin är ofarliga om du bara stär still! 
Getingar däremot ?R farliga! Dom kan desutom till skillnad från bin stickas flera 
gånger. Sveriges farligaste om man r?knar d?dsfall! 
 
ja det är sant! Huggormar, vargar, bjärnar och kungsärnar som tar bebisar och 
andra som ofta uppfattas som farliga här hemma i myternas vårld.  
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Farligt med bin?

?lgar är nummer två om man r?knar de m?niskor som kär ihj?l sig fär att det stär 
en ?lg p? v?gen. 
Getingar är farliga eftersom dom gårna kryper ner i l?sk och saftburkar/glas och 
sticker i halsen om man färs?ker svälja dom.  
är man själv eller ens barn överk?nsligt bär man nog överv?ga att kontakta sin l?
kare eftersom man idag kan bygga upp ett färsvar med hj?lp av sprutor. 
2005-06-15 00:10:38 av Anonym 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Giftfri biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:37 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling / Giftfri biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Giftfri biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 
Nytt ramprogram för forskning inom 
ekologisk produktion och konsumtion 
Webmaster

0 718
29-03-2010 12:56 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Nytt ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:37 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling / Giftfri biodling / Nytt 
ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Nytt ramprogram för forskning inom ekologisk 
produktion och konsumtion 

29-03-2010, 12:56 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Nytt ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 

Ett nytt ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion för 
åren 2010-2012 har arbetats fram i en bred förankringsprocess. Ramprogrammet 
ska inspirera och ge stöd för prioriteringar.  
 
Konsumenters intresse för ekologiska produkter ökar kraftigt. Samtidigt debatteras 
vetenskapliga resultat som rör den ekologiska produktionens fördelar för miljön, 
hälsan och djurvälfärden. Det finns därmed ett stort behov av forskning. Det nya 
ramprogrammet beskriver kunskapsbehovet.  
 
Läs mer på http://www.cul.slu.se/forskning/Ramprogram.  
 
Källa:Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Nytt ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Biodling förr och nu 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:38 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling / Biodling förr och nu 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Biodling förr och nu 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget 
[stig] 

 Varför?? 
Gideon Önnestam

6 24,670
02-04-2010 03:42 AM 

Senaste inlägget: MrBart 

 
BI ODLING I NORR NÄR SOLEN INTE GÅR 
NER 
MrBart

0 16,221
28-02-2010 09:17 PM 

Senaste inlägget: MrBart 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Varför??

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:38 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling / Biodling förr och nu / 
Varför?? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Varför?? 

28-02-2010, 06:58 
PM 

Inlägg: #1

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Varför?? 

Har varit mer eller mindre i kontackt med biodling i stort sett hela mitt liv. (77 år). 
och jag måste ställa frågan varför någon sysselsättning är så trög i fråga om 
nyskapande som just biodlingen. Förutom att kupor är dyra så undrar jag om de inte 
i princip är felkonstrurerade. För att få ut honungen ur ramarn så måste vi köpa en 
slunga för flera tusen. Och för att hantera honungen när den är slungad så 
rekommenderas en hantering som är synnerligen långt från modernt kunnande.  
Och när vi ska visa upp något om biodling så är det någon gammal stöt i min ålder 
som ska visa det. Och det är ju knappast modern marknadsföring!! 
 
Gideon 

  

28-02-2010, 09:05 
PM 

Inlägg: #2

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Varför??

SV: Varför?? 

Alla föreningar stora som små måste ut bland allmänheten som ambassadörer för bi 
odling. 
 
Det är så att många är rädd för konkurrens , så de  är mindre angelägen att försöka 
locka till sig nya bi odlare i sin omgivning. DET måste vi alla ändra på.. !!! 
Föreningar + enskilda bi odlare ska ut till skolor gymnasium dagis och vissa upp sig 
och bi odlingen. 
 
Lokalt i östra gästrikland ser vi en trend att många tjejer på 30 - 40 års ålder har fått 
upp ögonen för bi odling , riktigt kul ! ! 
 
Dock händer det här inte av sig själv . Det är frukten av ett samarbete S V 
vuxenskolan + flera  erfaren bi odlare som bidra med sin fritid och tålamod . 
Dock tycker de flesta att det är riktigt roligt i slutändan trots att de flesta erfarna har 
olika syn på hur bi odling ska skötas "ha ha"                        mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

28-02-2010, 09:12 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Varför?? 

Ut i skolan med mera, ja, det är det som de flesta föreningar pratar om idag. Tyvärr 
slutar det ofta med prat i den egna lokalen över samma kaffe som förra veckan. 
 
När det gäller biodling så är det ofta så att maka söker kaka, dvs det är äldre som 
går på de här uppvisningarna och de vill se gamla halmkupor. Om 40 år är det tråg-
kupor istället.... 
 
Mixen är oftast den bästa. Den har jag sett vid ett flertal tillfällen. Locka in publiken 
med gamla saker och sen när de är fångade så visas den enklare och mer moderna 
sidan upp. Inte sällan som det tänds ett litet ljus och hopp om framtiden. 
 
Sen är det ju en kostnad att bli biodlare. En inträdesbiljett som kanske skräcker 
mången. Det är en bit som jag tror man måste titta noga på. Inte för att kanske ta 
bort den kostnaden, utan att se till att man som nybörjare ser sig själv som mer 
erfaren biodlare om 10 år och att inträdesbiljetten är avbetald. Att se kortsynt på 
biodling är inte snällt mot bina. 

BeeWare! 

  

28-02-2010, 09:50 
PM 

Inlägg: #4

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Varför??

SV: Varför?? 

För att underlätta för nya bi odlare måste föreningar på ett lokalt nivå anpassa sig 
och hjälpa de nya puppor att " kläckas ".  
 
Det kan man göra att bland annat igenom att ta bort de stora investerings kostnader 
i början . 
 
Ett exempel är att anskaffa en mindre gärna begagnade el slunga som finns 
tillgängligt till de nya så att de slipper denna flask hals och dyra investering som står 
51 veckor av året och samlar damn. 
 
Ett annat kan vara att underlätta samköp av kupor , samhällen , drottningar och bifor 
för invintring. 
 
det finns säkert tusen till idéer men det här är de största.      mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

28-02-2010, 09:58 
PM 

Inlägg: #5

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Varför?? 

Det går även att locka folk med nya saker oxå . Tänk att dra fingret igenom ett ny 
skördat utbyggd vax kaka och smaka på honungen direkt från ramen ,,, ååååååh  
Det finns ingen i hela världen som kommer att säga fy fabian va äckligt. 
plus  man kan locka tjejer med att ha mindre frigolit låder som är lätt att lyfta . 
                                  mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

01-04-2010, 11:05 
PM 

Inlägg: #6

susanneholm   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Varför?? 

Eftersom jag jag tillhör de nya "yngre" kvinnor som intresserat sig för biodling vill jag 
gärna göra ett litet inlägg i diskussionen. För min egen del var det just nyfikenheten 
på bin som väckte mitt intresse. Nu har jag turen att tillhöra en väldigt bra 
biodlarförening med engagerade och kunniga medlemmar men medelåldern är 
dessvärre ganska hög. Naturligtvis undrar man varför det är så men min personliga 
erfarenhet, och då tänker jag mest på när jag pratar med biodlare utanför "min" 
förening, så är det så att många biodlare är väldigt konservativa i sitt sätt att arbeta 
och tänka. Ställer jag samma fråga till två olika biodlare så räknar jag med att jag får 
minst 3 svar, och då slutar det ändå med att jag gör som jag vill. Jag upplever att 
många krånglar till det och säger att "så här måste du göra", vilket jag tror leder till 
att många tycker att biodling är krångligt och svårt. Dessutom kommer tillkommer en 
ganska dyr investering när man ska starta upp. Jag tror att vi biodlare måste visa att 
biodling är roligt, och visst lite krångligt i början men om äldre och mer erfarna 
biodlare kunde ställa upp som "mentor" eller "fadder" för en ny medlem så man inte 
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Varför??

behöver känna sig dum eller tjatig när man kommer med sina frågor om och om igen 
så tror jag nog inte att det ska vara så svårt att värva nya och kanske yngre 
medlemmar.  
 
ha en trevlig påsk!! 
Sussi 

Bee happy! 

 

 

 

02-04-2010, 03:42 AM (Detta inlägg ändrades senast: 02-04-2010 av 03:44 AM 
MrBart.) 

Inlägg: #7

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Varför?? 

Hej sussi och glad påsk på dig och alla dina tjejer ! 
Vill du veta den dummaste fråga du kan fråga en konservativ gammal bi odlare ? 
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Varför??

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är att inte ställa några frågor alls.... ! 
 
Har än inte träffad en bi odlare i personen som inte vill komma med lite goda råd. 
Det är snarare att bi odlare är svår att få tyst på när de börja prata om bin . 
 
Eftersom medel åldern är hög så finns det säkert någon som behöver lite yngre 
armar och rygg att hjälpa till med det vardagliga sysslor i bi gården. Allting blir 
lättare med fyra händer än två. 
Det är nog lättast om du hittar en kollega som bor i närheten eller fråga i den lokala 
föreningen. 
Det finns även     http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/294/1/       den 
kvinnliga nätverket 
 
                                 lycka till för snärt är våren här   mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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BI ODLING I NORR NÄR SOLEN INTE GÅR NER 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:38 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling / Biodling förr och nu / BI 
ODLING I NORR NÄR SOLEN INTE GÅR NER 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

BI ODLING I NORR NÄR SOLEN INTE GÅR NER 

28-02-2010, 09:17 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

BI ODLING I NORR NÄR SOLEN INTE GÅR NER 

Har en litet fundering om hur bierna beter sig i norr när det är ljus 24 timmar om 
dyngnet ?  
 
Vilar de något eller är det fulfart som gäller och i så fall hur påverkar det bierna och 
skörden .? 
                                        mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 
Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Diskussionsramen - Lagar och förordningar 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:39 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling / Lagar och förordningar 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Lagar och förordningar 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget 
[stig] 

 Goda nyheter för biodlingen i Europa 
Curt

1 689
30-11-2010 05:09 AM 
Senaste inlägget: rune 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  

 

 

 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till innehållet | Lite (Arkiv) 
läge | RSS Syndikering 
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Goda nyheter för biodlingen i Europa

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:39 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Biodling / Lagar och förordningar / 
Goda nyheter för biodlingen i Europa 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Goda nyheter för biodlingen i Europa 

28-11-2010, 01:11 
PM 

Inlägg: #1

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

Goda nyheter för biodlingen i Europa 

Europaparlamentet har antagit följande resolution http://www.europarl.europa.eu/
sides/getD...22#def_1_1 

Curt Augustsson 

 

 

 

30-11-2010, 05:09 
AM 

Inlägg: #2

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Goda nyheter för biodlingen i Europa 

Då är det bara att hoppas att det inte stannar vid goda förhoppningar. 
Rune 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Goda nyheter för biodlingen i Europa

   
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Nybörjarfrågor 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:40 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Nybörjarfrågor 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Försen invintring? 
Bizzy

6 2,704
21-10-2010 11:55 AM 
Senaste inlägget: Jano 

 Inför invintringen. 
Bizzy

1 1,147
16-08-2010 09:48 AM 

Senaste inlägget: Mikel 

 Starkt samhälle utan Drottning? 
Bizzy

3 1,295
19-07-2010 01:53 PM 

Senaste inlägget: Bizzy 

 Mus-skydd 
bin-live

1 1,146
12-04-2010 08:13 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 konvertera till langstroth 
bin-live

3 1,536
02-04-2010 03:58 PM 

Senaste inlägget: bin-live 

 Alltför varm vårsol? 
Bisysslan

1 1,031
11-03-2010 09:33 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Vax och hoffmanram 
bin-live

3 1,514
10-03-2010 12:44 AM 

Senaste inlägget: MrBart 

 Stödfodring 
bin-live

4 1,673
07-03-2010 12:19 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Apifonda , trolldeg ? 
MrBart

8 2,181
22-02-2010 10:05 PM 

Senaste inlägget: MrBart 

 Bitidningen 
bin-live

1 946
18-02-2010 12:39 AM 
Senaste inlägget: Curt 

 Bränt socker ? 
MrBart

1 910
13-02-2010 06:03 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 
Hur långt kan ett bi flyga över 
vatten ? 
MrBart

1 1,428
05-02-2010 12:44 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 
Varför hittar jag döda bin utanför 
kuporna varje dag? 
Bizzy

6 2,146
03-02-2010 05:32 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Nybörjarboxen 
Webmaster

1 1,006
13-01-2010 12:22 AM 
Senaste inlägget: Curt 

 Naturvaxbygge m.m. 
Bizzy

4 1,786
02-01-2010 09:15 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Ramstorlek 
bin-live

1 1,103
21-11-2009 12:14 AM 
Senaste inlägget: Curt 

 Bidelar ! 
Dennis.Holmgren

2 1,351
09-11-2009 12:09 PM 

Senaste inlägget: Dennis.Holmgren 
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Försen invintring?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:40 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Försen 
invintring? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Försen invintring? 

21-09-2010, 06:46 
PM 

Inlägg: #1

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

Försen invintring? 

Hej igen! 
 
På grund av sen leverans av fodret startade jag invintringen först 9 september. 
Nio dagar senare har bina nästan inte dragit ner något Bifor! 
Samtidigt finns tomma ramar i kuporna. -Varför? 
Ska jag låta hinkarna stå kvar och hoppas att bina fortsätter dra? 
Hur länge kan fodret stå hos bina utan att skada dem / störa invintringen? 
Till sist undrar jag varför bina började flyga när jag gav dem fodret -virrigt i regn 
och kyla, mot husfönstren osv. Det är inte drönarna utan arbetsbin! 
Bizzy 

  

21-09-2010, 07:29 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Försen invintring? 

Det sista kan jag svara på; Bina trodde helt enkelt att det var superdrag ute. 

BeeWare! 

  

22-09-2010, 06:05 
PM 

Inlägg: #3
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Försen invintring?

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Försen invintring? 

(21-09-2010 06:46 PM)Bizzy link Skrev:  

Hej igen! 
 
På grund av sen leverans av fodret startade jag invintringen först 9 september. 
Nio dagar senare har bina nästan inte dragit ner något Bifor! 
Samtidigt finns tomma ramar i kuporna. -Varför? 
Ska jag låta hinkarna stå kvar och hoppas att bina fortsätter dra? 
Hur länge kan fodret stå hos bina utan att skada dem / störa invintringen? 
Till sist undrar jag varför bina började flyga när jag gav dem fodret -virrigt i regn 
och kyla, mot husfönstren osv. Det är inte drönarna utan arbetsbin! 
Bizzy

Jag är själv rätt skeptisk till spann. Kolla så att hålen är öppna. Vill dom ändå inte 
dra ner något så prova att värma fodret till 35-40°C och ge dom i ballong.  
Att bina flyger ut är naturligt, precis som Webmaster skriver. Bina dansar på 
kakorna och visar att dragkällan är i närheten av kupan. Riktning och avstånd anges 
inte när det är närmare än ca 50 meter. 
Varför nämner du drönarna? Sådana bör inte finnas nu. Gör det det så bör du nog 
undersöka om du har drottning i samhället. Hittar du en och ändå har många 
drönare, så är det med största säkerhet så att hon är oparad dvs en drönarmoder. 
Ingen ide att invintra ett sådant samhälle. 

Curt Augustsson 

 

 

 

25-09-2010, 09:35 
PM 

Inlägg: #4

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Försen invintring? 

Det har berättats i något forum att hålen i biforhinken bör ökas upp när det är lite 
kallare i luften. Jag tror att det var i Norrland som dom testat detta. Ofta så är det 
enklare med sockerlösning när det är senare på hösten. 

  

25-09-2010, 11:25 
PM 

Inlägg: #5

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Försen invintring?

SV: Försen invintring? 

Jag antar och hoppas att du hade/har något isolering runt biforhinken ? 
 
Det är så att om den håls varm så är det lättare för bierna att dra ner biforn 
Hoppas att det har löst sig    mvh edward   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

20-10-2010, 06:28 
PM 

Inlägg: #6

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Försen invintring? 

-Tack för alla svar och tips! 
 
Att isolera runt foderhinken har jag aldrig hört någon göra men det låter ju klokt, 
om än omständligt om man har många samhällen. 
Jag har ingen erfarenhet av utfodring på annat sätt än med hink. -Trodde ballong 
fungerade på ungefär samma sätt?   
Är nyfiken på & skulle vilja prova foderram, som sätts ner i samhället. Tycker det 
borde störa samhället minimalt, och fungera bra vid stödfodring. -Vad anser ni? 
Samhället som inte ville dra är stark avläggare från gångna sommaren med parad, 
märkt & vingklippt drottning. Jag lät hinken stå kvar & till slut drog de ner fodret. -
Hålen var inte igentäppta; kollade detta då ock då.   
Jag struntade faktiskt i att slutskatta, då draget inte kom igång riktigt efter 
hällregnet -efter heta sommaren.  Ville att samhället skulle få stärkas av egen 
honung. 
Drönarna stannade länge och var många...  Annan avläggare hade också många 
drönare;  de hade tvärdött i en hög utanför flustret när jag besökte kuporna en dag. 
 
Jag har faktiskt ett samhälle som fortfarande har foderhink kvar. 
Det är hink nr.2.  Första hinken drog de ner snabbt, denna har de dragit från i flera 
veckor... 
Har flera ggr tänkt ta bort hinken men det jobbar massor med bin med att dra 
fortfarande så jag har låtit dem hållas.  -Är det dumt att låta dem fortsätta dra så 
här sent? 
Allt för denna gång! 
Bizzy 

  

21-10-2010, 11:55 
AM 

Inlägg: #7

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 
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Försen invintring?

SV: Försen invintring? 

Problemen med att invintra sent är just de som du råkat ut för. Bina tar fodret 
långsamt eller inte alls därför att de har lagt ner det mesta av sin verksamhet och 
börjat gå i klot på grund av kallare väder. Om de drar ner vinterfodret så räcker det 
inte med det utan fodret skall omvandlas till godtagbar vinterföda. Det kräver ett 
antal dagar med hög verksamhet i kupan för att få ner vattenhalten under 20% och 
sedan skall alla foderramar täckas med vaxlock. All denna verksamhet kräver hög 
värme och låg luftfuktighet, vilket är svårare att uppnå ju senare på hösten man 
invintrar. Att invintra senare än mitten på september är alltid ett vågspel. Finns 
inget höstdrag i form av ljung t.ex. så finns ingen anledning att vänta längre än till 
senare delen av augusti. Då åker vintermaten ner på två dygn och omvandlas sedan 
till fullgott och vältäckt foder under bra förhållanden.  

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Inför invintringen.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:40 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Inför 
invintringen. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Inför invintringen. 

15-08-2010, 10:54 
PM 

Inlägg: #1

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

Inför invintringen. 

Hej! 
 
Min fråga denna gång är om det går att flytta upp alla ramar utom t.ex. 2 
foderramar från y-rummet till låda ovanför? 
Samtidigt sätter jag in nya, utbyggda, ramar i nedre lådan, hos drottningen.  
Mellan lådorna har jag spg.  
Stannar alltför många bin med äggen i övre lådan då, så att det t.ex blir kallt för 
drottningen? 
Om detta vore okey skulle jag veta att alla ramar -utom de 2 -är nya & fräscha till 
vintern. De 2 kan jag förhoppningsvis byta vid varroabehandlingen senare i höst.  
Mvh // Bizzy 

  

16-08-2010, 09:48 
AM 

Inlägg: #2

Mikel   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Feb 2010 

SV: Inför invintringen. 

Jag tycker det inte låte som en bra idé. Drottningen kommer att bli rätt så 
ensammen. Jag skulle nog skippa spärrgallret och ställa de nya överst. Om du vill 
skaffa lite nytt till kupan, så är det ett bra tillfälle att sätta in outbyggda 
mellanväggar samtidigt som du vintrar in. Bina bygger ut snyggt och snabbt. Sen 
kan du växla bort de "gamla" vaxkakorna i vår med de utbyggda som du då har 
sparat. 
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Starkt samhälle utan Drottning?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:40 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Starkt samhälle 
utan Drottning? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Starkt samhälle utan Drottning? 

10-07-2010, 11:36 
PM 

Inlägg: #1

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

Starkt samhälle utan Drottning? 

Hej! 
Jag är konfunderad! Den 8 juni gjorde jag en avläggare och satte in ram med 2 fina 
drottningceller. Den 6 juli, 1 månad senare, borde drottningen vara parad & börjat 
lägga ägg, men jag hittade varken drottning, ägg eller yngel. Dock är det väldigt 
mycket bin och full aktivitet! 
Skattlådorna är jättefulla. Hur är detta möjligt? 
Mvh // Bizzy 

  

12-07-2010, 12:14 
PM 

Inlägg: #2

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Starkt samhälle utan Drottning? 

Jag har själv råkat utför detta och konstaterade att drottningen är väldigt svår att 
hitta om det är mycket bin. 
Ta en ram med spätt yngel och sätt i lådan, drar dom upp nödceller så är dom 
vicelösa. 

  

16-07-2010, 08:59 
PM 

Inlägg: #3
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Starkt samhälle utan Drottning?

Gep   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2010 

SV: Starkt samhälle utan Drottning? 

I år tog det mer än en månad att få fram en äggläggande drottning 
i Blekinge. Det var inget parningsväder en dryg vecka när de kläkts så 
det försenade det hela. Två samhällen där jag funderat på att sätta dit 
nya drottningar hade ägg efter drygt fem veckor. 
Så ta det lugnt en stund till. 

  

19-07-2010, 01:53 
PM 

Inlägg: #4

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Starkt samhälle utan Drottning? 

Tack för goda råd! 
Den 17 juli, 5 1/2 vecka efter att jag såg fina viseceller i avläggaren, hittade jag 
både drottning och yngel   Det var dock inte mycket yngel så hon kanske just 
kommit igång.  Samhället verkar fortfarande starkt och må bra.   
För mig som är nybörjare tycker jag det är fascinerande att samhället höll ut och 
jobbade på så fint trots att drottningen behövde extra tid att bli en färdig "ledare" 

 

Ha det bra i solen allihop! 
Bizzy 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Mus-skydd

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:41 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Mus-skydd 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Mus-skydd 

12-04-2010, 07:29 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Mus-skydd 

När vågar man ta bort mus-skyddet? 

  

12-04-2010, 08:13 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Mus-skydd 

När sälgen blommar och bina har kommit igång på skarpen, så vågar inga möss 
utmana. Eftersom jag inte vet var Du har dina bin i detta avlånga land är säljens 
blomning ett bra märke. 
//Jano 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
Hoppa till:  
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Mus-skydd

●     Prenumerera på detta ämne
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konvertera till langstroth

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:41 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / konvertera till 
langstroth 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

konvertera till langstroth 

30-03-2010, 09:01 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

konvertera till langstroth 

Jag har övervintrat på LN och vill konvertera till 3/4 Langstroth. 
Ska jag göra det redan vid första yngel lådan på våren(har bara mellanväggar) 
eller ska jag vänta till maj månad. 
Min tanke var att redan nu utöka med en  3/4 langstroth under samhället. 
Vilken tidpunkt är bäst att konvertera?? 
Snälla hjälp mej så att det blir rätt. 

  

30-03-2010, 10:50 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: konvertera till langstroth 

Hej.  
Finns bara mellanväggar så måste det vara kraftigt nektardrag för att få dem 
utbyggda. Det måste också finnas tillgång på bin som kan ta sig an uppgiften. 
Antalet samhällsinnevånare fortsätter att minska under våren. Gamla bin dör i 
större utsträckning än nya föds. I slutet på april aller i början på maj, beroende på 
det lokala klimatet, kan man sätta en låda mellanväggar över. Det är svårt att få 
mellanväggar utbyggda under yngelrummet. Har Du utbyggda så kan de sättas 
under när som helst efter rensningen, då går drottningen ner om det blir för trångt 
däruppe för både yngel och foder. 
Hav tålamod, det tjänar du på. 
// Jano 
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konvertera till langstroth

01-04-2010, 09:44 
PM 

Inlägg: #3

Beekeepern   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2008 

SV: konvertera till langstroth 

Jag satte Langstroth-lådan över lågnormal-lådan, när jag bytte ramformat (bina vill 
vandra uppåt). 
 
Beekeepern. 

Lagom tjock man i sina bästa år....<br />boende på landet.<br />För dagen &quot;
Drottninglös&quot; 

  

02-04-2010, 03:58 
PM 

Inlägg: #4

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: konvertera till langstroth 

ok tror jag gör som jano säger, väntar till det blir drag med att byta ramformat. 
Tack för tipset. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Alltför varm vårsol?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:41 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Alltför varm 
vårsol? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Alltför varm vårsol? 

11-03-2010, 08:27 
PM 

Inlägg: #1

Bisysslan   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Dec 2009 

Alltför varm vårsol? 

För att undvika att bina flyger ut alltför tidigt när vårsolen ligger på kupan (när det 
faktiskt fortfarande är vinter) har jag hört att man kan ställa en skiva av något slag 
lutande mot kupan. Jag tänker mig att det är väldigt viktigt att denna skiva/skydd 
ligger så stadigt att den inte påverkas av ev blåst. 
Om det finns någon som kan kommentera detta och helst ge några goda råd i 
frågan skulle det vara jättebra! 

  

11-03-2010, 09:33 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Alltför varm vårsol? 

Du skall få ett halvt svar iaf; 
 
Ja, det är viktigt att skivan står stadigt ur flera hänseenden. Bl.a. för att den inte 
skall röra sig och vibrera mot kupan. Detta uppfattas av bina som en störning. 
Skivan fyller även funktion som talgoxemotare, dvs inga fåglar kan landa på flustret 
och picka fram bin som yrvaket undrar vem dörrknackaren är. Om den sen är 
tillräcklig för att skydda mot solens värmande strålar, det vet jag inte. Men bajsande 
bin får flyga åt sidan iaf och göra det.   

BeeWare! 
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●     Visa en utskriftsvänlig version
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●     Prenumerera på detta ämne
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Vax och hoffmanram

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:41 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Vax och 
hoffmanram 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vax och hoffmanram 

08-03-2010, 11:23 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Vax och hoffmanram 

Jag tänkte skippa trådning och undrar om det räcker att trycka i vaxet i spåren? 
eller måste jag limma med smält vax i överlisten? 
Klarar det slungning utan trådning? 
Vad är det för vits med hoffmanram om man ändå måste tråda. 

  

08-03-2010, 11:48 
PM 

Inlägg: #2

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Vax och hoffmanram 

Prova att slunga utan trådning så märker du skillnaden .        mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

09-03-2010, 11:35 
PM 

Inlägg: #3

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 
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Vax och hoffmanram

SV: Vax och hoffmanram 

(08-03-2010 11:48 PM)MrBart link Skrev:  

Prova att slunga utan trådning så märker du skillnaden .        mvh mr bart  

Jag ville ha lite goda råd för att slippa göra misstag mr Bart. 

  

10-03-2010, 12:44 AM (Detta inlägg ändrades senast: 10-03-2010 av 01:00 AM 
MrBart.) 

Inlägg: #4

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Vax och hoffmanram 

Jag tänkte skippa trådning och undrar om det räcker att trycka i vaxet i spåren?  = 
nej 
 
eller måste jag limma med smält vax i överlisten? = det är bättre att limma ner till , 
bierna bygger fortare fast upptill. 
 
Klarar det slungning utan trådning? nej förmodligen inte. 
 
Vad är det för vits med hoffmanram om man ändå måste tråda = vet inte 
 
Trådning är till för att stabilisera och hålla fast kakan       
 
om du vill slipa tråda     http://www.lpsbiodling.se/cgi-bin/ibutik...r&Visn=Std 
 
      mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Stödfodring

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:41 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Stödfodring 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Stödfodring 

03-03-2010, 08:04 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Stödfodring 

Av mina fem samhälle vet jag att 2st har gott om foder, 3 samhälle köpte jag sent i 
höstas och dom hadde fått väldigt lite foder jag försökte att vinterfodra men dom tog 
inte emot något det var nog för kallt ute.Då fick jag lite panik men så kom 
bitidningen och där stod en artikel om en canadensare som hade nödfodrat med 
strösocker sagt och gjort så blev det.2st av dessa tre har fram tills nu klarat vinter 
med denna nödfodring. 
Men nu undrar jag hur jag bäst ska stödfodra dessa 2 samhällen? och när jag ska 
börja?  
Hoppas på att dom ska överleva. 

  

05-03-2010, 01:49 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Stödfodring 

Så länge bina sitter i vinterklot är det inte lätt att ge dom någon mat. Är maten slut i 
dom kakgator dom sitter i, kan dom svälta ihjäl trots att det finns mat i kakor utanför 
klotet. Torrsocker har bina svårt att använda på vintern eftersom dom måste skapa 
saliv för att lösa det. Det kostar energi. Det är ungefär som att sitta på kristalliserad 
rapshonung eller cementhonung. 
Efter rensningsflykten är klotet lösare och det går att ge 50% sockerlösning. Se upp 
så att det inte är svinkallt ute eftersom en del bin söker sig ut för att leta pollen 
(borde ju finnas när det plötsligt finns "nektar"). Ett sätt som praktiserats i nödfall är 
att spackla honung i en utbyggd ram, och sätta den så nära bina som det går. Det 
går enklast med  en gammal yngelram. 

Curt Augustsson 
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Stödfodring

 

 

 

06-03-2010, 12:06 AM (Detta inlägg ändrades senast: 07-03-2010 av 12:23 AM 
Eyvind.) 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Stödfodring 

Det är inte näpet att ge stödmat på vintern. Men friskt vågat, det är att gå till en 
annan biodlare och försöka få, köpa några burkar honung om man inte har någon 
själv. Men att köpa i handelsboden det ska man avstå ifrån. Den honungen kan vara 
smittad med Amerikansk Yngelröta. När man har burkar med honung egen eller 
grannens. Då skruvar man av locket och vänder upp och ned på burken i matarehålet 
efter att matarkoppen tagits bort samt att samhället ombonas väl. Om bina är 
intresserade av att äta av honungen, då äter de i annat fall har de vad de behöver. 
Om man inte vågar, det kan vara orsaken till  att samhället förloras. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-03-2010, 10:39 
PM 

Inlägg: #4

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Stödfodring 

ska inte honungen spädas med vatten,eller menar du att man ställer fast honung upp 
o ner. 
Bevisligen måste dessa samhälle klarat sig på strösocker fodringen    dom hadde 
bara foder i tre ramar och det kan dom inte ha klarat sig på. 

  

07-03-2010, 12:19 AM (Detta inlägg ändrades senast: 07-03-2010 av 07:19 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

SV: Stödfodring 

Nej, honungen ska inte spädas med någonting. Har förfarit enligt ovan ett flertal 
gånger och räddat många bisamhällen från att gå svältdöden till mötes. Honung i 
burk håller i de flesta fallen en vattenhalt på ca. 14 - 17 % om den är riktigt 
tillverkad. Honungen ska bara vara en nödhjälp för att få bina att överleva fram till 
det är dags för den stora rensningen. När den inträffar går det bra att ta från de som 
har sockerramar i överflöd och skifta med tomma ramar hos det lilla samhället. Men 
finns det inget överflöd av sockerramar. Ja, då får man ge en bula sockerlösning eller 
bifor. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Stödfodring

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Apifonda , trolldeg ?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:42 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Apifonda , trolldeg ? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Apifonda , trolldeg ? 

21-01-2010, 10:45 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

Apifonda , trolldeg ? 

När ska man sätta trolldeg , apifonda ? 
Ska man värma upp det innan , hur mycket ska varje samhälle ha och när ? 
                                                      tacksam för svar och tips mvh MrBart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

21-01-2010, 11:34 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Apifonda , trolldeg ? 

Hej! 
Apifonda använder man som drivfoder och det betyder att du kan ge det först när du har 
ett pollendrag. För min del betyder det när sälgen blommar. Svaga samhällen får aldrig 
drivfodras. Min erfarenhet är att en vattenlösning av socker är bättre än Apifonda. Det 
bästa är honung spädd 1:1 med vatten, ca 3 liter per vecka. Anledningen till att 
vattenlösning är bättre är att bina måste fläkta bort vatten vilket skapar mer värme. 
Torrsocker kan också användas men är inte speciellt effektivt. Foderram för flytande 
foder med Lecakulor som flöte fungerar mycket bra hos mig. 

Curt Augustsson 

 

 

 

22-01-2010, 03:46 
PM 

Inlägg: #3
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Apifonda , trolldeg ?

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

SV: Apifonda , trolldeg ? 

Vad menar du med att svaga samhällen inte får drivfodras? 
Om jag har ett svagt samhälle på våren utan foder måste jag ju drivfodra 
annars svälter dom ihjäl. 

  

22-01-2010, 04:03 
PM 

Inlägg: #4

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Apifonda , trolldeg ? 

(22-01-2010 03:46 PM)bin-live link Skrev:  

Vad menar du med att svaga samhällen inte får drivfodras? 
Om jag har ett svagt samhälle på våren utan foder måste jag ju drivfodra 
annars svälter dom ihjäl.

Det är en helt annan sak. Det är inte drivfodring utan matning. Drivfodringens uppgift är 
att öka drottningens äggläggning för att många dragbin till huvuddraget. Det betyder 
drivfodra ca 40 dagar före huvuddraget. Ett svagt samhälle har inte tillräckligt med bin 
för att hålla ynglet varmt om man driver på. Det kan resultera i ett bakslag vid kallt 
väder. Med bakslag menar jag att bina lämnar yngel åt sitt öde, dvs döden. 

Curt Augustsson 
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Inlägg: #5

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Apifonda , trolldeg ? 

Så mata gör jag med t.ex torrsocker och drivfodra enligt något recept nedan? Eller är det 
mer komplicerat? 

BeeWare! 
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Curt   
Member 
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Apifonda , trolldeg ?

SV: Apifonda , trolldeg ? 

(22-01-2010 07:06 PM)Webmaster link Skrev:  

Så mata gör jag med t.ex torrsocker och drivfodra enligt något recept nedan? Eller är 
det mer komplicerat?

Mata bina på våren gör man med 50% sockerlösning, då får dom både mat och vatten. 
Drivfoder skall ges långsamt till skillnad från matning. Honung 1:1 med vatten ger 40% 
socker. 3 liter per vecka innebär inte att dom skall få 3 liter dag 1. Drivfoder ges så 
långsamt att det motsvarar ett kontinuerligt drag men inte mer än så. 

Curt Augustsson 

 

 

 

21-02-2010, 07:44 
PM 

Inlägg: #7

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Apifonda , trolldeg ? 

(22-01-2010 09:12 PM)Curt link Skrev:  

[quote author=Webmaster link=topic=444.msg1580#msg1580 date=1264176377] 
Så mata gör jag med t.ex torrsocker och drivfodra enligt något recept nedan? Eller är 
det mer komplicerat?

Mata bina på våren gör man med 50% sockerlösning, då får dom både mat och vatten. 
Drivfoder skall ges långsamt till skillnad från matning. Honung 1:1 med vatten ger 40% 
socker. 3 liter per vecka innebär inte att dom skall få 3 liter dag 1. Drivfoder ges så 
långsamt att det motsvarar ett kontinuerligt drag men inte mer än så. 
[/quote]  
Finns det något sätt eller makapär som kan dela upp vecko ransoneringen eller måste 
man ha daglig uppsikt över tjejerna ?            mvh mr bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

22-02-2010, 05:42 PM (Detta inlägg ändrades senast: 22-02-2010 av 06:16 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #8

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Apifonda , trolldeg ? 

Citat:
Finns det något sätt eller makapär som kan dela upp vecko ransoneringen eller måste 
man ha daglig uppsikt över tjejerna ?            

Här är en enkel anordning. Antalet små hål i locket bestämmer hastigheten. 
 
 
Bifogad(e) fil(er)  

  Drivfoder(1).JPG (Storlek: 116.67 KB / nedladdningar: 10) 

Curt Augustsson 
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Member 
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SV: Apifonda , trolldeg ? 

 Smart    Jag gjorde något liknade men utan trådnät , inte så praktiskt  för varje 
gång man byte burken satt de fast och det flög upp en massa bin . Tog en massa tid att 
ta reda på och skakning framför flusteret. + att flera flög ut upp till .                    mvh 
mrbart   

Nadie espera que la Inquisición española 
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Bitidningen 

17-02-2010, 09:39 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Bitidningen 

När kommer årets första bitidning??? 

  

18-02-2010, 12:39 
AM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Bitidningen 

(17-02-2010 09:39 PM)bin-live link Skrev:  

När kommer årets första bitidning???
Kommer? Den första kom i slutet av december och var ett dubbelnummer, januari 
och februari. Nästa kommer i slutet av februari. 

Curt Augustsson 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=299 (1 av 2) [2014-08-20 10:42:20]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=299
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=299&pid=1346#pid1346
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=299&pid=1346#pid1346
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=299&pid=1346#pid1346
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=299&pid=1346#pid1346
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=238
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=238
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=299&pid=1346
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=299&pid=1347#pid1347
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=78
http://www.kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=78
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=299&pid=1347
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=299&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=299&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=299&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=299&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=299&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=299&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=299&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Bitidningen

  
 

●     Visa en utskriftsvänlig version
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Bränt socker ?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:42 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Bränt socker ? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bränt socker ? 

12-02-2010, 07:54 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

Bränt socker ? 

Har läst att om man bränner fast socker i botten av en kastrull blir bierna sjuk av 
det . 
Varför och gäller det hela socker/vatten uppkoket eller bara de som fastnar i botten 
av kastrullen ? 
                                                mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

13-02-2010, 06:03 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Bränt socker ? 

När socker värms till 160°C startar en process som vi kallar karamellisering. 
Sockermolekylen sönderdelas och de nya molekylerna kan dels reagera med 
varandra men även med socker som inte sönderdelats.  Det är en mängd olika 
molekyler som finns i det karamelliserade sockret, det är mycket tänkbart att en del 
kan vara skadliga för bin. Själv har jag inte sett några sådana uppgifter. 
Karamelliserat socker är vattenlösligt, så man får väl anta att hela koket är förstört. 

Curt Augustsson 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Hur långt kan ett bi flyga över vatten ? 

04-02-2010, 10:24 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

Hur långt kan ett bi flyga över vatten ? 

Jag undrar hur långt bort en parnings ö ska /bör vara ifrån fast landet för att vara 
säkert att man har rätt anlag på drönare.? 
Flyger arbets bin och drönare olika långt och högt ? 
                                                                                  tacksam för alla svar   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

05-02-2010, 12:44 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=295 (1 av 2) [2014-08-20 10:42:38]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=295
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=295&pid=1339#pid1339
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=295&pid=1339#pid1339
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=295&pid=1339#pid1339
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=295&pid=1339#pid1339
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=246
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=246
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=295&pid=1339
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=295&pid=1340#pid1340
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=78
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=295&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=295&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=295&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=295&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=295&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Hur långt kan ett bi flyga över vatten ?

SV: Hur långt kan ett bi flyga över vatten ? 

(04-02-2010 10:24 PM)MrBart link Skrev:  

Jag undrar hur långt bort en parnings ö ska /bör vara ifrån fast landet för att vara 
säkert att man har rätt anlag på drönare.? 
Flyger arbets bin och drönare olika långt och högt ? 
                                                                               

Hej! 
I stället för att skriva ett långt svar skickar jag en PDF som har dom svaren du vill 
ha. Som du kommer att finna så måste det vara riktigt långt till land eller till annan 
ö där det finns bin. Att bin inte flyger över vatten är en myt. Hos mig finns en sjö 
som är ca 4 km bred. Det finns flera exempel på svärmar som kommit rätt över 
sjön. En svärm flyger inte så långt utan mål och därför måste spejarbin flugit över 
sjön först. 

 
 
Bifogad(e) fil(er)  

   (Storlek: 64.67 KB / nedladdningar: 7) 

Curt Augustsson 
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Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:42 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Varför hittar jag 
döda bin utanför kuporna varje dag? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

29-01-2010, 06:14 
PM 

Inlägg: #1

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

Jag kanske oroar mig i onödan men utanför kupan hemma på tomten hittar jag ca. 
10 döda bin i snön varje dag. (Sopar ihop dem så jag vet att det är nya varje dag) 
Är detta "gammelbin" som lämnar plats för nya eller är något fel? 
Kupan är invintrad på en LN + en HLS. 
 
Jag har dessutom två samhällen en mil bort.  
Det svagare samhället verkar må bra, -inga döda bin eller utsot. 
Men det starka samhället, som jag invintrade på två LN, har drabbats av utsot -
mycket brunt kladd på vinterflustret & kupväggen. 
Och flustret har flera gånger varit igenproppat av döda bin, som jag grävt ut... 
Även utanför den kupan har jag hittat massor av döda bin. 
Bör jag flytta den sjuka kupan bort från den friska? 
Jag hittar inte i böckerna svar på igentäppt fluster, döda bin vintertid eller vad att 
göra med utsotdrabbat samhälle mitt i vintern så jag skulle bli glad för svar!  
Kuporna är nya, av trä & isolerade. Bottnarna är "varroabottnar" med nät, så 
ventilationen borde vara bra.  
Mvh  Bizzy 

  

29-01-2010, 09:16 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag?

SV: Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

Att hitta ett samhälle med utsot vid denna tid på året är inte roligt. Du får nog räkna 
det som dött. Anledningen kan vara flera. Be din bitillsynsman att skicka prov till 
SLU. Vanlig orsak till utsot är felaktigt foder .Det brukar dock inte visa sig så här 
tidigt. En fråga är dock:hade dina bin något av eget foder vid invintringen? En 
annan orsak till utsot är kontinuerlig störning. Möss kan vara en sådan störning. Har 
du skyddar samhällena från möss? 
Det finns inget du kan göra nu för att förbättra situationen för det utsotsdrabbade 
samhället, däremot behöver du inte flytta några andra samhällen. Det bästa du kan 
göra är att ta bort det döda innan våren kommer. Under alla omständigheter får inte 
dina andra samhällen ha möjlighet att hämta något från det döda samhället. 
Att det flyger ut några bin under vintern är helt normalt, gamla bin lämnar kupan för 
att dö. Jag har många gånger försökt att återföra bin som ligger på snön. Det går 
aldrig, dom flyger ut igen. 
Varroa kan skyllas för det mesta. Undersökning i juli är mycket viktig för att veta 
vilken behandling som krävs. Oxalsyra på hösten tar död på flertalet av levande 
kvalster, men det är ingen behandling i sig. För många kvalster på bin som skall bli 
vinterbin är en orsak till vinterdödlighet. 

Curt Augustsson 

 

 

 

31-01-2010, 11:24 
PM 

Inlägg: #3

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

(29-01-2010 09:16 PM)Curt link Skrev:  

Att hitta ett samhälle med utsot vid denna tid på året är inte roligt. Du får nog 
räkna det som dött. Anledningen kan vara flera. Be din bitillsynsman att skicka 
prov till SLU. Vanlig orsak till utsot är felaktigt foder .Det brukar dock inte visa sig 
så här tidigt. En fråga är dock:hade dina bin något av eget foder vid invintringen? 
En annan orsak till utsot är kontinuerlig störning. Möss kan vara en sådan 
störning. Har du skyddar samhällena från möss? 
Det finns inget du kan göra nu för att förbättra situationen för det utsotsdrabbade 
samhället, däremot behöver du inte flytta några andra samhällen. Det bästa du 
kan göra är att ta bort det döda innan våren kommer. Under alla omständigheter 
får inte dina andra samhällen ha möjlighet att hämta något från det döda 
samhället. 
Att det flyger ut några bin under vintern är helt normalt, gamla bin lämnar kupan 
för att dö. Jag har många gånger försökt att återföra bin som ligger på snön. Det 
går aldrig, dom flyger ut igen. 
Varroa kan skyllas för det mesta. Undersökning i juli är mycket viktig för att veta 
vilken behandling som krävs. Oxalsyra på hösten tar död på flertalet av levande 
kvalster, men det är ingen behandling i sig. För många kvalster på bin som skall bli 
vinterbin är en orsak till vinterdödlighet. 
 
Tack för svar. Samhället invintrades på två Bifor-hinkar, som drogs ner snabbt.  
Ev. eget foder skulle var något lite i yngelrummet. Möss kan vara en anledning...
drabbade samhället är enda jag glömde lägga spärrgaller ovanpå botten/ under 
yngelrummet. 
Oxalsyrabehandlade i oktober, men det kändes lite onödigt för avläggarna var 
jättefriska och jag hittade inte ett enda nedfall under perioderna jag satte 
varroabrickan under botten för koll. 
Tittade till kupan i dag; flustret inte igentäppt denna gång. Tyckte jag hörde surr 
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Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag?

inifrån kupan men är inte säker. 
Ringde också bitillsynsmannen och fick rådet att avvakta tills vädret är mildare och 
jag kan titta in i samhället.  Kommer att skicka in prov till SLU från alla samhällen i 
vår  -vill bara spara friska samhällen, som jag kan ta avläggare från.  
Roligt höra att fler än jag försökt \"rädda\" bin tillbaka till kupan vintertid . 
\"Bizzy\"

  

01-02-2010, 08:17 
PM 

Inlägg: #4

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

SV: Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

Hej!! 
Ta det lugnt och måla inte fan på väggen. Enligt en del biodlare i Tyskland så är det 
inte så 
säkert detta med smittorisken. Avvakta vårrensningen och om du har kvar 
samhället så matar du med 
lite ljummen sockerlösning (50/50) Klarar bina det så snyggar du till i samhället. 
Det kan hända att det räcker. 
Naturligtsvis så bör du byta drottning. En annan fråga är. Står det här samhället 
fuktigt? 
 
Gideon 

  

01-02-2010, 08:43 
PM 

Inlägg: #5

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

Om det skulle visa sig att det är möss som orsakat utsotsutbrottet, så behöver man 
inte byta drottning. Skulle Nosema vara inblandad, ja då är nog smittorisken mycket 
stor. Drottningen måste då bytas eftersom även hon är infekterad. Livstiden på en 
nosemainfekterad drottning är inte lång. Provbin till SLU visar hur du skall förfara 
med drottningen, om nu samhället lever. 
Av ditt svar så tyder mycket på att det kan vara möss som varit i farten. Sätt genast 
ett spärrgaller framför flustret. 

Curt Augustsson 

 

 

 

03-02-2010, 01:28 
AM 

Inlägg: #6

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 
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Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag?

SV: Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

Samhällena står under stort lövträd, i aningen sluttning, så de står nog inte fuktigt. 
Måste det vara bitillsynsmannen som skickar in prover, eller jag kan göra det själv?   
Vad händer om det är Nosema; är det lönt att behålla samhället alls då? -Skulle det 
räcka med att bara byta drottning, bär inte hela samhället på smittan?   
Om det inte är Nosema, " bara" utsot, räcker det då att bränna kupa & ramar med 
blåslampa? Eller är den kupan för alltid smittad med bakterier som kan försvaga 
samhällen i framtiden?   
Skulle vilja få besked från SLU så snart som möjligt för att hinna göra rätt i tid.   
Har nu köpt metallgaller med 4x4 mm hål som jag klippt till. Hoppas lista ut ett sätt 
att fästa dem. 
Hade först tänkt skjuta in en lång bit där flusterluckorna löper, men då kan nog 
flustret lätt bli igentäppt igen... så jag formade en liten altan med vägg & tak . 
Har någon av er erfarenhet av s.k. vinterfluster, där flusterluckan går att fälla upp?  
Jag har sådana på alla mina tre kupor.  
De sitter dock inte tight utmed kupväggarna så möss kan nog komma in bakom.  
Men de borde skydda mot fåglar, eller hur?  Men fåglar kan ju ändå hacka och störa 
på vinterfluster, även om de inte kommer åt bina.  -Är det egentligen lönt att ha 
vinterfluster?  -Eller är det bäst att bara ha spärrgallernätet framför flustren? 
Ja som ni hör har jag frågor om mycket... 
Mvh "Bizzy" 

  

03-02-2010, 05:32 
PM 

Inlägg: #7

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Varför hittar jag döda bin utanför kuporna varje dag? 

(03-02-2010 01:28 AM)Bizzy link Skrev:  

Måste det vara bitillsynsmannen som skickar in prover, eller jag kan göra det 
själv?   
Vad händer om det är Nosema; är det lönt att behålla samhället alls då? -Skulle 
det räcka med att bara byta drottning, bär inte hela samhället på smittan?    
Om det inte är Nosema, \" bara\" utsot, räcker det då att bränna kupa & ramar 
med blåslampa? Eller är den kupan för alltid smittad med bakterier som kan 
försvaga samhällen i framtiden? 

Nosema är inte någon bakterie utan en organism med förmågan att bilda sporer. 
Det är sporerna som är farliga för biet. Sporerna överförs genom maten och sprids 
effektivt av binas avföring. I tarmen utvecklas den egentliga parasiten. Jag tycker 
du skall låta bitillsynsman ta prov när det är möjligt, dvs till våren. Du kan göra ett 
snabbtest själv. Ta några nyss utflugna bin och knippsa av huvudet på dom. Ta en 
pincett och ta tag i det bakersta segmentet och dra ur tarmen. Den skall vara 
brungul. Är den vit har du ett kraftigt nosemaangrepp. 
Oavsett resultatet så flyttar du över bina på rent vaxbygge och i nya lådor så snart 
det går. Rensningsflykten måste vara avklarad först. Du måste ge bina mat. Har du 
överskott av foderramar så ge dom det, annars 50%sockerlösning. 
Med rent vaxbygge menas utbyggda ramar som behandlats med ättiksyraångor. 
Ättiksyra tar död på sporer som finns i vaxet. Lådor och annat material som går att 
flamma blir ok. Annars kan du tvätta med 2% Virkon S. 
Får du Nosema bekräftad så byter du drottning så snart det finns någon att tillgå. 
Den gamla är med säkerhet infekterad och blir inte så gammal. 
Beträffande flusterskydd och så vidare, så gå in på Kupan.se och titta på ritningar. 
Där ser du mina bottnar ser ut. 

Curt Augustsson 
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Nybörjarboxen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:42 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Nybörjarboxen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Nybörjarboxen 

12-01-2010, 11:38 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Nybörjarboxen 

Vad skall en nybörjare egentligen ha för utrustning? 
 
Bra men billigt, är det en myt?  
 
Om förutsättningen är lite pengar, vad skall startpaketet innehålla då? 
Om lite pengar inte är spärren, vad innehåller den då? 

BeeWare! 

  

13-01-2010, 12:22 
AM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Nybörjarboxen 

Jag skulle kunna tillföra en artikel i Bitidningen 2004 som handlar om utrustning. 
 
 
Bifogad(e) fil(er)  

  Liten biodlare artikel f (Storlek: 98 KB / nedladdningar: 9) 

Curt Augustsson 
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Naturvaxbygge m.m.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:42 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Naturvaxbygge m.
m. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Naturvaxbygge m.m. 

26-12-2009, 01:59 
AM 

Inlägg: #1

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

Naturvaxbygge m.m. 

Hej! 
 
Jag gick en nybörjarkurs i biodling i våras men nya frågor dyker hela tiden upp, så 
jag skulle bli glad om jag kan ställa dem här. 
 
Naturvaxbygge: Om man vill prova att låta bina bygga sitt vax själva -kan man 
sköta samhällena för övrigt som vanligt, med spärrgaller m.m.? 
Är LN för liten storlek på ramar för naturvaxbygge?  Är Norsk bra storlek? 
Blir ramar med naturvaxbygge tillräckligt stabila, så att ramarna går att slunga i 
helautomatisk slunga?  Om inte, är då alternativet att pressa ut honungen i press? 
Ska man låta bina bygga vaxet i skattlådorna också, eller är det överkurs?  För- / 
nackdelar? 
 
Jag har läst att samhällen bäst flyttas vintertid, stämmer det? 
-Skulle behöva flytta ett några meter bara men vill inte stressa bina.  För en vecka 
sedan hittade jag ett hundratal döda bin utanför, bakom, denna kupa. 
 
Vad är sarg?  I kapitel om invintring stog det att en sarg skulle placeras under 
yngelrummet.  Är det tom låda, typ HLS, som placeras under kupan? 
 
Vänliga hälsningar och önskan om ett gott nytt år! 
 
"Bizzy" 

  

26-12-2009, 12:18 
PM 

Inlägg: #2
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Naturvaxbygge m.m.

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Naturvaxbygge m.m. 

Hej! 
Björn Lagerman fick patent på en metod med "fribygge" i skattlådor. Du kan läsa 
patentskriften här http://www.freepatentsonline.com/4736479.html. Fler svar 
kommer, men lite läsning piggar alltid upp  

Curt Augustsson 

 

 

 

02-01-2010, 04:30 
PM 

Inlägg: #3

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Naturvaxbygge m.m. 

(26-12-2009 01:59 AM)Bizzy link Skrev:  

Hej! 
 
 
Naturvaxbygge: Om man vill prova att låta bina bygga sitt vax själva -kan man 
sköta samhällena för övrigt som vanligt, med spärrgaller m.m.? 
Är LN för liten storlek på ramar för naturvaxbygge?  Är Norsk bra storlek? 
Blir ramar med naturvaxbygge tillräckligt stabila, så att ramarna går att slunga i 
helautomatisk slunga?  Om inte, är då alternativet att pressa ut honungen i press? 
Ska man låta bina bygga vaxet i skattlådorna också, eller är det överkurs?  För- / 
nackdelar? 
 
Jag har läst att samhällen bäst flyttas vintertid, stämmer det? 
-Skulle behöva flytta ett några meter bara men vill inte stressa bina.  För en vecka 
sedan hittade jag ett hundratal döda bin utanför, bakom, denna kupa. 
 
Vad är sarg?  I kapitel om invintring stog det att en sarg skulle placeras under 
yngelrummet.  Är det tom låda, typ HLS, som placeras under kupan? 
 
Vänliga hälsningar och önskan om ett gott nytt år! 
 
\"Bizzy\"

 
Hej igen! 
Det finns nog inga fördelar med att låta bina bygga fritt i ramar. Ramarna i 
skattlådan kan inte slungas eftersom det inte finns någon stadga i dom. Det går att 
pressa ur honungen naturligtvis. På halmkupetiden använde man ett lakan och vred 
ur honungen. I dag används hydrauliska pressar. Det finns biodlare som t.o.m. 
slopat ramen och använder ett slitsat VP-rör. I slitsen sätter man en smal remsa av 
mellanvägg. Du skall ha en låg "ram" typ shallow tex. En låg ram som Farrar eller 
Shallow kan klara sig utan trådning. Då har man ett spår i över och underlisten som 
håller fast mellanväggen. 
I yngelrummet är det också opraktiskt med fribygge. Det skall vara lätt att lyfta 
ramar och att kunna vända och vrida utan risk för att bygget bryts. Det kan vara 
mycket vanskligt att skaka av bina från en otrådad ram. 
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Naturvaxbygge m.m.

Det går utmärkt att flytta kupor nu på vintern, dvs om flyttningen ligger inom 
bäravstånd. Flytta i bil eller på kärra är uteslutet. 
Ta hjälp av någon för att bära kuporna på ett lugnt sätt. Dra ett spännband runt så 
att inget kommer på glid. 
 
En sarg är säkert en tom låda. Vitsen är att skapa en luftvolym under bina. Tänk på 
att sätta dit den efter det att vintermaten är neddragen, annars blir det vildbygge 
under ramarna. 

Curt Augustsson 

 

 

 

02-01-2010, 06:11 
PM 

Inlägg: #4

Bizzy   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Naturvaxbygge m.m. 

Hej och tack för svar! 
 
Vad är slitsat VP-rör? 
 
Jag läste på Honung Gotlandicas websida om naturvaxbygge och tycker det verkar 
spännande och sunt men jag är också bekväm, så är det svårhanterligt får det vara.  
Tack för länken, men trots att jag bott utomlands & har universitetsbetyg i engelska 
var det så mycket facktermer jag inte kände till, att jag inte hängde med  

Skickar med länken till Honung Gotlandica -som är en bra hemsida   
http://www.honunggotlandica.se/index.php...&Itemid=46 
 
God fortsättning! 
 
Bizzy 

  

02-01-2010, 09:15 
PM 

Inlägg: #5

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Naturvaxbygge m.m. 

Ursäkta! Ett VP-rör är ett sådant som elektriker drar tråd i. Finns i olika dim. men du 
skall ha det med den minsta diametern. Tror att det är 16 mm. 

Curt Augustsson 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Ramstorlek

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:43 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Ramstorlek 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Ramstorlek 

20-11-2009, 09:44 
PM 

Inlägg: #1

bin-live   
Junior Member 

 
Inlägg: 29 
Registrerad: Aug 2009 

Ramstorlek 

Hej  
Jag undrar om farrar är samma ramformat som 3/4langstroth. 
Tacksam för info. 

  

21-11-2009, 12:14 
AM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Ramstorlek 

Svaret är ja. Fararr är den rätta benämningen. 3/4 Langstroth är inte 3/4 av något 
mått utan en benämning på ett format. 

Curt Augustsson 
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Bidelar !

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 11:43 AMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Nybörjarfrågor / Bidelar ! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bidelar ! 

03-11-2009, 05:06 
PM 

Inlägg: #1

Dennis.Holmgren   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Nov 2009 

Bidelar ! 

Hej, 
 
efter oxalsyrebehandling i förra veckan på mina fyra samhällen så fanns det i 
nedfallet på ett sh  (förutom vaaroa) också lösa vingar och ben från bina. Vad beror 
det på ? 
Någon som har haft samma problem? Jag har haft problem med kalkyngel på detta 
samhälle men det kan väl knappast ha med detta att göra. 
 
M v h 
 
Dennis 

  

03-11-2009, 05:32 
PM 

Inlägg: #2

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Bidelar ! 

Hej! 
Du har haft påhälsning av möss. Sätt ett spärrgaller framför flustret eller lägg ett 
spärrgaller mellan botten och första lådan. 

Curt Augustsson 
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PM 

Inlägg: #3

Dennis.Holmgren   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Nov 2009 

SV: Bidelar ! 

Tack för ditt svar Curt, 
 
jag har satt upp spärrgaller och gett katten en uppsträckning 
 
Dennis 
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Utbildning 

01-11-2009, 11:19 
PM 

Inlägg: #1

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

Utbildning 

I Alingsås startar en nybörjarkurs den 13 Januari. Kursen omfattar 30 timmar. 
Kursledare är Curt Augustsson. Anmälan till Vuxenskolan 
0322-10405 

Curt Augustsson 
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Ny botten, lite avståndsfrågor. 
(Sidor: 1 2 ) 
Linkan

12 10,069
31-12-2009 03:16 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Lyft - lyftanordning 
inge björk

0 780
29-12-2009 07:59 PM 

Senaste inlägget: inge björk 

 Denna kärra sökes, vet någon? 
lina

1 1,106 23-06-2009 12:33 AM 
Senaste inlägget: lina 

 Motorproblem 
AnetteS

2 1,112
25-05-2009 12:39 PM 

Senaste inlägget: Bengt 

 Trådning (Sidor: 1 2 ) 
Bengt

14 3,401
19-05-2009 12:25 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Plastramar 
Whisperlite

8 6,759
14-05-2009 02:34 PM 

Senaste inlägget: Asthor 

 
Vad väger en låda med xxxx - 
ramar? 
Webmaster

2 1,093
24-04-2009 10:38 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Effektiv silning 
svartvest

9 7,715
31-03-2009 04:04 PM 

Senaste inlägget: Hans Hultén 

 Gjuta vaxmellanv?ggar 
Helena

7 5,202
27-02-2009 02:15 AM 
Senaste inlägget: rune 

 Hur avt?cker du? (Sidor: 1 2 3 ) 
Honungsslickare

25 12,319
16-12-2008 08:23 PM 

Senaste inlägget: Sten-Åke Lindell 

 Sp?rrgaller 
Hans Hultén

2 1,800
09-11-2008 06:00 PM 
Senaste inlägget: Curt 

 Fr?gor ang honungsslunga. 
Sten-Åke Lindell

2 1,639
04-10-2008 10:10 PM 

Senaste inlägget: Sten-Åke Lindell 

 2-ramars slunga sk?nkes 
Bidrottningen ?

0 1,943
13-07-2008 08:26 PM 

Senaste inlägget: Bidrottningen ? 

 ReaDan plastkupa 
Helena

7 6,326
27-06-2008 10:07 AM 

Senaste inlägget: Patrik 
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 Honungsr?rare 
Hans Hultén

3 2,077
27-06-2008 09:58 AM 

Senaste inlägget: Hans Hultén 

 
Plastkupa bra eller d?lig? (Sidor: 1 
2 ) 
Gripen50

18 16,767
14-06-2008 01:54 AM 
Senaste inlägget: rune 

 ?ngvaxsm?ltare 
c0m4

1 7,392
06-05-2008 12:19 AM 

Senaste inlägget: inge björk 

 Bra redskap 
Hans Hultén

9 5,351
09-03-2008 12:34 AM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 Kupm?lning 
Sune

3 10,985
15-02-2008 07:15 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 Bikupor K?pes,,, 
biodlaren43

0 4,508
31-12-2007 03:54 PM 

Senaste inlägget: biodlaren43 
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 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd
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Sidor (2): 1 2 Nästa 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Ny botten, lite avståndsfrågor. 

14-03-2007, 03:28 PM (Detta inlägg ändrades senast: 31-12-2009 av 03:18 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #1

Linkan   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2007 

Ny botten, lite avståndsfrågor. 

Hejsan. Jag har tänkt bygga lite nya bottnar till mina gamla kupor med alexander 
lundgrens bottenkonstruktion. Nu är min fråga: 
Hur långt avstånd kan man ha mellan ramarnas underkant och botten? 
I Lundgrens gamla bok "kupsnickaren" anges måttet 18mm som det maximala. Men när 
jag l?ser om SBR nya standardbotten så står det ju 70mm? Någon här som kan ge mig 
några riktlinjer.  
 
Min tanke var att ca 2 cm under ramarna ha ett spärrgaller och sedan ytterligare 2 cm 
under det ha en vanlig bottenplatta som sedan under vinter går att dra ut och sätta ner 
ytterligare någon centimeter för att få bättre luftning. Hela bottenkonstruktionen ska ju 
vara 8cm hög för att passa i mina kupor.  
Några synpunkter? 

  

14-03-2007, 09:24 PM (Detta inlägg ändrades senast: 17-03-2007 av 07:34 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Ny botten, lite avståndsfrågor.

Re: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Citat:
Hejsan. Jag har t?nkt bygga lite nya bottnar till mina gamla kupor med alexander 
lundgrens bottenkonstruktion. Nu är min fråga: 
Hur långt avstånd kan man ha mellan ramarnas underkant och botten? 
I Lundgrens gamla bok \"kupsnickaren\" anges m?ttet 18mm som det maximala. Men 
när jag l?ser om SBR nya standardbotten s? stär det ju 70mm? N?gon här som kan ge 
mig några riktlinjer.  
 
Min tanke var att ca 2 cm under ramarna ha ett spärrgaller och sedan ytterligare 2 cm 
under det ha en vanlig bottenplatta som sedan under vinter går att dra ut och sätta ner 
ytterligare någon centimeter fär att f? bättre luftning. Hela bottenkonstruktionen ska ju 
vara 8cm h?g fär att passa i mina kupor.  
N?gra synpunkter?

Hej! 
Egen erfarenhet är ett avstånd av 12 mm. Har detta i n?stan alla bottnar, några f? med 
ett avstånd med 10 mm. som är det normala. 
 
D? Varroan gjorde sitt int?g hos bina d? sattes en ram p? 5 cm. under lådorna fär att 
testa med ett Varroainl?gg och Myrsyra, men det var p? h?sten! Under vintern fick den 
upphöjande ramen vara kvar och blev kvar till att bottnen rengjordes.  
5 cm. ramen sattes ?ter under l?dan fär att där under ramarna i vildbygget skulle 
drottningen l?gga dr?nar?gg, sedan skära bort det d? dr?narbygget var helt täckt. Där 
gjordes en s. k. grej.  
 
Efter ett tag blev det vildbygge kors och tvårs i gapet mellan ramarna och bottnen. 
Ramarna fick b?ndas loss från vildbygget och vildbygget fick tas bort, bina gillade inte 
detta ingrepp, de blev rysligt aggresiva. Dessa färh?jningar p? 5 cm. kom bort mycket 
snabbt. Gick över till att skärda dr?nare i s. k. dr?narramar i st?llet .  
 
Det riktiga är ett avstånd mellan botten och ramarna p? 10 mm. Har märkt p? de bottnar 
som har en frigång under ramarna p? 12 mm. att bina vill bygga sm? bryggor p? några 
millimeter mellan ramarna och bottnen. De upplever v?l avståndet fär stort! 
 
P? inget st?lle i ett normalt bisamh?lle är det något mellanrum som är stärre ?n just 10 
millimeter. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

14-03-2007, 10:23 
PM 

Inlägg: #3

Linkan   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2007 

Botten 

Okej. Jag har hittills, med Lundgrens botten, inte gjort samma iakttagelser av "sm? 
bryggor" som dig, och den botten håller ju under sommaren ?tminstone 35mm ?ppning 
framtill. 
 
N?gon annan som har synpunkter eller erfarenheter att bidra med 
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Ny botten, lite avståndsfrågor.

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Botten 

Citat:
Okej. Jag har hittills, med Lundgrens botten, inte gjort samma iakttagelser av \"sm? 
bryggor\" som dig, och den botten håller ju under sommaren ?tminstone 35mm ?
ppning framtill. 
 
N?gon annan som har synpunkter eller erfarenheter att bidra med

Hej! 
En bibotten enl. den modell som det h?nvisas till har en frigång under ramarna med 10 
mm. I bakre kanten, bottnen är fast där i ett spär i bakstycket. I framkanten är det p? 
bottnens ovansida två lister som är 25 mm. breda, 10 mm. tjocka d? blir det en frigång 
under ramarna p? 10 mm.  
 
Detta l?ge är i sommarl?ge och d? är en kil isatt under bottnen som har en tjocklek p? 23 
mm. i bakkant och 25 mm. i framkant. D? kilen är under bottnen d? är bottnen i 
sommarl?ge. Vid vinterl?ge skiftas kilen till bottnens ovansida d? vid ?ppningen av 
flustret är det fortfarande 10 mm. Och innanfär kupans vägg är det en br?da som täcker 
bottnens frigång mellan kupans vägg och bisamh?llets yngell?da och den har ett m?tt p? 
15 cm bred.  
 
är kupans vägg 20 mm. tjock plus br?dan p? 15 cm plus yngelrummets l?dvägg 25 mm. 
Precis framfär kilen och bottnen i vinterl?ge kan det t?nkas att det är 35 mm frigång. 
Men efter kommer kupväggens tjocklek plus br?dan innanfär väggen plus l?dväggen till 
yngelrummet. Vad är d? frigången under ramarna? Garanterat ej några 35 mm.  
 
Och av erfarenhet d? inte vinterl?get skiftas till sommarl?ge d? blir det bryggor p? 
bottnen som bina fixar till med vax fär att lättare komma direkt upp p? ramarna i st?llet 
fär att krypa upp p? bottnens sidor. 
 
Tanken med att ha lutande botten mot framkanten p? vintern är fär att eventuell 
kondens skall kunna rinna ut ur kupan och färhindra att vinterd?da bin skall m?gla. Bina 
fär d? en sund boning. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

26-10-2009, 05:56 
PM 

Inlägg: #5

nilssv   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Håller på att bygga om en trågkupa och funderar på samma avstånd. 
I SBRs botten som jag annars använer är det ca 20 mm mellanrum om man sätter i den 
lösa gallerbottnen. I SBR standard står det att 15mm ej skall understigas, under 
ramarna. Inget nämnt om något maxmått 
 
/Nils 
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Ny botten, lite avståndsfrågor.

26-10-2009, 09:39 
PM 

Inlägg: #6

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Som ansvarig för SBR Standard vill jag infoga följande. Anledningen till att avståndet 
mellan bottenskivan och ramens underkant har ökats till min 15 mm är att det gör det 
svårare för ett nedfallet levande varroakvalster att hoppa upp. SBR standarbotten blev 
en kompromiss med 20 mm. Helst skulle det vara lite mer. Jag har aldrig någonsin 
upplevt att bina byggt mellan bottenskivan och ramarna. Mina gamla bottnar hade 15 
mm. Ger man bina plats uppåt så har dom inget intresse av att bygga på golvet. 

Curt Augustsson 

 

 

 

27-10-2009, 03:09 
PM 

Inlägg: #7

nilssv   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Tack Curt! 
Men om jag har 50mm för att få en god ventilation, vad får jag för nackdelar. 
20mm låter vettigt ma varroagaller, 10mm galler och 10mm luft upp till underlisten. 
Har jag mer, blir det jobbigt för bina att komma upp? dom kan ju ändå flyga! 
/Nils 

  

28-10-2009, 06:14 
PM 

Inlägg: #8

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Oavsett avståndet från bottenskivan till ramarna så har inte bina något besvär att ta sig 
upp. Dom kryper oftast upp vid sidorna. Jag har många gånger invintrat med en tom 
låda under yngelrummet för att det skall bli luftigt. Att tänka på är att en sådan tom låda 
måste sättas dit efter det att vintermaten är neddragen, annars får du vildbygge under 
ramarna. 

Curt Augustsson 

 

 

 

02-11-2009, 08:04 
PM 

Inlägg: #9

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 
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Ny botten, lite avståndsfrågor.

SV: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Det är även viktigt att få bort tomlådan tidigt på våren , strax efter rensningen, för att 
inte få vildbygge under ramarna. Det är en rätt så jobbig situation att hantera om man 
har råkat få det på det viset. 
// Jano 

  

02-11-2009, 09:10 
PM 

Inlägg: #10

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 

SV: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Helt riktigt. Det bästa är att fylla tomlådan med utbyggda ramar efter rensningsflykten. 
När den översta lådan har bra med yngel så skiftar man bottenlådan och överlådan. 

Curt Augustsson 
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Ny botten, lite avståndsfrågor.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:28 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Ny botten, lite avståndsfrågor. 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Ny botten, lite avståndsfrågor. 

29-12-2009, 08:28 
PM 

Inlägg: #11

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

SV: Ny botten, lite avståndsfrågor. 

Jag gör mina enkla (LN) bottnar så här (mått i mm): En plywoodskiva i botten. 
Bredd 385+2x30, längd 385+2x30+önskad längd på flustret. Sidolister bxh 30. 
Listerna bak och fram 20x30, flusteröppning blir då 10, både fram och bak.(om det 
skiljer nån mm på höjd el. bredd så gör det nog ingenting). Den bakre öppningen 
stänger jag under säsongen, och öppnar den under vintern och får på det sättet en 
bra ventilation. 
Det kan hända att den här botten är för enkel att göra , men den fungerar utmärkt. 

  

31-12-2009, 12:26 
PM 

Inlägg: #12

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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Ny botten, lite avståndsfrågor.

SV: Ny botten, lite avståndsfrågor. 

(29-12-2009 08:28 PM)inge björk link Skrev:  

Jag gör mina enkla (LN) bottnar så här (mått i mm): En plywoodskiva i botten. 
Bredd 385+2x30, längd 385+2x30+önskad längd på flustret. Sidolister bxh 30. 
Listerna bak och fram 20x30, flusteröppning blir då 10, både fram och bak.(om det 
skiljer nån mm på höjd el. bredd så gör det nog ingenting). Den bakre öppningen 
stänger jag under säsongen, och öppnar den under vintern och får på det sättet en 
bra ventilation. 
Det kan hända att den här botten är för enkel att göra , men den fungerar utmärkt.

 
Enkelt är bra och ofta billigt. Jag använde också sådana bottnar en gång i tiden. 
Vissa vintrar blev det en otäck blandning av döda bin, vatten och mögel på 
bottenskivan. När Varroa kom så ville jag kunna samla nedfallet från hela samhället 
och inte på den lilla yta som ett varroainlägg har. Både SBR Standardbotten och min 
botten, som du kan se ritning på i kupan.se, har den fördelen att rengöring på våren 
innebär att dra ut en skiva och tvätta, färdigt. Min botten har dessutom ett vändbart 
spärrgaller som dels utgör ett perfekt musskydd på vintern, dels en möjlighet att 
spärra för svärm. 

Curt Augustsson 

 

 

 

31-12-2009, 03:16 
PM 

Inlägg: #13

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: Ny botten, lite avst?ndsfr?gor. 

Direktlänk, tyvärr utanför moderramarna; http://www.kupan.se/ritningar/
bottenritning/botten.html 

BeeWare! 
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Lyft - lyftanordning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:28 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Lyft - lyftanordning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Lyft - lyftanordning 

29-12-2009, 07:59 
PM 

Inlägg: #1

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Lyft - lyftanordning 

Finns det någon mer bondunge bland biodlarna - någon som minns de gamla 
säcklyftarna, 
som användes för att lyfta sädes-säckarna från marknivå, för att säckarna sedan 
skulle bäras på ryggen? Jag skall narurligtvis använda lyften för att lyfta 
honungstunnan i arbetshöjd när jag burkar honung. Nu är det vinter och byggtid. 
Har någon tips, byggbeskrivning eller annan bra idé eller förslag? 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Denna kärra sökes, vet någon? 

15-06-2009, 08:37 
PM 

Inlägg: #1

lina  
Unregistered 

  

Denna kärra sökes, vet någon? 

Är på jakt efter en nätt och effektiv skottkärrevariant att köra lådor på och såg den 
perfekta sorten i nya boken om biodling. 
Överst på sidan 59 kör en kille i randig tröja omkring med detta redskap. En röd 
kärra, ser ut som en modern variant av de gamla skottkärrorna i trä som ibland 
finns på auktion. Ett enda tunnare hjul med ekrar fram, stålram och (tror jag) ribbor 
i den platta avlånga botten. 
Tyvärr kan jag inte bifoga någon bild, den sitter fast i boken <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" />  
Tips mottages tacksamt om någon vet var man får tag på en sån eller vem som gör 
dom. Har aldrig sett någon på t ex auktion, inte heller hos min lokala handlare i 
kärror och pirror. 

 

23-06-2009, 12:33 
AM 

Inlägg: #2

lina  
Unregistered 

  

Re: Denna kärra sökes, vet någon? 

Har hittat kärran. 
Den är gjord av en smed i Åbo, på beställning av en finsk biodlare (killen på bilden). 
Finns sannolikt bara i detta ex. 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Denna kärra sökes, vet någon?

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Motorproblem 

22-05-2009, 01:29 
PM 

Inlägg: #1

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Motorproblem 

Vi har en fyraramars motordriven slunga från OGT där motorn krånglar. Efter en 
stunds gång går den sakta ner i varv och till slut så snurrar den bara runt i "maklig" 
takt. Första slungningen (4 ramar) går utan problem, nästa hyfsat men sen har 
farten minskat såpass att det honungen inte slungas ur ramarna och man står där 
med halvgjort arbete.  
Man märker ingen onormal värmeökning och kolen är inte slitna. På OGT kan man 
inte ge nån ledtråd, bara att kolen kanske behöver bytas vilket inte är troligt då de 
inte alls är slitna. Maken är motormekaniskt mycket kunnig, men även han famlar 
nu i blindo. 
 
Nån här som har en tanke på vad som är felet eller som känner igen problemet? 

  

22-05-2009, 10:10 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Motorproblem 

Någonting blir varm och en resistans sjunker eller stiger någonstans. Kolla om det 
finns något motstånd någonstans. 

BeeWare! 
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Motorproblem

25-05-2009, 12:39 
PM 

Inlägg: #3

Bengt   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2009 

Re: Motorproblem 

Hej 
 
På rotorn finns det ett antal kopparfärgade ytor där kolen ligger och trycker emot, 
mellan dessa finns ett "dike" där det lägger sig avlagringar från kolet. 
Med tiden fylls detta "dike" upp av koldamm och orsakar elektriska överbryggningar 
mellan plattorna. 
Försök att rengöra dessa "diken" så gott det går, EJ metallföremål eller annat som 
kan repa eller skada ledningarna där emellan, använd en styv liten borste, en 
gammal tandborste och lite ren sprit (vodka) brukar funka bra till sådant. 
 
Mv 
Bengt 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Trådning 

29-03-2009, 09:29 
PM 

Inlägg: #1

Bengt   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2009 

Trådning 

Jag har som ny i branchen fullt upp med att insupa information om denna hobby, 
biodling. 
Men en sak som jag änså länge gått bet på är att finna info om hur man går tillväga 
när man trådar och lägger i vaxkakor i ramarna. 
Finns det någon som kan hjälpa mig med detta, med text och gärna bilder, eller en 
hänvisning till någon sajt där detta beskrivs bra. 
Har själv sökt på webben utan tillfredställande resultat. 
 
Mvh 
Bengt E. 

  

30-03-2009, 09:56 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Trådning

Re: Trådning 

Hej Bengt, 
 
som jag gjorde på den tiden det begav sig: 
 
jag antar att du har en ram med avståndsstiften islagna på alla sidor. Samt att 
hålen är borrade. 
 
Rulle med tråd sätts upp på en plankbit som är lika lång som den tråd som går åt 
för att tråda ramen. Rullen hänger du upp på något fiffigt sätt i ena änden så den 
lätt rullar ut tråden. 
 
Snurra tråden eller gör ett dubbelt halvslag runt ena spiken på sidan (inte kulan), 
dra tråden nedåt och börja nerifrån och upp. Fortsätt till andra sidan och gör fast 
tråden i den andra spiken. 
Innan du fäster den, ta tag i varje "sträng" och dra lite försiktigt så du spänner 
tråden. 
 
Vi använde sedan batteriladdaren för att smälta in vaxet. Om du kör med 12 V går 
det fort, i värsta fall blir det några bitar som ligger på undersidan. Öva med 6 V 
först. Trådarna skall in halvvägs i vaxet. 
 
Minns jag rätt, så skall en felaktig insmältning ge tre stora bitar och två små på en 
LN. Så det blir tre trådsträngar på en ram. 
 
Där har du ett tips taget ur minnet, finns säkert fler att tillgå. 

BeeWare! 

  

07-04-2009, 03:10 
PM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Trådning 

Hur många trådar det behöver vara beror på ramstorlek och lite vilka drag du har. 
Lågnormal ( och Svea) trådas lodrätt. Langstroth trådas vågrätt. 
Gisar att du har lågnormal. eftersom det är det vanligaste formatet på hobbysidan. 
 
Enligt standard skall det vara 5 eller 6 trådar. Normalt klarar man sig med 5, men 
har du ljungdrag så rekmenderar jag 6 trådar eftersom man får slunga dessa ramar 
hårdare. 
 
Spänn tråden, men inte alltför hårt för då kan du råka ut för att över- eller 
underlisten kröker sig. 
lycka till. 
Rune 

 

 

 

08-04-2009, 10:05 
AM 

Inlägg: #4
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Trådning

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Trådning 

Hejsan 
En kommentar till Runes inlägg. Jag har LN och trådar med 4 trådar. Jag har 
ljungdrag och har peppar, peppar aldrig haft kakfall. Dock bör du inte sträcka tråden 
för hårt, det blir precis som Rune skriver, listerna kröker sig. Kanske ännu lättare 
med bara 4 trådar? 
 
Lycka till 
Jörgen 

  

08-04-2009, 10:07 
AM 

Inlägg: #5

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Trådning 

Glömde en fråga... 
Varför trådar man inte LN lodrätt? Tänkte testa med några lådor i år men vet ngn 
att det är helt kört är det ingen vits att jag provar. 
Hej igen 
Jörgen 

  

08-04-2009, 11:53 
AM 

Inlägg: #6

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Re: Trådning 

Hej.  
Det är vanligast att man trådar LN lodrätt, men det beror väl på att ramlisten ofta är 
förborrad på det hållet. 
Borrar man själv borde det gå lika bra att tråda vågrätt. Det måste ju bli samma 
armering av kakan, och risken är faktiskt mindre att listerna böjer sig när tråden 
spänns. 
/ Jano 

  

08-04-2009, 11:53 
AM 

Inlägg: #7

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Trådning

Re: Trådning 

Antar att du menar Langstroth för ordningens skull? 

BeeWare! 

  

08-04-2009, 11:56 
AM 

Inlägg: #8

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Trådning 

LN ( Lågnormal) trådas lodrätt. 
Eftersom sidolisterna är kortare än underlisten kommer de att stödja på över och 
underlisten. Trådningen drar då samman ramen. Om man skulle tråda vågrätt skulle 
det bli en belastning som kunde rskera att da loss sidolisterna om spikningen inte är 
fullständigt bra. ( spikarna har kommit snett, sprickor i virket , missar m mah satt 
samman med häftklammer osv) 
 
Oftast rekommenderas att använda utbyggda kakor till ljungen etersom de anses 
starkare än om man låter bina bygga ut från mellanväggar. 
Rune 

 

 

 

08-04-2009, 12:17 
PM 

Inlägg: #9

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Trådning 

Langstroth trådas vågrätt. 
Sidolisterna är, delvis, bredare än överlisten eftersom ramavståndet är "inbyggt" i 
listen ( inga avståndsstift). I originalet är dessutom underlisten betydligt smalare än 
övriga lister. En finess som tyvärr inte finns på alla svensktillverkade ramar. 
Den smala underlisten medger en snabb kontroll av eventuela svärmceller. 

 

 

 

14-04-2009, 08:25 
AM 

Inlägg: #10

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 
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Trådning

Re: Trådning 

Rättelse  
Jag menade vågrätt, inget annat <img src="{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif" 
alt=":oops:" title="Embarassed" /> . Dock har jag redan fått svaret tack vare en 
bra beskrivning av er som svarat. 
mvh  
Jörgen 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Trådning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:47 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Trådning 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Trådning 

18-05-2009, 07:52 
PM 

Inlägg: #11

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Trådning 

Re: Trådning 
av jörgen ons apr 08, 2009 8:05 am 
 
Hejsan 
En kommentar till Runes inlägg. Jag har LN och trådar med 4 trådar. Jag har 
ljungdrag och har peppar, peppar aldrig haft kakfall. Dock bör du inte sträcka tråden 
för hårt, det blir precis som Rune skriver, listerna kröker sig. Kanske ännu lättare 
med bara 4 trådar? 
 
Hur avtäcker du ljungen ? 
Rune 

 

 

 

18-05-2009, 07:56 
PM 

Inlägg: #12

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Trådning 

Som nybörjare brukar man sträcka tråden alltför hårt. Trådningens uppgift är att 
armera vaxkakan och att hålla mellanväggen plan tills den byggts ut. Till detta 
behövs inte alltför hårt spänd tråd. 
Rune 
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Trådning

 

 

 

19-05-2009, 08:56 
AM 

Inlägg: #13

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Trådning 

Hej Rune (och alla andra) 
Jo själva avtäckningen gör jag på vanligt vis, med vanlig avtäckningsgaffel. Dock så 
använder jag en perforator och kör varje ram genom den så att cellerna perforeras. 
Då är det faktiskt inget större problem med att få ut ljungen. Visst det tar en del tid 
i anspråk men ut kommer den...Sett till arbetsinsatsen så är det dåligt betalt för 
ljunghonungen. Dessutom är den inte speciellt god, enligt min smak. Brukar blanda 
ut den med sommarhonungen och får då ett riktigt trevligt resultat med god smak. 
Mvh 
Jörgen 

  

19-05-2009, 10:49 
AM 

Inlägg: #14

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Trådning 

ljungen går väl an. Den är ju i alla fall säljbar på västkusten. Värre är det när man 
fått ett starkt drag på bladhonung. 
Rune 

 

 

 

19-05-2009, 12:25 
PM 

Inlägg: #15

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Trådning 

Riktigt välkryddad "skogshonung" är bland det bästa jag vet. Lite OT, men det finns 
användbarhet till alla smaker.  
Tyvärr har far inte kunnat leverera "skogshonung" (lus) på många år.... <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" /> 

BeeWare! 
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Trådning
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Plastramar

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:47 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Plastramar 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Plastramar 

07-01-2008, 07:43 
PM 

Inlägg: #1

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

Plastramar 

är det någon som har testat Danskarnas plastramar? 
Fungerar de bra isf? 

  

09-01-2008, 10:06 
PM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Har just skaffat mina färsta plastramar. 
Dyrare i inköp men mindre arbete med dom. 
Sen behöver man inte vara rädd att melanväggarna knäcks i slungningen. 
Dom jag pratat med rekommenderar dom verkligen. 
Det som är viktigt är att man lägger p? ett tunt vaxlager p? ramarna. 
Med pensel eller mohairroller,snabbast med roller. 
D? bygger bina ut dom mycket lättare. 
En yrkesbiodlare som jag prat med använde plastramar bara i skattlådorna. 
Med en annan som jag pratat med använde bara plastramar. 
En del säger att dom är svåra att rengöra. 
Men enligt han som hade dom även i yngelrummet. 
S? är det bara att ta en spackel och varmluftspistol och skrapa av vaxet. 
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Plastramar

10-01-2008, 10:22 
AM 

Inlägg: #3

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hejsan 
Hur är det med plastramarna när det kommer in ljunghonung i dem? Eller rättare 
sagt, hur ska man f? ut ljunghonungen ur plastramen? Antar att det inte går att 
perforera ramen, vilket jag tror, i princip är en nödvändighet fär att f? ut honungen. 
I vanlig ramar sitter ljungen som berget och kommer inte ut om man inte punkterar 
cellen. Vad tror ni andra? 
Mvh 
Järgen 

  

10-01-2008, 03:28 
PM 

Inlägg: #4

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Man använder en Sj?lis eller handverktyg fär att lossa ljunghonungen. 
Det finns dom med plastn?lar och är inget problem fär plastramar. 
Sen är det bara att kära slungan p? full fart. 
Jag har ingen egen erfarenhet av detta. 
Utan det är dom som jag talat med som har färmedlat informationen. 
Jag har skaffat mina färsta ramar nu i är. 
Skall testa och se om det funkar fär mig också innan jag skaffar fler. 
Men fungerar det fär andra s? skall väll mina bin bygga ut ramarna ocks 

  

20-01-2008, 04:43 
PM 

Inlägg: #5

biodlaren43   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Dec 2007 

Plastramar!!!!! 

Använder man plastramar är man ingen Biodlare anser jag, 

  

20-01-2008, 06:01 
PM 

Inlägg: #6

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 
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Plastramar

  

Jag anser att matrialet inte avgår om man är biodlare eller inte. 
Utan det är skötseln av bina som avgår om man är biodlare. 
Plastramarna ser jag som en tidsbesparare vid slungningen. 
Men att ha dom i yngelrumet ser jag ingen tidsbesparing med plastram. 
Men tycker man att man är mer biodlare. 
Fär att man vänder ramen en eller två gånger extra. 
D? skall man självklart göra det. 

  

21-09-2008, 08:56 
PM 

Inlägg: #7

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

  

Jag bygger allt med plastramar och därfär är jag nyfiken om någon provat 
plastramarna fär dr?narceller? (de gröna ramarna). 
http://www.pierco.net/media/Pierco_BeeC ... rticle.pdf 
http://www.pierco.net/products_dronecomb.htm 
Avsnittet om Varroa är intressat och plasten går att f? ren. Man höjer 
hygienfaktorerna med olika plastmaterial i ramar, till täckning och som t ex 
foderpåsar. Kan jag helt undvika träramar går jag det. 

http://www.Solare.se 

 

 

 

14-05-2009, 01:00 
PM 

Inlägg: #8

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Plastramar 

Jag har letat runt på nätet efter plastramar men hittar bara Langstroth finns det 
plastramar på LN och om det finns kan någon länka till mig? <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" /> 
 
/Asthor 

 

14-05-2009, 02:34 
PM 

Inlägg: #9

Asthor  
Unregistered 

  

Re: Plastramar 

Ahh fick svar från LP´s de hade plastramar bara jag som inte sett dem på deras sida 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /> 
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Plastramar
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Vad väger en låda med xxxx - ramar?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:47 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Vad väger en låda med xxxx - ramar? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vad väger en låda med xxxx - ramar? 

22-04-2009, 05:40 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Vad väger en låda med xxxx - ramar? 

Pratade idag med en nybörjare som funderade på att växla om från Svea till 3/4 
Langstroth, men vi kom fram till att det är ju bara vikten på varje låda som är 
avgörande för hanterbarheten.  
 
Men vad väger en ram / låda full med täckt honung med de olika storlekarna som 
finns? 

BeeWare! 

  

24-04-2009, 10:09 
AM 

Inlägg: #2

AnetteS   
Junior Member 

 
Inlägg: 15 
Registrerad: Nov 2008 

Re: Vad väger en låda med xxxx - ramar? 

Nu kanske frågan bara gäller Svea och Langstroth, vilka jag inte har en aning om, 
men vad beträffar LN så har mina fulla ramar vägt ca 2-2,3 kilo/st vilket gör 20-25 
kilos tyngd per låda beroende på vilket material man har i lådan, en trälåda väger 
självklart mer än en i "frigolit". 

  

24-04-2009, 10:38 
AM 

Inlägg: #3
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Vad väger en låda med xxxx - ramar?

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: Vad väger en låda med xxxx - ramar? 

Tackar. Frågan är faktiskt generell och kanske kan skapa en tabell? 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Effektiv silning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:48 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Effektiv silning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Effektiv silning 

12-06-2007, 11:30 
PM 

Inlägg: #1

svartvest   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Sep 2006 

Effektiv silning 

Vilken silnings metod går snabbast? Tycker att en flaskhals är silningen funderar p? 
en vipsil men sen har jag sett en tunna som man håller ner fär silning som man 
sedan tappar. 
 
Vad har ni fär erfarenheter att dela? 

  

13-06-2007, 10:44 
PM 

Inlägg: #2

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Effektiv silning 

Vilken silnings metod går snabbast? Tycker att en flaskhals är silningen funderar p? 
en vipsil men sen har jag sett en tunna som man håller ner fär silning som man 
sedan tappar.  
 
Vad har ni fär erfarenheter att dela?  
 
Hej!! Har sedan m?nga är använt vad som jag tror kallas flytsil. Den passar in p? din 
beskrivning.  
D.v. s. En honungstunna med tygsilar fin/grov. Tappkran p? sidan nära botten men 
också en h?gre upp (hinkh?jd).  
Funktion ganska s? bra. Men du bär ha en hinksil färe direkt från slungan. D? klarar 
flytsilen några 100 kilogram. Lite b?kigt att det vill rinna efter tunnan när man 
tappar från ?vre kran. Men luta tunnan något s? går det bra. Egentligen ganska s? 
bra grejer. 
Mvh  
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Effektiv silning

Gideon 
 
[/url][/list][/list][/quote][/b] 

  

13-06-2007, 10:54 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Effektiv silning 

Citat:
Vilken silnings metod går snabbast? Tycker att en flaskhals är silningen funderar 
p? en vipsil men sen har jag sett en tunna som man håller ner fär silning som man 
sedan tappar. 
 
Vad har ni fär erfarenheter att dela?

Hej! 
Flytsil i ett plastkärl som rymmer ca. 40 - 50 kg. D? kärlet är n?stan fullt tappas en 
28 kg:os hink. Kärlet fylls sedan upp igen med ny honung från slungan och 
honungen i kärlet t?ms ?ter i en 28 kg:os hink. 
Har praktiserat detta i m?nga är och det fungerar utmärkt. Ett tips är att ha flera 
silar hemma. När en sil har t?tnat till d? tas det fram en annan. Efter den dagens 
slungling fär alla silar diskas och torkas fär en ny v?nda n?sta dag eller vecka. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

15-02-2008, 07:21 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Tycker också att silningen är en liten flaskhals.... måste prova att flytsila n?sta 
gång  
 
Hade tidigare problem med att f? silarna rena, det blev vaxrester kvar. Men efter att 
ha l?st att man b?st diskar i kallt vatten blir det enklare. Med varmt vatten smälter 
vaxet litet och fastnar  

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

27-02-2008, 12:48 
AM 

Inlägg: #5
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Effektiv silning

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Vilken silningsmetod som går snabbast beror helt p? storleken av biodlingen / 
skärden.  
Det finns en variant som brukar kallas klartank. H?ll honungen osilad direkt från 
slungan i ett tappkärl vart efter. Det mesta vaxet flyter upp. Tappa av i botten när 
det bärjar bli fullt, men spara 1 dm under det flytande vaxet. 
Fyll p? med nytt vart efter osv. 
Det man tappar ut i botten brukar vara rätt lätt att sila. ( Om det är ljunghonung fär 
man kanske rära upp den innan men silar.) 
Rune 

 

 

 

27-02-2008, 10:19 
PM 

Inlägg: #6

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

En smidig metod att sila honung är att använda en karusellseparator, 
särskilt om det blir mycket ljunghonung. 
Tyvårr är den fär oss hobbybiodlare dyr i inköp. 
Jag fär vissa är ganska mycket ljunghonung och tyckte det var otroligt frustrerade 
att sila den, s? fär sex är sedan köpte jag den minsta modellen av karusellseparator 
och med en avskrivningstid p? 15 är blir ärskostnaden honung från ett samh?lle 
allts? cirka 1 500.- vilket jag anser var vårt sitt pris. 
 
I Bitidningens april nummer är 2000 finns ett reportage p? flera sidor om 
separatorn. 
Adressen till tillverkaren är: 
http://www.bimekano.se 
 
Hans Hult 

  

17-11-2008, 10:34 
PM 

Inlägg: #7

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 
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Effektiv silning

Re: Effektiv silning 

Nu när forumet är igång ingen så forstätter vi med redskapen. 
 
Separtorn får väl betraktas som väldigt dyr och silning i sig drygt. Senast jag hörde 
av Arne Oroug på Bimekano var att tillverkningen upphört och att CMF Carl Friz 
byggde något efter hans princip. 
 
Jag har spånat lite och försökt hitta något som kan fungera kontinuerligt till en 
rimlig peng (men ändå stor). 
 
1) Ett avtäckningsställ som ledigt rymmer 2 lådor dvs 20 ramar (3/4 Langstroth 
ramar). 5.500:- Finns flera att välja bland beroende på höjd/längd/rambredd. 
2) En slunga som klarar "dubbel kapacitet" genom att man får plats med två 3/4 
Langstroth ramar i samma självvändande korg. 22.000:- 135M6 eller LP's 108403 
3) Ett kontinuerligt filter komplett med filterkorg, konisk spiralvärmare och 
avtappningar med kranar 125kg. 7.500:- LP's 109187 
 
Detta borde palla mina första år även om man där tänker stort eller oavsett hur det 
slutar så är större kapacitet inte befogad. totalt 35.000:- 
 
Då kan man slunga några hundra kilo per dag och avtäckning, slungning och silning 
borde flyta på kontinuerligt.  
 
Jag vill undvika en sump som fördyrar projektet avsevärt och kanske inte ger så 
mycket som man tror om man avtäcker utan maskin, likaså en (rostfri) roterande 
silkonstruktion. 
 
Så därför! Har någon annan provat någon av dessa maskiner och har synpunkter? 
Per Nordström hade haft slungan länge och tyckte om den i alla fall. 
Jag är väldigt nyfiken på silen!!! 
 
//Sten-Åke 

http://www.Solare.se 

 

 

 

06-03-2009, 01:25 
AM 

Inlägg: #8

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Effektiv silning 

Sumpen har flera uppgifter. Främst fungerar den som en buffert genom att 
nivåvkten gör att efterföljande pump inte går torr. Flödet från slungan / slungorna 
är ju inte kontinuerligt utan det kommer mera i början och inget under tömnng / 
laddnng. Den andra funktionen är att den ger en grovavskiljning av vax som annars 
hamnar i klartank/centrifug/ silar. I sumpen är det enkelt att sleva upp det och låta 
det självrinna innan det går till rensning. Den tredje funktionen är att den kan hålla 
honungen på en konstant temperatur som ligger lite över rumstemperatur. ( För att 
det skall vara behagligt att arbeta i slungningsrummet kanske en rumstemperatur 
på 19-20° är behaglig, det kanske är bra att kunna hålla honungen strax över denna 
temp för att underlätta att vaxet flyter upp) 
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Effektiv silning

31-03-2009, 10:39 
AM 

Inlägg: #9

Olav Krall   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Mar 2009 

Re: Effektiv silning 

[list=][/list]Mina erfarenheter av Arne Oroug´s karusellseparator 
 
I ca. 40 år har jag haft bi och svårigheter att sila honungen detta är välkänt med 
silbyte och allmänt kladd, man är mer eller mindre tvungen att värma honungen. En 
silsump underlättade något med silningen men silningen var fortfarande �proppen� vid 
slungningen. Alla besvär löstes med en separator uppfunnen och tillverkad av Arne 
Oroug i Uddevalla. Nu är silningen ett rent nöje, honungen blir så gott som finsilad , 
direkt från slungaren in till separatorn, ingen uppvärmning behövs längre. Inte 
heller pump och slang. Separatorn är även ypperlig vid silning av ljunghonung. 
Effektiviteten är så stor att separatorn klarar honung från två slungare samtidigt. 
Vaxet vid separeringen är torrt och lätt att ta ur separatorn, dessutom är den 
mycket tystgående och vibrationsfri. På denna uppfinning har jag väntat länge och 
kan på det varmaste rekommendera den till alla biodlare. 
Tillverkningen av separatorn sker fortfarande av Arne Oroug. 
 
Olav Krall  
0511 63125 

  

31-03-2009, 04:04 
PM 

Inlägg: #10

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Re: Effektiv silning 

Håller helt med om att karusellseparatorn är otroligt bra. 
Köpte min 2002 och har inte ångrat mig någon gång. 
Den är dyr men värt sitt pris. 
Hans 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
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Gjuta vaxmellanv?ggar

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:48 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Gjuta vaxmellanv?ggar 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Gjuta vaxmellanv?ggar 

25-02-2008, 08:55 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Gjuta vaxmellanv?ggar 

Har någon erfarenhet av att gjuta vaxmellanväggar. Vad har ni fär gjutform, vad 
kostar den och var är den köpt? 
?vriga åsikter? 

  

09-03-2008, 01:04 
AM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Jag har ingen erfarenhet själv av att gjuta mellanväggar, därfär vore det roligt om 
någon annan hade lite mer info... 
 
När man gjuter sina egna mellanväggar kan man hålla kontroll över att inga rester 
av tex varroabek?mpningsmedel finns kvar i vaxet (genom att använda täckvaxet 
till att gjuta nya väggar kan man fasa ut köpt vax). 
 
Man fär en tjockare mellanvägg som håller bättre vid slungning ?n man fär vid 
valsning. 
 
Det finns i huvudsak två olika modeller, med kylvatten och utan. färdelen med 
kylvatten är ju självklar, vaxet stelnar fortare. 
 
En färs?ljare är Swienty: http://www.swienty.com/?pid=5&ref=1047&root=1012 
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Gjuta vaxmellanv?ggar

Hoppas någon med erfarenhet kan färklara mer ing?ende.... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-03-2008, 01:55 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Gjuta vaxmellanv?ggar. 

Hej! 
Det går att köpa särbehandlat vax, vaxmellanväggar hos speciella färs?ljare och d? 
skall detta vax vara fritt från farligheter. Men när det l?mnas vax fär rensning eller i 
klump och man kan garantera med sin namnteckning att det inte finns några 
farligheter i vaxet, det erh?lls d? särbehandlat vax i retur. Men om det finns 
farligheter i det vax som l?mnas d? fär man samma vax tillbaka även sådant vax om 
man inte kan garantera något med sin namnteckning.  
 
Men den specielle färs?ljaren kan inte lastas fär det som biodlaren, 
honungsproducenten blandar in i vaxet vid dennes egna sm?ltning, rensning av 
vaxet. 
 
Det finns säkert m?nga här i landet som har erfarenhet i ?mnet, men det är inte 
säkert att de vill färmedla sina dyrköpta erfarenheter! 
 
Vid slungning håller i stort sett allt vax bara det är armerat p? standardsätt med en 
kakträd, färtennt eller rostfri. Det är fär kalla honungsramar eller ramar med 
kanderad honung och p? tok fär h?g hastighet vid slungningen som trasar sönder 
vaxet i ramarna. 
 
Eftersom det är efterfrågan p? att gjuta egna vaxmellanväggar, d? är inte 
tillverkarna sena att tillm?tesg? marknaden med att tillverka detta. Det blir d? fär 
dem ytterligare en inkomstk?lla. Biodlaren fär d? ytterligare en utgift och gjutformen 
håller inte i evighet, vid färnyelse ?terigen en utgift. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

12-12-2008, 11:24 
PM 

Inlägg: #4

bosseingemar   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Dec 2008 

Re: Gjuta vaxmellanväggar 

Hejl, har du fått något bra tips? Jag avser att försöka göra gjutformar själv av ett 
kompositmaterial. Har en del uppslag. Det är troligen en smal sak att gjuta 
vaxmellanväggar men svårare att göra det någorlunda rationellt tidsbesparande. 
Delar gärna med mig om någon vill veta hur det går ( start i januari -o9 ) / Bosse 
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Gjuta vaxmellanv?ggar

10-01-2009, 11:23 
AM 

Inlägg: #5

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Re: Gjuta vaxmellanväggar 

Jag har inte fått så mycket mer tips än det som finns här. Skriv gärna hur det går 
med ditt projekt. 

  

01-02-2009, 03:15 
PM 

Inlägg: #6

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Gjuta vaxmellanväggar 

Vill man göra det rationellt kanske man skall satsa på att valsa vaxet i stället. Det är 
dock fråga om en rätt kraftig ekonomisk investering i så fall. 
 
En återförsäljare är Swienty http://www.swienty.com/?pid=5&id=81997& ... 
&root=1012 och där har du också lite priser på gjutformar. 
 
Swientys sortement kan du köpa via LPs biodling http://www.lpsbiodling.se/ gå till 
vaxhantering. Tyvärr har de ännu inte bilder på hela sortimentet, men det du saknar 
hittar du på Swientys sida. 
 
Vill du kolla vidare kan du besöka Tomas katalog http://www.beekeeping.com/
thomas/en/ind ... load.htm&2 där finns en del utrustning under wax. 
 
Eftersom det kostar en del och används rätt kort tid varje år kan det vara idé att gå 
i lag några st om utrustningen. Det borde ju finnas tid för flera under vinterhalvåret. 
Rune 

 

 

 

03-02-2009, 11:33 
AM 

Inlägg: #7

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 
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Gjuta vaxmellanv?ggar

Re: Gjuta vaxmellanväggar 

När man hänvisar till dessa apparater så vet jag att jag räknade på detta och kom 
fram till följande. 
 
Priser att hantera träramar, vaxmellanväggar, återvinning/smältning av vax, 
valsning mm är så pass stora att breakeven för plastramen som alternativ med egen 
enkel vaxhantering ligger ganska låg räknat i antalet ramar.  
Man får ganska många TUSEN plastramar för samma pris som alla dessa apparater 
kostar tillsammans, det blir en del maskiner. Räknar man tid/timpeng så blir det 
ännu intressantare, räknar man då även till livslängd och många 
företagsekonomiska aspekter på sikt över tiden är plastramen det enda riktigt bra 
alternativet faktiskt. 
Den som skall bygga nytt skall definitivt jämföra skillnaden i pris. 
Detta vill man kanske inte höra om man nu tänker använda träram och 
vaxmellanvägg, men begär offerter innan man fattar beslut om inköp. 

http://www.Solare.se 

 

 

 

27-02-2009, 02:15 
AM 

Inlägg: #8

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Re: Gjuta vaxmellanväggar 

Ja rätt stora investeringar, men också stora möjligheter till samarbete under vintern. 
Går man i lag några sycken blirkostnadenkanse hanterbar. 
Rune 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Hur avt?cker du?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:48 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Hur avt?cker du? 
 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur avt?cker du? 

15-02-2008, 07:31 
PM 

Inlägg: #1

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Hur avt?cker du? 

Använder själv traditionell gaffel, men det blir ju lite trättsamt i längden..  
 
Har funderat lite (nej mycket) p? att bygga någon avtäckningsanordning... men vet 
inte vad jag ska satsa p?.. Tyska hissen, Sj?lies avtäckare, elekrisk kniv, eller något 
annat?  
 
är det någon som har erfarenhet av en egendesignad avtäckare?? Skulle vara 
roligt... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

03-03-2008, 06:59 
PM 

Inlägg: #2

PO Wagnsg  
Unregistered 

  

  

Köp en varmluftspistol. Värm lätt p? täckvaxet. Anv?nd din avtäckningsgaffel, men 
v?nd p? den och skrapa några drag över ramen. 
Du fär inget täckvax och allt går snabbt. 
Du sparar 30000:- 
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Hur avt?cker du?

04-03-2008, 04:09 
PM 

Inlägg: #3

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Jag har använt varmluftspistol i minst 15 är och det fungerar alldeles utmärkt p? 
ljust vax, 
det viktiga är att hålla ett bra avstånd till vaxkakan. 
P? kakor med märkt vax fungerar det inte med varmluftspistolen, men jag brukar 
vårma vaxet 
med pistolen och sedan ta avtäckningsgaffeln d? går det lite lättare. 
Hans Hult 

  

04-03-2008, 07:05 
PM 

Inlägg: #4

PO Wagnsg  
Unregistered 

  

  

Om du värmer s? som du beskriver och sedan skrapar med taggarna mot kakan s? 
fungerar det även när vaxet ligger"tätt" 

 

04-03-2008, 07:40 
PM 

Inlägg: #5

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Men blir det inte mer vax att sila när man går p? detta viset? 
 
/ärjan 

  

04-03-2008, 11:01 
PM 

Inlägg: #6

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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Hur avt?cker du?

  

Tack fär svaren! 
 
Ett par frågor: 
Tar inte honungen skada av den värme som uppstär? 
 
är det inte jobbigt att hålla p? med två verktyg samtidigt- var går man av ramen? 
 
 
N?gon som använder/har använt sig av någon annan metod?? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

04-03-2008, 11:10 
PM 

Inlägg: #7

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Citat:
Om du värmer s? som du beskriver och sedan skrapar med taggarna mot kakan s? 
fungerar det även när vaxet ligger\"tätt\"

 
Jag skrapar inte med taggarna utan avtäcker med gaffeln p? det gamla 
vanliga sättet. 
Hans Hult 

  

04-03-2008, 11:50 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Vax smälter vid +63? och honungen förstörs vid +39? - +40?.  
Vid sådant förfarande d? är alla fina grejor i honungen som finns i ytan bortbrända. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-03-2008, 12:24 
AM 

Inlägg: #9

PO Wagnsg  
Unregistered 
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Hur avt?cker du?

  

Man måste naturligtvis hålla en temperatur s? att inte honungen blir "bränd"När 
vaxet är lagt tätt mot honungen uppskattar jag att det räcker med en temperatur av 
+30. När vaxet är vitt och som d? ofta är lagt med luft emellan kan temperaturen 
höjas tills vaxlocket krullar ihop sig och ?ppnar sig något, det räcker fär att det skall 
g? bra att slunga. 
När jag säger att man skall skrapa med baksidan p? gaffeln menar jag ett lätt skrap 
s? att det bara blir några repor p? täckvaxet. 
Jag tycker inte att det är besvårligare att sila honungen med detta förfarande. 
Vill man ha täckvax är naturligtvis metoden färkastlig, d? det mesta vaxet blir kvar 
p? ramarna. 

 

05-03-2008, 11:52 
AM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Vaxet sluter tätt om honungen därom inget tvivel. När bina fyller honungen i 
cellerna d? samtidigt bygger de upp väggen från cellens underkant. Sedan fylls det 
upp med honung till kanten, därefter bygger bina upp väggen tills det endast blir en 
liten ?ppning kvar och när det sista med honung har fyllts p? byggs det sista igen av 
cellocket som färseglar honungen.  
Om man t?nker riktigt d? finns det inget luftrum mellan täckvaxet och honungen. 
När vaxlocket kryllar sig d? är temperaturen bra nära + 63? och honungen blir 
bränd i ytan tätt under vaxet. 
Det är bra mycket bättre att använda en Avtäckningsrulle i st?llet d? blir inte 
honungen bränd.  
 
Använder vanlig traditionell avtäckningsgaffel en mycket bra sådan. L?ggs det ned 
några kronor p? en bra gaffel d? håller den i m?nga är. 
 
Det kan inte vara fel i att använda täckvaxet som bina producerar, att använda till 
nya vaxmellanväggar eller s?lja det till industrin. Rent vax betalar sig bra p? 
marknaden. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur avt?cker du? 

05-03-2008, 10:51 
PM 

Inlägg: #11

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Citat:
Hej! 
Vax smälter vid +63? och honungen förstörs vid +39? - +40?.  
Vid sådant förfarande d? är alla fina grejor i honungen som finns i ytan bortbrända.

 
Vid användning av varmluftspistol måste man naturligtvis vara färsiktig och 
ha pistolen inst?lld p? l?gsta värme. 
Jag har tidigare använt elhyvel (tills den gick sönder) till avtäckning, d? lades 
hyveln mot vaxkakan och det fr?ste och n?stan ?kokade? i vaxet och honungen. 
D? frågar man sig om det var s? bra. 
Hans Hult 

  

05-03-2008, 11:29 
PM 

Inlägg: #12

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Hur avt?cker du?

  

Vax smälter vid +63? och honungen förstörs vid +39? - +40?.  
Vid sådant förfarande d? är alla fina grejor i honungen som finns i ytan 
bortbrända""""... 
 
E...Skrev Om det fina som förstörs i honungen. Det här har kontrollerats med 
termometer som stukits in genom kakan från andra sidan ?nda till yskiktet som han 
oroar sig fär. 
Temperaturstegringen blir endast någon tiondels grad. 
 
Om man ska ge information s? ska man veta vad man talar om. 
Gideon 

  

06-03-2008, 12:38 
AM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
När en termometer sticks in i honungsramen p? andra sidan ?n vad varmluftpistolen 
är, d? är det temperaturen i ramens inneh?ll som m?ts i huvudsak. 
Det finns honungsproducenter med m?nga bisamhällen, de har doningar till grejor 
att ta till vid slungningen av honungen. Men det finns flaskhalsar. Maskinerna som 
används är anpassade fär en tjocklek av ram inkl. honung. Det som är utanfär 
denna tjocklek täcker maskinen av och hela särjan, vax och honung faller ned i en 
behållare under avtäckningsmaskinen. Hur blir d? separeringen vax - honungen från 
varandra. Givetvis i en honungssump eftersom den är dubbelmantlad och vattnet 
som är däremellan hettas upp till ca. +70? - +80? via Elpatronerna. Det behövs 
denna värme fär att vaxet ska kunna flyta upp över honungen och när allt har 
klarnat i sumpen pumpas det över till hinkar där vaxet fär stelna till klump över 
honungen som d? är underst. En liten anmärkning, de fina grejorna i honungen 
färsvinner vid ca. +40?. 
Med detta i bakhuvudet och t?nker sig in i situationen d? kan man fundera över vad 
fär honung som produceras............. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-03-2008, 08:16 
PM 

Inlägg: #14

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Hur avt?cker du?

  

När en termometer sticks in i honungsramen p? andra sidan ?n vad varmluftpistolen 
är, d? är det temperaturen i ramens inneh?ll som m?ts i huvudsak""""". 
 
Bullskit. När man sticker en termistor sensor genom baksidan s? att den finns strax 
under ytan p? honungen p? andra sidan av ramen m?ter man temperaturen i 
honungen under vaxet!!! 
 
> Maskinerna som används är anpassade fär en tjocklek av ram inkl. honung. Det 
som är utanfär denna tjocklek täcker maskinen av och hela särjan, vax och honung 
faller ned i en behållare under avtäckningsmaskinen. Hur blir d? separeringen vax - 
honungen från varandra. Givetvis i en honungssump eftersom den är dubbelmantlad 
och vattnet som är däremellan hettas upp till ca. +70? - +80? via Elpatronerna.  
 
> Med detta i bakhuvudet och t?nker sig in i situationen d? kan man fundera över 
vad fär honung som produceras... 
 
---------- 
 
1. Att vatten i mantel har temperatur 70 grader behöver inte betyda att inneh?llet i 
sumpen har samma temperatur (har du aldrig märkt att en keramisk h?ll p? spisen 
glöder rätt samtidig som vatten kanske inte ens hunnit koka?). Temperaturen beror 
p? hur l?nge särjan vax/honung stär i sumpen. 
 
2. andel av honung i sumpen respektive m?ngden av den slungade honungen går 
inte att jämföra. Man producerar inte (hela volymen) honungen via värmningen i 
sumpen. 
 
3. De flesta kloka biodlare använder honungen från täckvaxet (från värmesumpen) 
fär att göra mjöd av. De flesta biodlare använder dock vaxcentrifug. S? du behöver 
inte måla fan p? väggen. 
 
Gideon 

  

06-03-2008, 08:50 
PM 

Inlägg: #15

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
 
..."Gideon skrev.... 
3. De flesta kloka biodlare använder honungen från täckvaxet (från värmesumpen) 
fär att göra mjöd av. De flesta biodlare använder dock vaxcentrifug. S? du behöver 
inte måla fan p? väggen."... 
 
Det blir d? mycket mjöd eftersom honungen från sumpen efter att klumpen av vax 
har tagits bort hamnar i stora 500 kg.s tunnor av kraftig plast. 
 
Det är alltid minsta motst?ndets lag som r?der. En vaxcentrifug kan bara användas 
till det som namnet beskriver och den är troligen svårjobbad. En honungssump går 
att använda inom m?nga omr?den. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Hur avt?cker du?

 

 

 

06-03-2008, 10:20 
PM 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
PO Wagnsgård skrev..... 
 
..."När vaxet är lagt tätt mot honungen uppskattar jag att det räcker med en 
temperatur av +30. ".. 
 
Har vid varje tillf?lle fär slungning en temperatur i rummet p? ca. +29? - +30?, men 
har ?nnu inte sett att vaxet har kryllat sig innan det har lyfts bort med 
avtäckningsgaffeln. Med den temperaturen i rummet d? går hanteringen av 
honungen mycket bra, men använder enbart grovsilen färst?s. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2008, 12:45 
AM 

Inlägg: #17

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej igen! 
Tack fär svaren! 
 
Jag har också 30 grader i slungrummet, har inte heller märkt av att vaxet sm?lt, m?
jligtvis mjuknat aningen.  
 
Tycker det är onödigt att vårma honungen alls, därfär gillar jag varken varmpistol 
eller elhyvel.  
 
Det är ju bevisat att honungen far illa av värme. 
 
är det ingen som har byggt/konstruerat något eget?? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-03-2008, 12:59 
PM 

Inlägg: #18
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Hur avt?cker du?

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej igen! 
 
är det ingen som har byggt/konstruerat något eget??

Hej! 
Ja, det skulle vara intressant att ta del av ett sådant p?fund. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-03-2008, 11:53 
AM 

Inlägg: #19

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

V?rmepistol som avt?ckare (sparar tid) 

Jag har lärt mej att honung t?l att vårmas korta tider utan att ensymer färändras, 
med värmepistol handlar det om sekunder.  
Mycket besvår sparas om man inget avtäckningsvax fär. (Spara pengar!) 
S? fungerar det kanske inte s? bra p? gammalt, märkt vax men det är oftast från 
yngelrum och de tycker jag man bär sm?lta ur och inte slunga med honungen, d? 
det innehåller sjukdomssporer. 
Det är bara att prova, tid är också pengar men jag tror inte att du märker skillnad 
p? honungen, hur mycket honung i dag är inte vårmd i något led? 

  

31-03-2008, 06:13 
PM 

Inlägg: #20

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
även om honungen bara är varm i några sekunder, har den ju ?nd? varit där. J?mfär 
tex kokande vatten, vatten som bara har kokat upp och vatten som kokat i tio 
minuter är lika bakteriefritt vilket som...  
 
Och faktumet att mycket honung vårms är v?l ingen urs?kt fär att fortsätta? 
 
Skulle vilja se prov p? någons uppfinnerikedom, men det verkar svårt <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_surprised.gif" alt=":o" title="Surprised" /> 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=153&page=2 (5 av 6) [2014-08-20 11:48:50]

http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=153&pid=809
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=153&pid=852#pid852
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=178
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=178
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=153&pid=852
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=153&pid=883#pid883
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=165


Hur avt?cker du?
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Hur avt?cker du?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:48 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Hur avt?cker du? 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur avt?cker du? 

02-04-2008, 12:54 
AM 

Inlägg: #21

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag ser inget problem med att vårma honung. 
Men tiden du värmer honungen har betydelse och även temperaturen. 
Kokar du upp den eller har l?ng kok,det har betydelse fär honungen. 
En färh?jd HMF-halt kan skada bin.Gr?nsen är c:a 200 ppm har jag härt. 
Honung fär efter EU- och svenska regler ej ha mer ?n 40 ppm. 
 
HMF 30 ppm bildas vid  
30 grader C 150 - 250 dygn 
40 " 20 - 50 " 
50 " 5 - 9 " 
60 " 1 - 2? " 
70 " 5 - 14 tim. 
( Eva Cranes bok om honung) 
 
Om man håller sig till reglerna.Kan man vårma honung. 
Och p? s? vis f? fler produkter att erbjuda sina kunder. 
D? har man ett bredare sortiment av produkter att erbjuda. 
 
Jag har inget emot att s?lja mer honungsprodukter. 
Om den är värmebehandlad eller ej spelar ingen roll fär mig. 
Kunderna har ju val m?jligheten och l?sa kan dom flesta. 
Men var och en går ju som han/hon vill. 
 
 
//ärjan 
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Hur avt?cker du?

02-04-2008, 05:40 
PM 

Inlägg: #22

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Men där har vi en annan sida av saken tycker jag. Vissa produkter kan ju beh?va 
uppvårmning fär att kunna tillverka produkterna. D? är det ju heller inte någon 
naturprodukt l?ngre, honungen är ju tillverkad av bina, och m?nniskan fär äran att 
ta tillvara den... 
 
Det finns två block, vissa tycker inte vårmning går någon skillnad, och vissa tycker 
att honung ska utvinnas utan värme... Det går nog inte göra s? mycket ?t <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

29-07-2008, 05:58 
PM 

Inlägg: #23

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Citat:
Hej! 
Vax smälter vid +63? och honungen förstörs vid +39? - +40?.  
Vid sådant förfarande d? är alla fina grejor i honungen som finns i ytan bortbrända.

Eyvind! 
Har du l?st den nya Boken om Biodling? Om inte tycker jag du ska göra det och 
d? särskilt kapitlet om avtäckning (sidan 221) med tanke p? dina tidigare 
trakasserier  
av min avtäckningsmetod. 
H?lsningar 
Hans 

  

30-07-2008, 02:56 
PM 

Inlägg: #24

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Hur avt?cker du?

  

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
Vax smälter vid +63? och honungen förstörs vid +39? - +40?.  
Vid sådant förfarande d? är alla fina grejor i honungen som finns i ytan bortbrända.

Eyvind! 
Har du l?st den nya Boken om Biodling? Om inte tycker jag du ska göra det och 
d? särskilt kapitlet om avtäckning (sidan 221) med tanke p? dina tidigare 
trakasserier  
av min avtäckningsmetod. 
H?lsningar 
Hans[/quote] 
Hej! 
Det är något som inte st?mmer, varje färfattare har sin stil att färmedla sina 
kunskaper. Men inte att färgl?mma, boken är en översättning från Finska. Det finns 
flera fel i boken och troligtvis kommer det att hittas fler........ 
 
Fär egen del kommer varken Gasolbr?nnare eller Värmepistol att användas som 
avtäckningen av vaxet vid utvinningen av honungen. Det som d? s?ljs är en ?kta 
vara, ingen svedd honung. 
 
Biodlaren har ett Livsmedelsansvar till konsumenterna.......... 
 
Om man inte har det d? kan man mata bina med sträsocker från våren till h?sten 
och f? stora skärdar. Priset p? honung är h?gre ?n p? socker....... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-08-2008, 07:28 
PM 

Inlägg: #25

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
Vax smälter vid +63? och honungen förstörs vid +39? - +40?.  
Vid sådant förfarande d? är alla fina grejor i honungen som finns i ytan bortbrända.

Eyvind! 
Har du l?st den nya Boken om Biodling? Om inte tycker jag du ska göra det och 
d? särskilt kapitlet om avtäckning (sidan 221) med tanke p? dina tidigare 
trakasserier  
av min avtäckningsmetod. 
H?lsningar 
Hans[/quote] 
Hej! 
är det en sådan gasolbr?nnare som omn?mns här? 
 
http://mymtbfblogg.bnej.se/#home 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Hur avt?cker du?

 

 

 

16-12-2008, 08:23 
PM 

Inlägg: #26

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

Re: Hur avtäcker du? 

Finns det någon ÅF för Lega Italy här hemma? 
http://www.legaitaly.com/eng/cat_1_5.html 
ÅF = Återförsäljare!! 
 
Alla leverantörer är så skiträdda för att tala om vilka fabrikat dom har eller vart en 
apparat är tillverkad! Ju mera info jag får desto mera intresserad kan jag bli att 
köpa.  
Får jag ingen info så handlar jag helt enkelt inte. Ett problem är att alla säljer snart 
samma prylar. 

http://www.Solare.se 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sp?rrgaller 

21-08-2008, 03:21 
PM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Sp?rrgaller 

Jag tycker det är besvårligt att göra rent spärrgaller. 
Har ni några bra tips som kan underlätta? 
Hans 

  

18-09-2008, 09:06 
PM 

Inlägg: #2

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Eftersom det oftast bara är vax s? nyttjar jag varmluftpistol, resten (träramen) kan 
man skura med hetvatten och målarsoda 

  

09-11-2008, 06:00 
PM 

Inlägg: #3

Curt   
Member 

 
Inlägg: 69 
Registrerad: Sep 2006 
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Sp?rrgaller

Re: Spärrgaller 

Hej! 
Spärrgaller är lätta att få rena med varmluftpistol i ena handen och ett 
blåsmunstycke i den andra. Man måste naturligtvis stå utomhus med detta eftersom 
det skvätter vax och propolis. 

Curt Augustsson 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Fr?gor ang honungsslunga. 

21-09-2008, 03:23 
PM 

Inlägg: #1

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

Fr?gor ang honungsslunga. 

Har någon provat följande slunga eller vet något om bra/dåliga saker s? här gårna 
av er. Slungan har svensson automatik men vänder själv 1 gång. Det framgår dock 
inte om den går p? 230V 1-fas eller om man totat ihop någon 3-fas motor fär att 
kasta om faserna fär att ändra riktning. 200W och diameter 90/92 cm. Rätt OK 
apparat s? långt. 
 
http://www.swienty.dk/?pid=1&id=108403 
 
Jag har fär avsikt att slunga 12 st 3/4 Langstroth ?t gången och i ett annat forum sa 
man d? att det beh?vdes minst 34 x 46 for 2 st sådana ramar. Men det har visat sig 
att två ramar passar utmärkt i en i en 34 x 44 korg. 

http://www.Solare.se 

 

 

 

03-10-2008, 08:43 
PM 

Inlägg: #2

Per Nordstr  
Unregistered 

  

  

Hej har haft en tre är det är enfas går som en dröm,mvh.per nordström 
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Fr?gor ang honungsslunga.

04-10-2008, 10:10 
PM 

Inlägg: #3

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

  

Tack Per!!! 
D? vågar jag också sl? till! 

http://www.Solare.se 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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2-ramars slunga sk?nkes 

13-07-2008, 08:26 
PM 

Inlägg: #1

Bidrottningen ?   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

2-ramars slunga sk?nkes 

?ldre v?lfungerande tvåramars slunga sk?nkes. Finns i ?sterg?tland. 
 
0142-30036 el 0705956594 <img src="{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif" alt=":!:" 
title="Exclamation" /> 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 12:50 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ ReaDan plastkupa 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

ReaDan plastkupa 

17-02-2008, 11:12 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

ReaDan plastkupa 

Funderar p? att skaffa Rea Dan plastkupa. Tacksam fär åsikter om denna kupa av 
någon som har erfarenheter av den. 
Helena 

  

22-02-2008, 01:57 
AM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Den lilla erfarenhet jag har av Rea Dan är. 
Att jag köpte 5 st samhällen i fjol som var i Rea Dan kupor. 
Och som jag sedan flyttade över till mina egna Nacka-kupor. 
Det är att jag upplevde dom som härdare och tåligare ?n mina egna. 
Dom isolerar säkert bättre ?n Nacka-kupor. 
Men Nacka-kupor räcker fullgott fär övervintring här i Jämtland. 
S? priset avgår att jag fortsätter med Nacka-kupor i fortsättningen. 
Nacka lådorna kostar 100 kr hel langstroth och Rea Dan är väll dubbelt upp tror jag. 
En annan färdel med Rea Dan tycker jag är den fasade kanten p? lådorna. 
Den går att dom inte glider i sidled lika lätt vid transport. 
Men det uppväger inte pris skillnaden fär det tycker jag. 
 
//ärjan 
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ReaDan plastkupa

  

02-04-2008, 01:04 
AM 

Inlägg: #3

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Helena det verkar vara en liten skara som använder sig av Rea-dan. 
över 950 visningar och ingen som har någon åsikt om kupan. 
Märkligt eller hur? 

  

02-04-2008, 05:56 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Jag tillhär trä-kupe-släktet <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" 
title="Very Happy" />. Visserligen är plast lättare, men träkupor behöver heller inte 
v?ga s? som de gjorde färr...  
 
Lite färdelar om man väljer träkupa: 
 
Trä är överlägset vid decinficiering. (kan flammas) 
Träet håller bättre. 
Vackrare, trevligare kupor. 
Inga onödiga olje-produkter tillsammans med honungen. 
Gär att renovera om kupan skulle g? sönder, plast är bara att slänga. 
Man kan bygga kupan själv, och f? ned kostnaden till en helt annan nivå. 
 
 
Men valet är ditt, testa några olika (köp beg) och se vilken modell som du fastnar 
fär... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

04-04-2008, 06:38 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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ReaDan plastkupa

  

[quote author="Honungsslickare"]Hej! 
 
Jag tillhär trä-kupe-släktet :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-04-2008, 07:53 
PM 

Inlägg: #6

EHN   
Junior Member 

 
Inlägg: 12 
Registrerad: Dec 2005 

  

Har b?de trä, Rea-Dan och Nacka-lådor. Plastkupor är överl?gsna i mycket, speciellt 
Rea-Dan som är lätta att rengöra eftersom ytan är relativt härd. Nackdelen med 
plast är om de v?lter s? går de ofta sönder ordentligt, svåra att laga. Nacka fungerar 
inte här uppe i norr (Lule?) om man inte extraisolerar/vindskyddar med en plåt-huv 
e.dyl., men priset är ju desto angen?mare. Trä har säkert l?ngsta h?llbarheten 

  

27-06-2008, 08:42 
AM 

Inlägg: #7

Lasse H   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Jun 2008 

Nybörjare. 

Citat:
Har b?de trä, Rea-Dan och Nacka-lådor. Plastkupor är överl?gsna i mycket, 
speciellt Rea-Dan som är lätta att rengöra eftersom ytan är relativt härd. 
Nackdelen med plast är om de v?lter s? går de ofta sönder ordentligt, svåra att 
laga. Nacka fungerar inte här uppe i norr (Lule?) om man inte extraisolerar/
vindskyddar med en plåt-huv e.dyl., men priset är ju desto angen?mare. Trä har 
säkert l?ngsta h?llbarheten

 
Hej p? er. Jag är en nybärjare som har en dubbelkupa i trä. Jag skall skaffa mej nya 
kupor, d? jag kommer att ut?ka med mera samhällen i framtiden. Enligt sign. EHN 
s? fungerar inte Nacka kupor i Luletrakten, men i jämtland går det bra. Det är ju 
liknande klimatzoner. Jag funderar p? att skaffa mej botten och tak i trä samt lådor i 
nackamodell eller liknande. Skulle det fungera här i Pitetrakten? Ha en bra dag, 
Lasse H. 

  

27-06-2008, 10:07 
AM 

Inlägg: #8

Patrik   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 
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ReaDan plastkupa

  

Jag tror att du kan ha nacka kupor i Pite? skulle vara lite os?ker s? skaffa dom 
helgjutna nacka som har ett h?gre k vårde.  
Jag har mina kupor p? n?stan 500 m och dom vindar som sveper över från norska 
sidan är inte dom varmaste här i Jämtland. 
Samh?llena är kanske aningen svagare i nacka p? våren men tidig vårrengåring s? 
du inte fär fukt i kupan s? ser man ingen skillnad l?ngre fram p? sommaren. 
Jag själv har inte hellre färstätt varfär man måste ha en extra huv när det funkar 
bra i Jämtland utan. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Honungsr?rare

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:50 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Honungsr?rare 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungsr?rare 

24-06-2008, 07:03 
PM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Honungsr?rare 

I en postorder katalog s?g jag en färg- och cementblandare med följande kapacitet 
chuck M 14, varv tal: 120-580v/min effekt 1,2kw 230V Vikt 5,3 kg pris 499 kronor. 
Skulle en sådan maskin kunna användas som honungsrärare? 
Hans 

  

25-06-2008, 12:05 
AM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej Hans! 
Jag kär med en bosch borrmaskin gbm 13 hre. Den du har titta p? fungerar säkert 
utmärkt fär att rära honungen. Hade själv en l?gpris maskin fär att rära honungen 
med. Men problemet var att från kolen p? maskinen. S? sl?ppte det svarta sm?fliser 
som ramlade ner i honungen. Och det blev svarta prickar i den. S? det blev foder av 
den hinken. Märket p? maskinen jag hade var best tools.  
 
//ärjan Persson 

  

26-06-2008, 10:03 
PM 

Inlägg: #3
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Honungsr?rare

Bidrottningen ?   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

Honungsr?rare 

Jag köpte en cementrärare p? Jula fär 499 kr häromdagen. Den fungerar utmärkt fär 
mig hittills. D? slipper jag br?nna min mans borrmaskin som inte m?dde s? bra av 
rärandet. 
Den här har stegl?s hastighet och man kan kära l?ngsamt <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif" alt=":idea:" title="Idea" /> och den orkar. 

  

27-06-2008, 09:58 
AM 

Inlägg: #4

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Re: Honungsr?rare 

Citat:
Jag köpte en cementrärare p? Jula fär 499 kr häromdagen. Den fungerar utmärkt 
fär mig hittills. D? slipper jag br?nna min mans borrmaskin som inte m?dde s? bra 
av rärandet. 
Den här har stegl?s hastighet och man kan kära l?ngsamt <img src=
\"{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif\" alt=\":idea:\" title=\"Idea\" /> och den orkar.

 
Det är just den cementräraren p? Jula som jag är intresserad av, 
tack fär svaret. 
Hans 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Plastkupa bra eller d?lig?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:51 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  / 
Plastkupa bra eller d?lig? 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Plastkupa bra eller d?lig? 

04-01-2006, 06:46 
PM 

Inlägg: #1

Gripen50  
Unregistered 

  

Plastkupa bra eller d?lig? 

Jag funderar p? att ha några reservkupor liggande hemma fär att ta till vid vissa tillf?
llen, fär svårmar, övertagande av bin från folk som har trättnat osv. 
Det jag funderar p? är att ha liggande några lådor, bottnar och tak i plast typ REA 
DAN och/eller Nacka-kupa. Dessa tar ju inte s? stor plats och är lätta. är det någon 
som har erfarenhet av dem och som skulle kunna dela med sig av sina erferheter. Hur 
klarar de vintern? Hur är det med m?gel osv? 
Kort sagt är det något att satsa p?? Jag kär LN och t?nkte mig den storleken även i 
dessa plastkupor. 
Gripen 50 

 

07-01-2006, 03:41 
PM 

Inlägg: #2

G  
Unregistered 

  

  

Det tycker jag är utmärkt. Jag har Nacka-kupor, och bara goda erfarenheter. Du kan 
f? lite problem med myror, men det är enkelt att l?sa med koppar vid benen till st?
llningen som kuporna stär p?. 
H?lsningar 
Gäran Frick 

 

08-01-2006, 12:54 
AM 

Inlägg: #3

Gripen50  
Unregistered 
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Plastkupa bra eller d?lig?

  

Tack fär svaret Gäran! 
Jag har faktiskt best?llt tre lådor REA DAN plus botten och lock. Just myror ja, jo jag 
kär med plåtburkar med motorolja i plus att jag också har lagt ut myrr runt burkarna 
där det har varit extra besvårligt. 
Ser fär ?vrigt att du är nyregistrerad p? forumet Gäran. Det är kul att det kommer till 
nya här. Forumet behöver f? mer fart över sig tycker jag. 
V?lkommen! 

 

08-01-2006, 12:44 
PM 

Inlägg: #4

G  
Unregistered 

  

  

Ingen orsak Gripen50 
 
Jag håller med dig om att det är d?lig fart p? forumet. Varfär? Ja, det kan jag bara 
spekulera i, men kanske därfär att s?kv?gen från startsidan är kr?nglig, eller också är 
vi helt enkelt blyga jemoticon(':oops:') 
Embarassed 
Lycka till med de nya kuporna 
?nskar  
Gäran Frick 

 

08-01-2006, 12:49 
PM 

Inlägg: #5

Gripen50  
Unregistered 

  

  

Vilket sammanträffande! 
Jag har alldeles nyss skrivit ett brev till Webbmaster fär SBR?s hemsida och p?talat att 
Diskussionsramen är fär undang?md, att folk inte hittar dit. Jag har färeslagit att de 
bär lyfta in den till h?ger om L?nkar h?gst upp p? startsidan s? att den syns mer och 
att de också går reklam fär Diskussionsramen några veckor nu under våren. 

 

08-01-2006, 05:25 
PM 

Inlägg: #6

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Innan ?mnet flyger iv?g helt från plastkupor och myrr (är det l?mpligt ihop med bin? 
Myror och bin är ju släktingar...), s? vill jag infoga en kommentar i ?mnet. 
Diskussionsramen är inte helt sanktionerad, därfär lever den i en sanktionerad halvg?
md tillvaro. Men jag jobbar p? det!  

BeeWare! 
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Plastkupa bra eller d?lig?

  

02-02-2006, 05:20 
AM 

Inlägg: #7

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

plastkupor 

M?gel i kuporna har mera att göra med bottenkonstruktionen ?n med materialet i 
kupan enligt min erfarenhet. 
Plastkupor har en kortare livsl?ngd ?n oisolerade skattlådor.  
Platkupor behöver ibland målas. Alla t?l inte l?sningsbaserad färg. Anv?nd 
vattenbasead i varje fall i färsta strykningen. 
mvh 
Rune 

 

 

 

30-04-2006, 07:14 
PM 

Inlägg: #8

Anders G   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Apr 2006 

  

Plastkupor fungerar bra. Jag har byggt ett tiotal skattlådor i frigolit av lite härdare 
kvalite, med färstärkning av trä. Men det är viktigt att de målas med akrylat b?de ut 
och inv?ndigt. Annars kan bina bärja ?ta p? dem. 
Nackdelen är att man inte kan flamma av dem vid tex utsot. 
Färdelen är färst?s vikten. 

  

30-04-2006, 07:19 
PM 

Inlägg: #9

Anders G   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Apr 2006 

  

I botten går jag två h?l, p? vardera ca 4-5cm i diameter som färses med n?t. De 
placeras långt bak , under de bakersta ramarna, ett i varje härn. Där brukar det vara 
problem med fukt och m?gel. 
Detta ger en bra ventilation. 

  

10-07-2006, 06:16 PM (Detta inlägg ändrades senast: 10-07-2006 av 06:19 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Plastkupa bra eller d?lig?

  

Citat:
Det tycker jag är utmärkt. Jag har Nacka-kupor, och bara goda erfarenheter. Du kan 
f? lite problem med myror, men det är enkelt att l?sa med koppar vid benen till st?
llningen som kuporna stär p?. 
H?lsningar 
Gäran Frick

Hej! 
 
" ....l?sa med koppar vid benen till st?llningen ...." 
 
är det metallen Koppar som avses? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Plastkupa bra eller d?lig?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:51 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Plastkupa bra eller d?lig? 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Plastkupa bra eller d?lig? 

10-07-2006, 06:19 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Plastkupor fungerar bra. Jag har byggt ett tiotal skattlådor i frigolit av lite härdare 
kvalite, med färstärkning av trä. Men det är viktigt att de målas med akrylat b?de 
ut och inv?ndigt. Annars kan bina bärja ?ta p? dem. 
Nackdelen är att man inte kan flamma av dem vid tex utsot. 
Färdelen är färst?s vikten.

 
Hej! 
 
"...Nackdelen är att man inte kan flamma av dem vid tex utsot...." 
 
Och d? bina blir smittade av Amerikansk Yngelr?ta. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-07-2006, 06:36 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Plastkupa bra eller d?lig?

Re: plastkupor 

Citat:
M?gel i kuporna har mera att göra med bottenkonstruktionen ?n med materialet i 
kupan enligt min erfarenhet. 
Plastkupor har en kortare livsl?ngd ?n oisolerade skattlådor.  
Platkupor behöver ibland målas. Alla t?l inte l?sningsbaserad färg. Anv?nd 
vattenbasead i varje fall i färsta strykningen. 
mvh 
Rune

 
Hej! 
Har man flustert helt ?ppet under vintern och invintrar p? en l?da som är brukligt i 
Varroatider. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/vsv/sv.html 
 
Har man d? ett skydd framfär flustret som skydd fär sn?n p? vintern s? kan bina 
ventilera bort den eventuella fukt, kondens som kan bli p? botten av bisamh?llet. 
Har bara bina fri tillgång till luft s? behöver det inte bli någon fukt p? kupbottnen. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-07-2006, 06:42 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Plastkupor fungerar bra. Jag har byggt ett tiotal skattlådor i frigolit av lite härdare 
kvalite, med färstärkning av trä. Men det är viktigt att de målas med akrylat b?de 
ut och inv?ndigt. Annars kan bina bärja ?ta p? dem. 
Nackdelen är att man inte kan flamma av dem vid tex utsot. 
Färdelen är färst?s vikten.

 
Hej! 
 
".....Plastkupor fungerar bra...." 
 
Blir dom inte fär t?ta? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-07-2006, 06:46 
PM 

Inlägg: #14
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Plastkupa bra eller d?lig?

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Tack fär svaret Gäran! 
Jag har faktiskt best?llt tre lådor REA DAN plus botten och lock. Just myror ja, jo 
jag kär med plåtburkar med motorolja i plus att jag också har lagt ut myrr runt 
burkarna där det har varit extra besvårligt. 
Ser fär ?vrigt att du är nyregistrerad p? forumet Gäran. Det är kul att det kommer 
till nya här. Forumet behöver f? mer fart över sig tycker jag. 
V?lkommen!

 
Hej! 
 
"...Jag har faktiskt best?llt tre lådor REA DAN plus botten och lock...." 
 
Skulle inte komma p? tanken att blanda in plast i biodlingen. ( Plast kommer ju från 
Oljan från h?ligheter i marken ) . Bin gillar allt som finns ovan mark och ogillar, 
avskyr allt som finns under marken. Tag t.ex. Bensin det där de av....... <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

01-02-2008, 12:12 
AM 

Inlägg: #15

Torbjörn   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Jan 2008 

Plastkupor 

Jag har bara Nacka LN med täckskiva av plast och fodrar med foderl?da i Nacka-
modell. Färdelarna är i) det är enkelt att best?lla och h?mta ut p? vanliga posten, ii) 
det är rationellt om man inte har bina p? sin egen tomt, iii) Det är lätt att sätta ihop 
och måla utan att det luktar s? mycket (plastfärg), iv) om man använder lådorna 
som skattlådor väger de inte s? mycket, v) de är billiga i inköp, det är v?l halva 
kostnaden, ungefär. Nackdelen är att de bara är att elda upp om man fär yngelr?ta, 
men det kanske är b?st att göra i alla fall. M?jligen slits de snabbare ?n trä, men det 
har jag inte hunnit märka något av. De blir i vart fall inte skadade av fukt. 

  

23-04-2008, 11:40 
AM 

Inlägg: #16

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 

  

Well, jag säger bara en sak: "I love plastic!". Aldrig mer trä i min bigård, iallafall 
inte i skattlådorna! 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /> 
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Plastkupa bra eller d?lig?

  

26-04-2008, 04:27 
PM 

Inlägg: #17

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

[quote author="Vargalyster"]Well, jag säger bara en sak: "I love plastic!". Aldrig 
mer trä i min bigård, iallafall inte i skattlådorna! 

 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

06-06-2008, 07:31 
PM 

Inlägg: #18

lina  
Unregistered 

  

Re: Plastkupa bra eller d?lig? 

[quote author="Gripen50"]Jag funderar p? att ha några reservkupor liggande 
hemma fär att ta till vid vissa tillf?llen, fär svårmar, övertagande av bin från folk 
som har trättnat osv. 
Det jag funderar p? är att ha liggande några lådor, bottnar och tak i plast typ REA 
DAN och/eller Nacka-kupa. 
 
Nackabotten är lite t?t säger en bekant. N?tet var lite litet och gav d?lig ventilation. 
Hon bytte till en vanlig varroabotten i trä/laminat, men beh?ll lådorna i frigolit. Det 
fungerar v?ldigt bra. 
Sj?lv har jag vanliga varroabottnar och två l?gnormal yngellådor i laminat, där 
samh?llet övervintrar, och sedan skattlådor i EPS-frigolit. Tärebodamodell b?gge.  
Kuporna är i praktiken stationära och verkar funka hur bra som helst.  
P? det ett "riktigt" lock, men jag funderar p? att ha plastlock också under sommaren 
pga vikten. Sj?lva lyftandet blir v?ldigt mycket lättare. 
Men frigoliten måste målas med l?mplig färg, annars tar den stryk av sol och tärnar. 

 

14-06-2008, 01:54 
AM 

Inlägg: #19

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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Plastkupa bra eller d?lig?

  

Citat:
Skulle inte komma p? tanken att blanda in plast i biodlingen. ( Plast kommer ju 
från Oljan från h?ligheter i marken ) . Bin gillar allt som finns ovan mark och 
ogillar, avskyr allt som finns under marken. Tag t.ex. Bensin det där de av....... 
<img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

 
är inte det att g? lite v?l långt ? Alla metaller vi har kommer ur jorden. Jag gissar att 
du inte har halmtak p? kuporna, kupkniv i ben, r?kpust i keramik, eller slunga och ?
vrig slungningsutrustning av trä. I s? fall kan du f? problem med bihusesynen som 
inte ens accepterar vår gamla rärstav i trä. 
Skippa s?gsp?net som isolering och alla gamla (mus?tna) täcken.Spara ryggen och 
byt upp dig till plastlådor. Bina mär bra i dem också. Byt till n?tbotten och l?t 
kuporna sn?a över utan att bina riskerar fär lite luft. V?lkommen in i ett nytt 
ärhundrade. 
D  
Lycka till 
Rune 
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●     Skicka denna tråd till en vän
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?ngvaxsm?ltare

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:51 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ ?ngvaxsm?ltare 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

?ngvaxsm?ltare 

23-10-2006, 01:17 
AM 

Inlägg: #1

c0m4   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

?ngvaxsm?ltare 

Hej! Jag har byggt en enkel ?ngvaxsm?ltare: kolla in beskrivning p? http://home.
astrakan.hig.se/coma/index.php?cnt=vax 
/c0m4 

  

06-05-2008, 12:19 
AM 

Inlägg: #2

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Vaxsm?tare 

Köpte fär en tid sedan p? loppis en sm?ltare best?ende av: 
1) ett fyrkantigt kärl, bottenyta 45x35 cm h?jd 35 cm med ett värmedelement, ,
modell doppvårmare, p? ena kortsidan. P? andra kortsidan en avh?llningspip i 
ovankanten. 
2) ett mindre kärl 40x30, gjort fär att h?nga 8 LN ramar i. Botten är perforerad. P? 
undersidan finns en slags st?llbara f?tter, 4-5 cm h?ga. 
P? l?ngsidarna en slags gångjärnsfärsedda hållare.  
3)En perforerad bricka, med 1cm kant, passar precis som lock till 2) 
4)Ett helt lock, med handtag, som passar till 1) 
Det stär ACAN p? sm?ltaren. 
är det någon som har erfarenhet av denna sm?ltare eller har någon id? hur den b?st 
används? 
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Bra redskap

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:52 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Bra redskap 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bra redskap 

26-02-2008, 11:21 
PM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Bra redskap 

Fär nya biodlare och även alla andra vill jag rekommendera två verktyg 
som fär mig har blivit n?stan oumbärliga. 
 
Kakt?ng som används fär att lyfta upp ramar ur yngelrum och skattlådor. 
Det h?nder ibland att man har arga bin, att sticka ner fingrarna i 
l?dan är inte s? trevligt, d? är kakt?ngen vårt sitt pris. Den används även 
d? jag borstar av bina vid skattningen. 
 
Ramhållare är en st?lkonstruktion att placera p? l?dan vid genomgång av 
samh?llet med plats fär fyra ramar. 
Vid kontroll av samh?llet bär man inte st?lla den upptagna ramen p? marken,  
dessutom behöver man inte b?ja ryggen, det går man ju tillr?ckligt mycket ?nd?. 
 
Redskapen finns att köpa hos biredskapshandlare till ett som jag tycker 
överkomligt pris.  
Hans Hult 

  

26-02-2008, 11:59 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Bra redskap

Re: Bra redskap 

Citat:
Fär nya biodlare och även alla andra vill jag rekommendera två verktyg 
som fär mig har blivit n?stan oumbärliga. 
 
Kakt?ng som används fär att lyfta upp ramar ur yngelrum och skattlådor. 
Det h?nder ibland att man har arga bin, att sticka ner fingrarna i 
l?dan är inte s? trevligt, d? är kakt?ngen vårt sitt pris. Den används även 
d? jag borstar av bina vid skattningen. 
 
Ramhållare är en st?lkonstruktion att placera p? l?dan vid genomgång av 
samh?llet med plats fär fyra ramar. 
Vid kontroll av samh?llet bär man inte st?lla den upptagna ramen p? marken,  
dessutom behöver man inte b?ja ryggen, det går man ju tillr?ckligt mycket ?nd?. 
 
Redskapen finns att köpa hos biredskapshandlare till ett som jag tycker 
överkomligt pris.  
Hans Hult?n

Hej! 
Kupans modell är avgörande. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-02-2008, 02:10 
AM 

Inlägg: #3

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag håller med Hans till full om kakt?ngen. 
Det är ett utmärkt redskap att använda i sin biodlingen. 
Kakt?ngen går det mycket lätt att lossa fast kittade ramar. 
även när man skall sortera ramar använder jag den. 
Lyfter ramarna med en hand ist?llet fär två. 
Den är vård var enda krona tycker jag. 
 
//ärjan 

  

27-02-2008, 12:58 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Bra redskap

Kakt?ng..... en bra grej att ha hemma. 

Hej! 
Vid bek?mpning av Varroan med mj?lksyra d? är kakt?ngen ett mycket bra redskap, 
ett tvång att använda sig av. Med den lyftes varje ram med en hand och i den andra 
handen håller man sprutflaskan med mj?lksyran. Ramen v?nds enkelt fär att b?da 
sidor av ramen ska bli behandlade. 
 
Vid kallbygge i ett samh?lle d? underlättas lyftningen av ramarna. Men vid 
varmbygge är det nog inte vanligt. Det går att v?nda ramen mot ljuset enklare d? 
den h?lls med två h?nder och d? f? in rätt vinkel av ramen i färhållande till ?gonen 
och ljuset. 
 
När snabbkokare med plats fär endast två ramar används. Kakt?ngen är d? ett 
måste eftersom ramarna h?nger p? sina hakar långt ned i kokaren hela 6 cm. under 
l?dans översida. L?dans bredd är endast ca. 7 cm. Det är d? plats fär odlingscellerna 
över ramarna.  
 
Ramar som har kittats fast lossas enklast med kupkniven vid ramarnas gavlar, färst 
den ena sidan sedan den andra. Det går sedan enkelt att lyfta ramarna fär hand. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-02-2008, 10:26 
PM 

Inlägg: #5

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Re: Bra redskap 

Eyvind skrev 
Kupans modell är avgörande.[/quote]  
 
Vilken kupmodell passar den inte fär? 
Hans Hult 

  

27-02-2008, 11:07 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Bra redskap

Re: Bra redskap 

Citat:
Eyvind skrev 
Kupans modell är avgörande.

 
 
Vilken kupmodell passar den inte fär? 
Hans Hult?n[/quote] 
Hej! 
 
..."Ramhållare är en st?lkonstruktion att placera p? l?dan vid genomgång av  
samh?llet med plats fär fyra ramar.  
Vid kontroll av samh?llet bär man inte st?lla den upptagna ramen p? marken,  
dessutom behöver man inte b?ja ryggen, det går man ju tillr?ckligt mycket ?nd?. "... 
 
När bipaviljong används att hysa bisamhällen i, det finns d? inte plats fär någon 
ramhållare eftersom det är andra bisamhällen p? ?mse sidor av det som unders?ks 
och framtill finns en vägg. 
 
http://biblogg.bnej.se 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

28-02-2008, 11:40 
AM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Färn?denheter. 
 
Vilka fär - och nackdelar har kakträden Färtennt järnträd ? 
Och. 
Vilka fär - och nackdelar har Rostfri kakträd? 
 
Vad är färdelen med färkopprad spik vid tillverkning av ramar? 
 
Trädsp?nnare är ett mycket användbart redskap, men när är den det? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

04-03-2008, 11:11 
PM 

Inlägg: #8

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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Bra redskap

  

Citat:
Hej! 
Färn?denheter. 
 
Vilka fär - och nackdelar har kakträden Färtennt järnträd ? 
Och. 
Vilka fär - och nackdelar har Rostfri kakträd? 
 
Vad är färdelen med färkopprad spik vid tillverkning av ramar? 
 
Trädsp?nnare är ett mycket användbart redskap, men när är den det?

 
Hej! 
 
De stärsta färdelarna har rostfri kakträd- just därfär att den inte rostar. Den rostfria 
kakträden är något h?llbarare, samt den är mer livsmedelsv?nlig. 
 
Färtennt kakträd stär inte emot rosten lika bra, och risken fär smak och färgfär?
ndringar i honungen finns. 
 
Forkopprad spik klarar av de syror som används i varroabehandlingen, den 
galvaniserade rostar, den t?l inte syrorna. 
 
Trädsp?nnaren används till att som namnet anger sp?nna kakträden. Detta är 
mycket användbart när man sm?lt ner vaxet i ramarna, man kan använda samma 
träd igen, men den behöver ofta sp?nnas. man slipper lossa träden, man drar bara 
över träden med sp?nnaren. 
 
Vid ursm?ltning av vaxet är den rostfria träden överl?gsen, den håller mycket 
bättre. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

04-03-2008, 11:53 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Tack fär svaret! 
Hade svaret innan, men ville testa panelens sakkunniga. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-03-2008, 12:34 
AM 

Inlägg: #10
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Bra redskap

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Ja trodde n?stan det, frågan var lite ironiskt st?lld  

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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●     Skicka denna tråd till en vän
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Kupm?lning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:52 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Kupm?lning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Kupm?lning 

16-06-2007, 09:43 
PM 

Inlägg: #1

Sune   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Mar 2006 

Kupm?lning 

Hej 
 
Hur ytbehandlar jag b?st en ny Sk?lderhuskupa? Inv?ndigt, utvåndigt, 
botten och ramlådor. 
 
 
MVH/Sune 

  

17-06-2007, 04:27 
PM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Grundmåla allt med en alkydoljegrund utom insidan. 
Ta sedan en akrylatfärg p? utsidan. 
Men inte p? ytor som ligger mot varandra. 
 
//ärjan 

  

14-10-2007, 03:05 
PM 

Inlägg: #3
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Kupm?lning

Anette i Bugared   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Oct 2007 

f?rg p? kupan? 

Har det någon betydelse vilken kulär jag väljer? Fär binas skull menar jag. 
 
Om jag vill ha en palett av rosa, gula och bl? kupor, kan detta stära bina p? något 
vis? 

  

15-02-2008, 07:15 
PM 

Inlägg: #4

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Re: f?rg p? kupan? 

Citat:
Har det någon betydelse vilken kulär jag väljer? Fär binas skull menar jag. 
 
Om jag vill ha en palett av rosa, gula och bl? kupor, kan detta stära bina p? något 
vis?

 
Skulle inte tro att bina blir stärda, det blir mindre felflygningar pga att bina lättare 
ser sin egen kupa, och hittar dit lättare.  
 
Ett tips: fråga i färghandeln om de inte har några felblandade burkar du kan f? eller 
köpa billigt. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very 
Happy" /> 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bikupor K?pes,,,

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:52 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Bikupor K?pes,,, 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bikupor K?pes,,, 

31-12-2007, 03:54 
PM 

Inlägg: #1

biodlaren43   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Dec 2007 

Bikupor K?pes,,, 

Ja köper gårna trägkupor ? vandringskupor om dom är i bra skick, 
även bisamhällen utan kupa, 
 
maila till <a href="mailto:biodlaren@live.se">biodlaren@live.se</a> 
 
jag bor i småland ?ker gårna en bit, 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

Forum i 'Redskap från kupkniv till slunga'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Bygga själv 0 0 Aldrig

 

Sidor (2): « Föregående 1 
2  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Redskap från kupkniv till slunga 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Myrsyra 
Helena

3 5,868
12-08-2007 01:03 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 ramstorlek 
Helena

3 6,088
15-06-2007 11:49 PM 

Senaste inlägget: OlofL 

 
vill prova drottningodling (Sidor: 1 
2 ) 
johan

15 15,002
23-05-2007 10:23 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 kupor 
c-c

2 5,632
06-04-2007 12:53 PM 
Senaste inlägget: c-c 

 Tvättning av ramar 
JörgenA

1 5,339
08-03-2007 11:49 PM 

Senaste inlägget: duunpedersen 

 Uppstart av biodling 
legu

1 5,470
07-03-2007 10:10 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Hj?lp 
random

1 5,194
25-02-2007 10:44 PM 

Senaste inlägget: Fredrik Brannebo 

 Precisionsrefraktometer 
voyager

0 6,556
17-10-2006 02:59 AM 

Senaste inlägget: voyager 

 Refractometer 
Raffe

6 7,210
05-09-2006 11:54 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Utrustning f?r vaxsm?ltning (Sidor: 
1 2 3 ) 
Jens

23 19,609
19-08-2006 11:32 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Ritningar (Sidor: 1 2 ) 
Palexander5

10 13,122 14-08-2006 12:25 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 V?rderingshj?lp! 
videvi

3 6,386
01-08-2006 09:29 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Br?nsle till r?kpusten (Sidor: 1 2 ) 
Gripen50

11 11,178 10-07-2006 07:15 PM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 Invintra i skattlådor 
videvi

2 5,973
10-07-2006 07:05 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 
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 T?ckskiva av plast 
Jonas Bj

4 6,389
07-07-2006 01:21 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Bipavillioner 
Hanne Nøjd

3 6,298
06-07-2006 08:31 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 
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 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
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Myrsyra

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:53 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Myrsyra 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Myrsyra 

10-08-2007, 10:03 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Myrsyra 

Vilken styrka p? myrsyran bär man ha i en myrsyreapplikator? 

  

10-08-2007, 04:20 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej, 
 
se under Om bin & biodling -> Friska och sjuka bin ->Varroabek?mpning med 
ekologiska metoder. 
 
L?ngst ner där finns recept. L?s gårna hela artikeln om du missat den tidigare. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> 

BeeWare! 

  

10-08-2007, 04:39 
PM 

Inlägg: #3
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Myrsyra

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Jag ser ?nd? inte vilken styrka myrsyran ska ha. 60, 65 eller 70 % beskrivs hur man 
sp?der till, men vilken styrka bär jag ha? 

  

12-08-2007, 01:03 
PM 

Inlägg: #4

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag tycker du väljer den i mitten. Svenskt o bra. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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ramstorlek

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:53 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ ramstorlek 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

ramstorlek 

14-06-2007, 12:32 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

ramstorlek 

Har l?gnormalramar. Undrar om det finns ramar med samma bredd men typ 
halvsvea i h?jden. Tycker det blir tungt att lyfta skattlådorna. 

  

14-06-2007, 01:42 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag undrar om det inte finns något som heter halv LS, den skall i s? fall vara l?
gnormal p? bredden och halv svea p? djupet. 
 
Har fär mig att SBR tagit fram någon guide fär m?tt & liknande. Kolla med kansliet. 

BeeWare! 

  

14-06-2007, 07:46 
PM 

Inlägg: #3
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ramstorlek

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej 
Best?ll katalogen och du har b?de m?tt p? lådor och ramar. 
In och utvåndiga m?tt p? alla färekommande format. 
Som finns p? marknaden. 
http://www.swienty.com/?pid=1&id=199000a 
Du kan även best?lla katalogen från 
LP?s Biodling  
0533-63111 
 
//ärjan 

  

15-06-2007, 11:49 
PM 

Inlägg: #4

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

  

I en l?da med 10 LN-ramar väger honungen ca 19 kg, i en l?da med 10 HLS-ramar 
ca 12-13 kg. En l?da med 10 st 3/4 Langstroth rymmer ca 17 kg honung. 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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vill prova drottningodling

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:53 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ vill prova drottningodling 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

vill prova drottningodling 

07-08-2006, 04:39 
PM 

Inlägg: #1

johan   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2006 

vill prova drottningodling 

Hejsan är det någon som skulle vilja sätta ihop en materieallista vad man behöver 
fär att odla drottdingar i liten skala,har kollat i en katalog och det verkar finnas m?
nga olika o samma saker det är inte s? lätt fär den oinvigde o veta vad man behöver 
fär att bärja.  
Tackar p? färhand fär svar. 

  

10-08-2006, 05:42 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
Hejsan är det någon som skulle vilja sätta ihop en materieallista vad man behöver 
fär att odla drottdingar i liten skala,har kollat i en katalog och det verkar finnas m?
nga olika o samma saker det är inte s? lätt fär den oinvigde o veta vad man 
behöver fär att bärja.  
Tackar p? färhand fär svar.

 
Hej! 
Enklaste varianten att odla drottningar p? är " B?gsnittsmetoden ". Det behövs bara 
en tunn och vass kniv. Man tar helt enkelt en ram med ?gg i cellerna, i ramens 
nedre halva.  
 
Om man bärjar vid ramens ena gavels mitt och skär ett zisak snitt över hela ramen 
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vill prova drottningodling

till andra gavlens mitt, ramen ska innehålla ?gg till arbetsbin. Men att det blir ett 
fritt utrymme p? 5 - 6 cm. mellan ramens bottenlist och vaxkakan med ?ggen. 
Sedan h?nger man in ramen igen till bisamh?llet.  
 
Efter en 5 - 6 dagar s? går man en koll hur m?nga som anlagts. D? fär man göra en 
gallring s? att varje drottningcell sitter fritt och att de går lätt att skära ur vaxkakan 
ca. 36 timmar innan drottningarna ska kl?ckas. 
 
Lika m?nga drottningar som det finns, lika m?nga avl?ggare fär man göra till att 
plantera in drottningcellerna i. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

03-04-2007, 03:14 
AM 

Inlägg: #3

johan   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Mar 2006 

  

Hejsan det var en tid sedan jag tittade p? denna sida oandra sidan har ju bina sovit,
men nu har dom vaknat.  
Jag l?ste vad du skrivit men undrar om man ska ta bort drotningen i det samh?llet 
som man odlar i?. 

  

07-04-2007, 08:42 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hejsan det var en tid sedan jag tittade p? denna sida oandra sidan har ju bina 
sovit,men nu har dom vaknat.  
Jag l?ste vad du skrivit men undrar om man ska ta bort drotningen i det samh?llet 
som man odlar i?.

 
Hej! 
Normalt inte. Men det kan göras också. Gär en liten avl?ggare med den gamla 
drottningen. D? är hon sparad och kan ?terta sin gamla roll i bisamh?llet om 
drottningodlingen skulle g? snett. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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vill prova drottningodling

12-05-2007, 11:28 
PM 

Inlägg: #5

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
...odla drottdingar i liten skala...

Jag har bärjat med just det i är. Har också best?mt mig fär att inte skaffa en massa 
utrustning utan bärja enkelt. Har redan insett att b?gsnittsmetoden har en allvarlig 
nackdel som går att jag inte kommer att använda den: man vet inte när 
drottningarna kl?cks. Man kan bara gissa att det färhoppningsvis fanns nyckl?ckta 
larver i snittet, fanns det bara ?gg s? kan det ju sl? 3 dagar p? kl?ckningsdatum. 
 
N?sta problem med b?gsnittsmedoden är också ett timingproblem. Det är när man 
inser att bina går skillnad p? att göra en n?dcell och ett stilla byte/svårmcell. Man 
kan n? färdelar från b?da genom att f? bina att bärja med n?dceller och sedan 
avsluta som stilla byte/svårmcell om man bärjar visel?st och sedan fortsätter i 
översta skattl?dan i viseriktigt samh?lle. Det kan man inte säkert med b?
gsnittsmetoden fär timingen går inte att f? till. 
 
Mitt n?sta färs?k i är kommer att vara med hemgjorda vaxcellkoppar och 
omlarvning. Med trälist och sm?lt vax som lim kommer man långt i mindre skala, n?
stan gratis. 

 

 

 

16-05-2007, 03:17 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Vill prova drottningodling. 

Hej! 
? Har fär l?nge sedan g?tt ifrån b?gsnittsmetoden vid drottningodling.  
 
? Man vill vara modern med att prova p? nya grejor och det finns en del av. De 
kostar bra mycket mer ?n det som behövs vid b?gsnittsmetoden. Dessa slantar tas 
snart tillbaka d? drottningodlandet har kommit igång p? riktigt. Behöver inte köpa 
dyra drottningar av andra när man kan tillverka dem själv...... 
 
? Använder numera endast tillbehären till NC- systemet. Att f? drottningen att l?
gga ?gg i själva kassetten har misslyckats v?ldigt m?nga gånger. Nu är det enbart 
omlarvning som brukas, ibland en eller två gånger. Efter att ha larvat om sätts 
cellen med sin hållare och larver i en snabbkokare. Den är iordningst?lld dagen 
innan fär att ta emot ca. 24 celler med 36 timmar gamla larver. I kokaren fär sedan 
larverna matas upp med riklig m?ngd av fodersaft från ca. 10 000 - 20 000 eller fler 
ambin. Efter ett dygn flyttas cellerna över till en specialram med två lister, där det 
p? varje ram fär plats 12 celler p? vardera. Sedan är färfaringssättet som vanligt vid 
drottningodling... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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vill prova drottningodling

 

 

 

17-05-2007, 12:01 
AM 

Inlägg: #7

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

  

Finns det ingen i detta avl?nga land som vet hur man skall färfara fär att lyckas med 
NC-kassetten, dvs att f? drottningen att l?gga ?gg i den, som det är t?nkt. Kr?vs 
särskilda färberedelser eller knep? 

  

17-05-2007, 10:01 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Finns det ingen i detta avl?nga land som vet hur man skall färfara fär att lyckas 
med NC-kassetten, dvs att f? drottningen att l?gga ?gg i den, som det är t?nkt. Kr?
vs särskilda färberedelser eller knep?

Hej! 
? Vill minnas att en biodlare en gång n?mnde att ramen med kassetten behöver h?
nga inne i yngelrummet en l?ngre tid. I flera veckor i det bisamh?lle vars drottning 
ska spärras in i kassetten fär att l?gga ?gg där i de konstgjorda cellerna. 
 
? D? blir det ett stort bortfall av yngel i det bisamh?llet, men det spelar ingen roll 
eftersom de bin som är där ska hålla liv i drottningen fär avel. 
 
? Men den stora sporten med drottningodlingen är d? vid omlarvningen, med att ta 
rätt ?lder p? larverna. 
 
? Drottningodling och biodling är en härlig sport man vet aldrig hur de framodlade 
drottningarnas avkomma blir...... 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

17-05-2007, 10:36 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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vill prova drottningodling

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
[quote author=\"johan\"]...odla drottdingar i liten skala...

Jag har bärjat med just det i är. Har också best?mt mig fär att inte skaffa en massa 
utrustning utan bärja enkelt. Har redan insett att b?gsnittsmetoden har en allvarlig 
nackdel som går att jag inte kommer att använda den: man vet inte när 
drottningarna kl?cks. Man kan bara gissa att det färhoppningsvis fanns nyckl?ckta 
larver i snittet, fanns det bara ?gg s? kan det ju sl? 3 dagar p? kl?ckningsdatum. 
 
N?sta problem med b?gsnittsmedoden är också ett timingproblem. Det är när man 
inser att bina går skillnad p? att göra en n?dcell och ett stilla byte/svårmcell. Man 
kan n? färdelar från b?da genom att f? bina att bärja med n?dceller och sedan 
avsluta som stilla byte/svårmcell om man bärjar visel?st och sedan fortsätter i 
översta skattl?dan i viseriktigt samh?lle. Det kan man inte säkert med b?
gsnittsmetoden fär timingen går inte att f? till. 
 
Mitt n?sta färs?k i är kommer att vara med hemgjorda vaxcellkoppar och 
omlarvning. Med trälist och sm?lt vax som lim kommer man långt i mindre skala, n?
stan gratis.[/quote] 
Hej! 
är det drottningar till färs?ljning som odlas fram, t?nk d? p?: 
 
Biodling, näringsverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf  
 
Biodling, hobbyverksamhet.  
 
http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34407.pdf  
 
L?s en gång, l?s flera gånger och begrunda de b?da pdf-en. Alltid fastnar det något 
vid varje genoml?sning.  
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-05-2007, 10:56 
PM 

Inlägg: #10

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
...är det drottningar till färs?ljning som odlas fram...

Nejd?, d? måste man ha helt andra och mycket rationellare metoder. 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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vill prova drottningodling

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:53 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  / 
vill prova drottningodling 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

vill prova drottningodling 

20-05-2007, 08:34 AM (Detta inlägg ändrades senast: 08-06-2007 av 01:29 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]...är det drottningar till färs?ljning som odlas fram...

Nejd?, d? måste man ha helt andra och mycket rationellare metoder.[/quote] 
Hej! 
? Det har inget med metoderna att göra. Vad det handlar om, om uppf?dningen av de 
juridiska djuren är i vinstsyfte eller ej. 
 
? Vid vinstsyfte är det Näringsverksamhet, men om det inte är i vinstsyfte d? är det 
Hobbyverksamhet. B?da fallen är skattepliktiga har man l?st sig till. Och avdragen fär 
omkostnaderna, utgifterna är p? lite olika sätt i de b?da grenarna. 
 
? Det färdelaktigaste är att ?beropa vinstsyfte även om det bara s?ljs 10 bidrottningar 
per är. (10 x 300:- = 3000:- plus moms 25 % = ca. 750:- = 3,750:- ) och har endast 
2 bisamhällen som producerar ca 120 kg. honung vardera. Det är ganska vanligt att 
skärden av honung blir den här d? bina har god tillgång till h?st - och våroljev?xter av 
skilda slag och stora odlingar av vitklöver i omgivningarna eller andra v?xter som ger 
stora m?ngder av nektar i binas flygomr?de, en radie av ca. 3 - 4 km. ( 2 x 120 kg = 
240 kg x ca. 28:- till dep? per kilo = 6,720:- + moms 12 % = ca. 806:- = 7526?- ) 
Eftersom det bara köps in grejor en gång och med ytterligare inköp efterhand d? 
drages dessa kostnader av fullt ut mot inkomsterna. Se i foldern om inventarier, även 
dessa fär dras av, men p? lite olika sätt. Blir det underskott d? fär man spara detta 
och dra av med reducering d? näringen upphär och d? i inkomstslaget kapital eller 
reduceras vid framtida vinster. Den moms du fär reduceras med den som betalas, blir 
det överskott av moms d? omfärdelas den vid bokslutet vid ärets slut. Men blir det 
underskott d? omfärdelas den vid bokslutet vid ärets slut. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=67&page=2 (1 av 5) [2014-08-20 11:53:50]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=67
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=67&pid=510#pid510
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=67&pid=510#pid510
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=67&pid=510#pid510
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=67&pid=510#pid510
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=67&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=67&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=67&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=67&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=67&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


vill prova drottningodling

 

 

 

20-05-2007, 11:34 
AM 

Inlägg: #12

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
...Det har inget med metoderna att göra...

Jag tror du missfärstod mig. Jag menade att om jag ska odla s? m?nga drottningar s? 
att jag fär någon över som jag skulle kunna s?lja s? behöver jag rationellare metoder 
annars tar det fär mycket tid och jobb. 
 
Eyvind: Jag tycker att du ska n?ja dig med att posta samma svar i ett ?mne och inte 
korsposta, jag blir färvirrad annars. 

 

 

 

20-05-2007, 08:56 
PM 

Inlägg: #13

nonesuch  
Unregistered 

  

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]...Det har inget med metoderna att göra...

Jag tror du missfärstod mig. Jag menade att om jag ska odla s? m?nga drottningar s? 
att jag fär någon över som jag skulle kunna s?lja s? behöver jag rationellare metoder 
annars tar det fär mycket tid och jobb. 
 
Eyvind: Jag tycker att du ska n?ja dig med att posta samma svar i ett ?mne och inte 
korsposta, jag blir färvirrad annars.[/quote] 
 
Det är inte Du som blir färvirrad. Fär att se vem som är färvirrad, se: 
http://www.alternativ.nu/yabbv2/index.p ... adid=14385 

 

21-05-2007, 01:23 
AM 

Inlägg: #14

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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vill prova drottningodling

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]...Det har inget med metoderna att göra...

 
Eyvind: Jag tycker att du ska n?ja dig med att posta samma svar i ett ?mne och inte 
korsposta, jag blir färvirrad annars.[/quote] 
Hej Olof L! 
?Ber verkligen mycket om urs?kt om Du tycker det verkar färvirrat med mina inl?gg.  
 
? Men bina går kors pollinering och det är de duktiga p?. Ta t. ex ett Päronträd av en 
viss typ, det kan inte ensamt bli pollinerat utan det behövs m?nga gånger ytterligare 
ett Päronträd med en helt annan typ av pollen. Med binas hj?lp blir det korsvisa 
befruktningar och det v?xer sm?ningom ut Päron p? b?da träden.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-05-2007, 01:29 
AM 

Inlägg: #15

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
Hejsan är det någon som skulle vilja sätta ihop en materieallista vad man behöver 
fär att odla drottdingar i liten skala,har kollat i en katalog och det verkar finnas m?
nga olika o samma saker det är inte s? lätt fär den oinvigde o veta vad man behöver 
fär att bärja.  
Tackar p? färhand fär svar.

Hej Johan! 
 
Ska färs?ka med det som finns att tillg?. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

23-05-2007, 10:23 
PM 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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vill prova drottningodling

Re: vill prova drottningodling 

Citat:
Hejsan är det någon som skulle vilja sätta ihop en materieallista vad man behöver 
fär att odla drottdingar i liten skala,har kollat i en katalog och det verkar finnas m?
nga olika o samma saker det är inte s? lätt fär den oinvigde o veta vad man behöver 
fär att bärja.  
Tackar p? färhand fär svar.

Hej Johan! 
D? man bärjade odla drottningar anskaffades det följande: Cellformare av trä. Med 
den st?per man bottnen till det som ska bli drottningcellen. Omlarvningsn?l. Med den 
flyttar man den 36 timmar gamla larven till den st?pta cellens botten. Cellkopp av trä. 
P? dennes undersida sm?ltes med lite flytande vax den st?pta cellbottnen. En biram 
utan träd färses med en till två lister och med s? m?nga h?l som det finns cellkoppar 
eller som fär plats p? listen. Kl?ckningsburar till s? m?nga cellkoppar som det finns. Kl?
ckningsram. Beh?vs i regel en eller två, det beror p? hur m?nga drottningar som odlas 
fram. 
 
Det går också att använda hela NC - systemet d? vinner man m?nga färdelar. Men 
därutöver behövs det en biram där det är en eller två lister utan h?l i och som är 
vikbara och där odlingskopparnas bottendel sitter fast; den tj?nar b?de som 
odlingsram och kl?ckningsram. även eventuellt omlarvningsn?l som man vid behov 
flyttar laver med och sked att flytta fodersaft med är bra att ha hemma. Fär att se 
larverna bättre användes färstoringsglas, har sådana som sitter en bit från glas?gonen 
eftersom man använder det. Dem köptes hos en optiker. 
 
Fär att f? k?nnedom hur man går tillv?ga, hur man odlar drottningar d? fär man ta hj?
lp av litteraturen. Det finns en hel del fin information i bokform att tillg? och med olika 
färfattare. 
 
Kolla med din närmaste färs?ljare av biredskap efter deras katalog. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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kupor

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:53 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ kupor 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

kupor 

05-04-2007, 08:17 
PM 

Inlägg: #1

c-c   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Apr 2007 

kupor 

Jag är helt ny p? detta med bin,och skulle bli lite mer upplyst om jag visste vart jag 
kan köpa kupor och tillbehär. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_idea.gif" alt=":
idea:" title="Idea" />  
 
Tacksam fär er hj?lp! 
 
?nskar er en trevlig P?SKHELG! 
 
 
//C-C 

Missunna inte din nästas skratt.<br />Du känner inte hans/hennes sorger..... 

  

05-04-2007, 09:52 
PM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

Vill du ha nya kan du g? in p? www.biodlingsforetagarna.nu och kolla deras l?nkar 
efter redskapsfärs?ljare. 
Bor du s?derut har jag ett gång kupor att s?lja med bin eller utan, 
om du är intresserad. 
 
Mvh 
Fredrik 
0702016316 
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kupor

 

06-04-2007, 12:53 
PM 

Inlägg: #3

c-c   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Apr 2007 

  

Tack fär l?nken Fredrik! 
Precis vad jag s?kte... 
 
Tror jag behöver g? kurs innan det är dags att g? vidare. 
Planerar att starta upp n?sta vår. 
 
Har precis startat med punkt 1...Att bli medlem i SBR. 
punkt 2...Grannen måste bygga klart. (fär bra l?ge fär bina d?.) 
 
 
 
Kontaktar dej! 
 
 
//Cina 

Missunna inte din nästas skratt.<br />Du känner inte hans/hennes sorger..... 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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/ Tvättning av ramar 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Tvättning av ramar 

13-11-2006, 06:23 
PM 

Inlägg: #1

JörgenA   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Nov 2006 

Tvättning av ramar 

Jag funderar p? hur jag b?st går rent gamla ramar. är det att koka dem i en vatten 
eller i ?ngan ovanfär vattenytan? 
Jag t?nkte bygga en l?mplig anordning, vad bär jag t?nka p?? 
 
Järgen 

  

08-03-2007, 11:49 
PM 

Inlägg: #2

duunpedersen   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Feb 2007 

  

de skal koges i kautisksoda og h?jtrygrenses bagefter 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version  
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Tvättning av ramar

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
Hoppa till:  

 
 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Uppstart av biodling 

29-01-2007, 02:32 
PM 

Inlägg: #1

legu   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Jan 2007 

Uppstart av biodling 

Hej 
Jag är en ny biodlare och vill ha hj?lp med vilken typ av kupor ska man satsa p?? 
även andra tips som kan vara bra i samband med uppstarten. 
Jag bor i Vindeln, 6mil utanfär Ume? i V?sterbottens inland. 

  

07-03-2007, 10:10 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Uppstart av biodling 

Citat:
Hej 
Jag är en ny biodlare och vill ha hj?lp med vilken typ av kupor ska man satsa p?? 
även andra tips som kan vara bra i samband med uppstarten. 
Jag bor i Vindeln, 6mil utanfär Ume? i V?sterbottens inland.

Hej! 
Tag kontakt med din trakts biodlare, biodlarefärening och dem går att hitta p? 
http://www.biodlarna.se det är bara att klicka sig fram till ditt omr?de här i landet.  
 
Dessa biodlare vet med all s?kerhet vad som är gångbart fär biodling i din trakt. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=98 (1 av 2) [2014-08-20 11:54:22]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=98
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=98&pid=427#pid427
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=98&pid=427#pid427
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=98&pid=427#pid427
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=98&pid=427#pid427
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=93
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=93
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=98&pid=427
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=98&pid=435#pid435
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.biodlarna.se/
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=98&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=98&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=98&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=98&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=98&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Uppstart av biodling

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Hj?lp

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:54 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Hj?lp 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Hj?lp 

25-02-2007, 12:55 
AM 

Inlägg: #1

random   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Feb 2007 

Hj?lp 

Hej, 
 
Jag kommer från Stor Brittanien. Jag bor i Billinge, Sk?ne p? 8 m?nader. I 
storbrittanien jag har två bikupa p? m?nga är.Jag vill har två bikupa i vår. Kan du hj?
lp? 
 
färl?t, jag talar lite svenska 
 
 
I am an English beekeeper and I moved to Sk?ne in 2006. I want to buy two hives 
of bees this year. Can you help? 

I'm English be gentle with me 

  

25-02-2007, 10:44 
PM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

I have hives with bees for sale if you are interested. 
Please call me if you would like to have more information. 
 
0702016316 
 
regards 
Fredrik 
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Hj?lp

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Precisionsrefraktometer 

17-10-2006, 02:59 
AM 

Inlägg: #1

voyager   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Oct 2006 

Precisionsrefraktometer 

Jag har en portabel/handh?llen Refraktometer i nyskick som jag har t?nkt s?lja, det 
är en ATAGO PR-301 (japansk) och m?ter Brix 45-90% och är 
temperaturkompenserad och visar vårdet digitalt. Den kostar en hel del men kan s?
lja den en bra bit under nypris, kanske n?t fär en biodlarklubb? 
Skicka mig ett meddelande med mailadress s? kan jag informera mer. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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/ Refractometer 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Refractometer 

19-08-2006, 11:03 
PM 

Inlägg: #1

Raffe   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Feb 2006 

Refractometer 

Har nyligen inf?skaffat en Brix RHB-90. 
Instruktionsbladet färbryllar, visar endas en skala. 
RHB-90 har tre skalor: 
Baume B? (38-43) 
Socker inneh?ll i Brix % (58-90) 
Vatten i % (12-27) 
Vad betyder B? eller Baume? 
Hur kallibrerar man RHB-90?  
Enligt instruktionen använder man dest vatten och justerar tills man kommer till 
noll. Ingen av skalorna i RHB-90 har vårdet noll...... 

  

20-08-2006, 10:48 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Kr?v den du köpt den av p? bättre instruktion! 

BeeWare! 

  

21-08-2006, 02:16 
PM 

Inlägg: #3
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Refractometer

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Refractometer 

Citat:
Har nyligen inf?skaffat en Brix RHB-90. 
Instruktionsbladet färbryllar, visar endas en skala. 
RHB-90 har tre skalor: 
Baume B? (38-43) 
Socker inneh?ll i Brix % (58-90) 
Vatten i % (12-27) 
Vad betyder B? eller Baume? 
Hur kallibrerar man RHB-90?  
Enligt instruktionen använder man dest vatten och justerar tills man kommer till 
noll. Ingen av skalorna i RHB-90 har vårdet noll......

 
Hej! 
Kunde var intressant med lite instruktion i handhavandet. Men d? man tagit bort 
honungsramarna som är täckta. D? har ju bina varit överens om att den honungen 
håller l?g vattenhalt. 
När kommer en Refractometer in i bilden? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-09-2006, 09:50 
PM 

Inlägg: #4

 
Jens   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Apr 2006 

Re: Refractometer 

Citat:
Har nyligen inf?skaffat en Brix RHB-90. 
Instruktionsbladet färbryllar, visar endas en skala. 
RHB-90 har tre skalor: 
Baume B? (38-43) 
Socker inneh?ll i Brix % (58-90) 
Vatten i % (12-27) 
Vad betyder B? eller Baume? 
Hur kallibrerar man RHB-90?  
Enligt instruktionen använder man dest vatten och justerar tills man kommer till 
noll. Ingen av skalorna i RHB-90 har vårdet noll......

 
Urs?kta ett sent svar. Jag har varit d?lig p? kolla av forumet i sommar. 
 
H?ller helt med! Jag köpte en lika dan i är och blev helt färvirrad av 
instruktionspappren. S?mre manual fär man nog leta efter!!! Den verkar, precis som 
du n?mner, inte vara skriven fär den modellen med tanke p? skalorna de visar. 
Jag r?dfrågade den jag köpte den av som gav mig ett bra tips. Kalibrera den med 
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Refractometer

bifor. Bifor håller exakt 25% vattenhalt. (Tack Per fär tipset! <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> ) 
 
Till frågan vad B? och Baume är s? fann jag ett svar p? det p? Google. P? bl.a. 
http://www.abc.net.au/rural/telegraph/w ... shiraz.htm kan man l?sa följande: 
 
The Baume scale is frequently used in Australia to measure sugar 
concentrations. One degree Baume equals 1.8 per cent of sugar. Brix is 
another scale used predominantly in the US and New Zealand. One degree 
Brix equals one per cent sugar. 
 
 
Hoppas det gav svar p? alla dina frågor 
 
//Jens 

  

05-09-2006, 10:21 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Refractometer 

Citat:
Har nyligen inf?skaffat en Brix RHB-90. 
Instruktionsbladet färbryllar, visar endas en skala. 
RHB-90 har tre skalor: 
Baume B? (38-43) 
Socker inneh?ll i Brix % (58-90) 
Vatten i % (12-27) 
Vad betyder B? eller Baume? 
Hur kallibrerar man RHB-90?  
Enligt instruktionen använder man dest vatten och justerar tills man kommer till 
noll. Ingen av skalorna i RHB-90 har vårdet noll......

Hej! 
Den Refraktmeter som är infärskaffad är av Lyx - modell med direkt avl?sning av 
vattenhalten. 
S? någon bruksanvisning f?ljer inte med den. 
 
Vid slutslungningen fär en tid sedan, var vattenhalten i den Honungen 16,3 %, inte 
s? d?ligt med tanke p? att det är Honung från slutslungningen. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-09-2006, 11:08 
PM 

Inlägg: #6
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Refractometer

 
Jens   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Apr 2006 

Re: Refractometer 

Citat:
Hej! 
Den Refraktmeter som är infärskaffad är av Lyx - modell med direkt avl?sning av 
vattenhalten. 
S? någon bruksanvisning f?ljer inte med den. 
 
Vid slutslungningen fär en tid sedan, var vattenhalten i den Honungen 16,3 %, inte 
s? d?ligt med tanke p? att det är Honung från slutslungningen. <img src=
\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

 
Hoppas inte du kallar RHB-90 fär lyxrefraktometer. Den kostar nog en 1500-2000 kr 
mindre ?n sådana! Tror jag gav ca 700:- fär min RHB-90. 
 
Vilken lyx är det med direkt avl?sning? Eller menar du att du ser det i en lcddisplay 
ist?llet fär genom ett prisma? 
 
//Jens 

  

05-09-2006, 11:54 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Refractometer 

[quote author="Jens"][quote author="Eyvind"] 
Hej! 
Den Refraktmeter som är infärskaffad är av Lyx - modell med direkt avl?sning av 
vattenhalten. 
S? någon bruksanvisning f?ljer inte med den. 
 
Vid slutslungningen fär en tid sedan, var vattenhalten i den Honungen 16,3 %, inte 
s? d?ligt med tanke p? att det är Honung från slutslungningen. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Refractometer

●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:55 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Utrustning f?r vaxsm?ltning 
 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Utrustning f?r vaxsm?ltning 

18-07-2006, 11:26 
PM 

Inlägg: #1

 
Jens   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Apr 2006 

Utrustning f?r vaxsm?ltning 

är nu inne p? min andra odlingss?song och m?ngden vax som behöver sm?ltas ner 
har blivit rätt stor. Skulle därfär beh?va f? tips p? utrustning fär sm?ltning och hur 
man enklast rengår ramarna. Vad använder ni? Vad är bra, vad är mindre bra och 
vart hittar man utrustningen? 
 
//Jens 

  

19-07-2006, 10:11 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

Re: Utrustning f?r vaxsm?ltning 

Citat:
är nu inne p? min andra odlingss?song och m?ngden vax som behöver sm?ltas ner 
har blivit rätt stor. Skulle därfär beh?va f? tips p? utrustning fär sm?ltning och hur 
man enklast rengår ramarna. Vad använder ni? Vad är bra, vad är mindre bra och 
vart hittar man utrustningen? 
 
//Jens

 
Hej! 
Vad Du ?n går, går det inte nu i hettan. D? blir det ett färstklassigt tjuveri mellan 
traktens bin och bisamhällen. 
 
V?-panna. Vatten och ?nga-panna. En panna som man eldar i och under en 
vattenbehållare som är tillsluten över eldstaden, bara en s?kerhetsventil som ?ppnar 
d? ?ngtrycket blir fär stort. ?ngan leds genom en slang med kran till en plåtl?da med 
ett stadigt lock och med ett h?l i botten s? att vax och vatten kan rinna ut. Närmast 
l?dans botten s? har man ett galler, n?t som samlar upp skr?pet kukonger m. m. L?
dan ska vara tillverkad av Rostfri plåt, d? blir vaxet gult och fint. Vax och vatten leds 
ner i en hink. När allt har kallnat s? är vaxet överst och vattnet under. Vax är 
lättare ?n vatten. 
Har fär mig att ha sett en sådan l?da fast vattnet är d? uppvarmt med trefas El. 
Kolla biredskapsfirmorna. 
Det enda som man vet emulgerar vax är Kaustiksoda, ett lutliknande 
rengårningmedel, men effektivt, ramarna blir som nya om man d? även har lite 
syntetiskt tvåttmeden i också. Ramarna efter att sm?lt ur vaxet kokas i ett Rostfritt 
kärl med hj?lp av ?ngpannan. Allt som har kokats i luten sk?ljes i minst två vatten. 
 
Ett mer bekymmersl?st sätt är att l?mna Vaxet till någon Biredskapsfirma. Och l?ta 
dem sm?lta ut vaxet och koka och disefinera ramarna. D? man är där fär att h?mta 
ramarna s? kan det köpas in nya vaxmellanväggar till n?stkommande ärs biodlande. 
Men man fär inte färflytta vax hur som helst. Biredskapsfirmorna tar bara emot 
ramar med vax p? speciella tider p? äret. P? vintern d? bina inte är aktiva. 
Vill man flytta p? ramar med vax d? bina är aktiva från en Kyrkfärsamling till en 
annan s? är det ett tvång att Bitillsynsmannen besiktigar bina färst, färe flytten. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

20-07-2006, 11:19 
PM 

Inlägg: #3

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

Re: Utrustning f?r vaxsm?ltning 

Varmluftspistol funkar bra till att sm?lta ur vaxet ur ramarna. Hetvattentvått funkar ?
nnu bättre.  
 
L?gg sen bitarna i en gammal saftmaja och sila det sm?lta vaxet genom en 
honungssil. 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

20-07-2006, 11:52 
PM 

Inlägg: #4

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

Varmluftspistol 

Njaaaa. Det skall man se upp med eftersom det lätt blir F?R VARMT & man kan 
enkelt starta en rej?l brasa p? det viset. Min varmluftspistol kan man justera upp till 
650 grader & det är en enkel match att t?nda i ?ppnaspisen med den. T?nk p? att 
vax har en betydligt l?gre ant?ndningstemperatur ?n torr ved. 

// Mats i Däna 

  

21-07-2006, 12:26 
AM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Utrustning f?r vaxsm?ltning 

Citat:
Varmluftspistol funkar bra till att sm?lta ur vaxet ur ramarna. Hetvattentvått 
funkar ?nnu bättre.  
 
L?gg sen bitarna i en gammal saftmaja och sila det sm?lta vaxet genom en 
honungssil.

 
Hej! 
Det funkar nog med f? bisamhällen. är det några fler som det brukar bli efter ett tag 
s? behövs det bättre grejor. 
 
Hetvattentvått tar inte bort vaxrester p? ramarn. Varmluftspistol ger inte tillr?ckligt 
med värme fär att desifinera ramarna efter tvåtten. 
 
D? vatten?nga under tryck håller bra h?gre temperatur upp i mot 120? och d? ?ker 
de flesta eventuella bisjukdommarna med som finns i vaxramarna och i vaxet.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-07-2006, 12:35 
AM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

Re: Varmluftspistol 

Citat:
Njaaaa. Det skall man se upp med eftersom det lätt blir F?R VARMT & man kan 
enkelt starta en rej?l brasa p? det viset. Min varmluftspistol kan man justera upp 
till 650 grader & det är en enkel match att t?nda i ?ppnaspisen med den. T?nk p? 
att vax har en betydligt l?gre ant?ndningstemperatur ?n torr ved.

 
Hej! 
Jovist ska man vara färsiktig med eld uti markerna. Man kan även desifinera bilådor 
och ramar med Gasoll?ga ( flera 1000? ) med stort munstycke och en 15 tub med 
Gasol. Men d? fär det inte finnas något vax i närheten, det är eldf?nkt riktigt, bärjar 
vax att brinna finns bara ett och det är att kv?va elden med en filt eller något annat 
l?mpligt. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

22-07-2006, 12:13 
PM 

Inlägg: #7

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

  

Hetvattentvått rensar ramarna v?ldigt effektivt från vax.  
 
Anv?nd varmluftspistolen ute p? gårdsplanen eller i en loge med betonggolv eller 
något. Det är ju ?nd? ett vinterjobb när brandrisken är mycket mindre. Jag har 
aldirg f?tt det till att brinna. 

  

28-07-2006, 01:28 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hetvattentvått rensar ramarna v?ldigt effektivt från vax.  
 
Anv?nd varmluftspistolen ute p? gårdsplanen eller i en loge med betonggolv eller 
något. Det är ju ?nd? ett vinterjobb när brandrisken är mycket mindre. Jag har 
aldirg f?tt det till att brinna.

 
Färutsättningen fär Hetvattentvått är v?l Trefas - El? Och hur m?nga har tillgång till 
det hemma vid?  
Sedan tar inte bara vatten bort vaxet från ramar och lådor, det behöver vara något 
som emulgerar vaxet också. 
 
En varmluftpistol kan man inte br?nna matrialen lite svagt brunt som man har till 
bina. Flamma, br?nna som med ?ppen l?ga, d? verkligen desifinerar man matrealet 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

till bina! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-08-2006, 01:17 
AM 

Inlägg: #9

Björn   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Oct 2005 

  

Finnsdet någon som har en ritning eller ?tminstone en bra skiss p? hur en vaxsm?
ltare med ?nga kan se ut? Tacksam fär alla tips! 

  

03-08-2006, 01:16 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Finnsdet någon som har en ritning eller ?tminstone en bra skiss p? hur en vaxsm?
ltare med ?nga kan se ut? Tacksam fär alla tips!

 
Hej! 
Inte behövs det en ritning, skiss p? en plåtl?da som är tillverkad av Rostfri plåt. Det 
fixar plåtslagaren till p? nolltid. Pl?ten ska ju bockas och svetsas b?de till själva l?
dan men även till locket. 
När l?da och lock är klart s? byggs allt in med en tums virke som isolering fär att 
hålla ?ngan aktiv. 
 
Att det ska vara Rostfri plåt är fär att vaxet ska bli gult och fint. är l?dan av vanlig 
järnplåt som rostar, d? blir vaxet grätt, brunt eller ?nnu märkare. 
Men hur stor l?dan ska kunna t?nkas vara. Det beror ju p? kapaciteten av ?nga. 
 
Vilken storlek man ?n väljer s? är det r?digt att avtappningen från l?dan blir p? 
undersidan. och att botten lutar mot mitten från alla h?ll. Det är bra att ha 
avtappningsh?let just mitt under l?dan. Om det skulle bli stopp i h?let s? värmer 
snart ?ngan upp vaxet och varmt vatten och vax rinner ned igen i hinken under. 
 
Intaget fär ?ngan sker också vid en insvetsad muff. Den muffen bär vara ca 5 cm 
från botten. I den muffen skruvas in ett passande rär, galvaniserat. Här ansluts en 
gummislang med flera lager och med v?v i mellan, allts? s?ker fär ?nga under tryck. 
 
P? botten lägger man en ram som är delad i tre sektioner och p? denna konstruktion 
fastsättes ett Rostfritt n?t med sm? masker. P? detta lägger man en Rostfri tunn 
plåt med massor av h?l. Denna konstruktion måste komma under det h?l där ?ngan 
kommer in i l?dan. D? blir det enkelt att skyffla bort skr?pet som blir efter att ha sm?
lt ned vaxet från ramarna. 
 
Sedan s? fär man färs?ka att f? tag i en s? kallad V? - panna. S?k p? n?tet efter V?-
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

panna. ?ngpannefabriken, har en aning om att den finns i G?teborg. 
 
är man h?ndig är det m?jligt att det går att tillverka en. 
 
Men det är m?jligt att det finns att f? tag p? en V? - panna ute p? landet d? det är 
Auktioner p? landsbygden. Det är där ute p? gårdarna de har använts, till att färr i 
tiden kokat potatis till h?ns och grisar. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:55 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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/ Utrustning f?r vaxsm?ltning 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Utrustning f?r vaxsm?ltning 

03-08-2006, 10:07 
PM 

Inlägg: #11

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

  

Det går att bygga en ?ngsm?ltare av en gammal tvåttmaskin. En s?n med 
toppmatning. Tag bort alla prylar utom värmeelementet som sitter i botten. I med 
några galler ovanfär elementet och h?ll i lite vatten. L?gg i ramarna när det kokar 
ordentligt och använd hanskar. 

  

03-08-2006, 10:45 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Det går att bygga en ?ngsm?ltare av en gammal tvåttmaskin. En s?n med 
toppmatning. Tag bort alla prylar utom värmeelementet som sitter i botten. I med 
några galler ovanfär elementet och h?ll i lite vatten. L?gg i ramarna när det kokar 
ordentligt och använd hanskar.

 
Hej! 
Men var sitter s?kerhetsventilen som kan ?ppnas vid behov och där ?ngan pyser ut 
när det blir övertryck av ?NGA ? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

 

 

 

04-08-2006, 06:16 
PM 

Inlägg: #13

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

  

Hej! 
Men var sitter s?kerhetsventilen som kan ?ppnas vid behov och där ?ngan pyser ut 
när det blir övertryck av ?NGA ?  
 
Jo det kan jag tala om fär dig. Uppfinningen gjordes p? 1400-talet och kallas i 
dagligt tal fär "inte helt t?t lucka i toppmatad behållare". 

  

04-08-2006, 11:32 
PM 

Inlägg: #14

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Jo det kan jag tala om fär dig. Uppfinningen gjordes p? 1400-talet och kallas i 
dagligt tal fär "inte helt t?t lucka i toppmatad behållare". 
 
Hej! 
 
Och pumpen som pumpar ut vattnet och skr?pet t?pper pumpen direkt. 
Nej, Ditt p?st?ende var inte seri?st. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

05-08-2006, 10:41 
PM 

Inlägg: #15

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

  

Pump? behövs ingen pump, det finns ju h?l i botten av tvåttmaskinen. Skruva av 
locket och vattnet rinner ut. Vaxet flyter ju p? vattnet s? det är bara till att ?sa upp 
när man tagit ut ramarna. 

  

10-08-2006, 05:46 
PM 

Inlägg: #16
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Pump? behövs ingen pump, det finns ju h?l i botten av tvåttmaskinen. Skruva av 
locket och vattnet rinner ut. Vaxet flyter ju p? vattnet s? det är bara till att ?sa upp 
när man tagit ut ramarna.

 
Jas?, h?l i botten och d?lig t?thet i locket, d? är det inget bev?nt med ?ngan !  
Ingen klok variant ! 
Mycket oklokt ! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

12-08-2006, 11:00 
AM 

Inlägg: #17

Whisperlite   
Junior Member 

 
Inlägg: 10 
Registrerad: Jul 2006 

  

Vem är du att s?ga att mina grejor är dåliga? Jag har sm?lt ned tusentals ramar 
med den konstruktionen. Har du inte byggt grejorna själv s? sluta hacka. Det är 
bara i lumpen som det bara finns ett rätt sätt. 

  

12-08-2006, 11:27 
AM 

Inlägg: #18

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Vem är du att s?ga att mina grejor är dåliga? Jag har sm?lt ned tusentals ramar 
med den konstruktionen. Har du inte byggt grejorna själv s? sluta hacka. Det är 
bara i lumpen som det bara finns ett rätt sätt.

 
Hej! 
Jas?, det är att ta illa upp!  
 
D? är det bara att be om urs?kt! 
 
är det Din fulla övertygelse att varmluftpistol och toppmatad tvåttmaskin är det b?
sta att använda d? man smälter ur vax ur biramar och när man bykar dem och 
bilådor, skattlådor och yngelrum plus ?vriga grejor som biodlingen här till. 
 
D? är det bara att ?nska lycka till i det fortsatta biodlandet och bykandet. 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

 
Har odlat bin och bidrottningar och användt en V?-panna vid byken av biramar och 
bilådor och ?vrigt matreal sedan 1970.....s? erfarenhet finns!  
 
Var och en tror att just deras metod är den b?sta. Det är bara vilken övertygelse 
man har! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

12-08-2006, 07:07 
PM 

Inlägg: #19

G  
Unregistered 

  

  

Var fick du ta p? din V?-panna? 

 

12-08-2006, 07:08 
PM 

Inlägg: #20

G  
Unregistered 

  

  

Det skall st?: 
Var fick du tag p? din V?-panna? 
Jag är lite snabb med tangenterna ibland 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Utrustning f?r vaxsm?ltning 

12-08-2006, 07:43 
PM 

Inlägg: #21

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Det skall st?: 
Var fick du tag p? din V?-panna? 
Jag är lite snabb med tangenterna ibland

 
Hej! 
Var fär m?nga är sedan med en bekant hos en Potatisodlre, Jordbrukare fär att köpa 
sättpotatis. Där kom en V?-panna i synf?ltet, frågade Jordbrukaren om pannan var 
till salu och det var den, s? det blev affär. Vid samma tillf?lle blev det köp av en 
bykegryta. Ritningarna hade man i huvudet s? det var bara att fära över dem till en 
plåtslagare, sedan fixade han till det hela. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

14-08-2006, 12:19 
AM 

Inlägg: #22

 
Jens   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Apr 2006 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning

  

Tackar fär alla tips fär hur man kan utfära sm?ltningen. 
 
Eyvind, utrustningen som du beskriver fungerar s?ker kanonbra. Problemet jag st?lls 
infär är v?l snarare om det inte är lite v?l dyrt och mycket fär mina 4-5 samhällen. 
Skall man ha sådan utrustning s? l?ter det som man skall ha rätt m?nga samhällen 
alternativt s? skall man vara flera biodlare som delar p? utrustningen. 
 
Vad jag s?ker är nog sluga sätt som man med enkla medel kan f? till sm?ltningen. 
D? är v?l Whisperlites id?er inte s? dumma. Tror jag hoppar över färs?ken med 
varmluftspistol dock tills jag drabbas av yngelr?ta eller någon annan farsot som 
tvingar mig att elda upp mina samhällen <img src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" 
alt=":lol:" title="Laughing" />  
 
Tv?ttmaskinsmodellen ?ngar v?l inte bort vaxet, den kokar v?l snarare bort det 
eller? Vad är d? skillnaden mot att stoppa ner ramarna direkt i en stor gryta som 
man l?ter st? över ?ppen eld? Proceduren med att man fär "skumma" av vaxet är v?
l densamma. N?gon skillnad? Det l?ter ivartfall betydligt enklare. 
 
//Jens 

  

14-08-2006, 09:16 
AM 

Inlägg: #23

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Ett litet tips i sammanhanget, det finns en utmärkt liten ?ngmaskin i form av 
tapetlossare. Dylik och l?mpligt kärl borde vara enkelt och billigt. 

BeeWare! 

  

19-08-2006, 11:32 
AM 

Inlägg: #24

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Ett litet tips i sammanhanget, det finns en utmärkt liten ?ngmaskin i form av 
tapetlossare. Dylik och l?mpligt kärl borde vara enkelt och billigt.

 
Hej! 
Det l?ter som ett Sandl?deinl?gg! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Utrustning f?r vaxsm?ltning
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Ritningar

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:56 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Ritningar 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Ritningar 

05-07-2006, 02:59 
PM 

Inlägg: #1

Palexander5  
Unregistered 

  

Ritningar 

är det någon som vet var man kan hitta ritningar att bygga en bikupa? 
Jag skulle vilja bycka en trägkupa fär l?gnormal. 
 
/P 
 
[/b] 

 

06-07-2006, 04:07 
AM 

Inlägg: #2

Jonas Bj   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

Kupsnickaren... 

.. av Alexander Lundgren kom ut i färstaupplaga 1911 men har kommit ut i flera 
omarbetade upplagor sedan dess. Har själv ett ex från -77, d? med Joel Svenssons 
firma som utgivare. Leta p? antikvariat via webben: den b?sta l?nken som täcker de 
flesta n?tanslutna antikvariat är http://www.antikvariat.net. Där hittade jag b?de 
den och ?ke Hanssons "Bibibel" till ett vettigt pris! 
 
Lycka till i s?kandet och byggandet!!! 
 
Jonas 
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Ritningar

08-07-2006, 12:30 
PM 

Inlägg: #3

Palexander5  
Unregistered 

  

Sv?rt 

Tack fär tipset. 
Tyvårr verkar boken vara om?jlig att f? tag p? just nu. 
Jag fär v?l färs?ka igen om ett tag eller färs?ka bärja snickra ?nd? med m?tt från 
från en gammal trägkupa jag har (ej standartm?tt) och en nyinköpt skattl?da fär l?
gnormal. 
Vad jag är mest os?ker p? är botten eftersom min gamla kupa inte har någon 
uttagbar botten. 
N?gon som har några tips p? botten eller andra smarta grejjer man inte bär missa 
att f? med när man bygger nytt? 
 
/Pernilla 

 

08-07-2006, 09:40 
PM 

Inlägg: #4

B-M   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

Bib?cker 

Hej 
Prova med tradera.com där kan man ibland hitta bib?cker  
B-M 

  

08-07-2006, 11:28 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Sv?rt 

Citat:
Tack fär tipset. 
Tyvårr verkar boken vara om?jlig att f? tag p? just nu. 
Jag fär v?l färs?ka igen om ett tag eller färs?ka bärja snickra ?nd? med m?tt från 
från en gammal trägkupa jag har (ej standartm?tt) och en nyinköpt skattl?da fär l?
gnormal. 
Vad jag är mest os?ker p? är botten eftersom min gamla kupa inte har någon 
uttagbar botten. 
N?gon som har några tips p? botten eller andra smarta grejjer man inte bär missa 
att f? med när man bygger nytt? 
 
/Pernilla

Hej! 
Jo, är inte Trägkupornas tid ute, nu i Varroatider.  
 
http://www.eyvindjohansson.se/vsv/sv.html 
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Ritningar

Trägkupor är enormt svårsanerade uti fall att dess bisamh?lle skulle bli smittat av 
Amerikansk Yngelr?ta. 
S? ett r?d är att hålla sig till enkla uppstaplingskupor. De är lätta att sanera från 
eventuella bisjukdommar och enkla att tillverka. Man kan t.ex bygga i sektioner, en 
sektion fär varje l?da eller varje br?da, d? blir inte kupan h?gre ?n antal lådor som 
bisamh?llet är i. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-07-2006, 09:27 
PM 

Inlägg: #6

Palexander5  
Unregistered 

  

Tungt 

Jo, säkert har uppstaplingskupan m?nga färdelar, men fär mig är nackdelen att det 
blir fär tungt. Med en trägkupa kan man ha skattlådor med 5 ramar s? slipper man 
lyfta s? mycket. 
Vad g?ller varroa hade jag t?nkt fixa någon smart botten s? att man kan ha bra koll ?
nd?. Jag hoppas det ska funka, men jag vet som sagt var inte riktigt hur... 

 

11-07-2006, 10:01 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tungt 

Citat:
Jo, säkert har uppstaplingskupan m?nga färdelar, men fär mig är nackdelen att det 
blir fär tungt. Med en trägkupa kan man ha skattlådor med 5 ramar s? slipper man 
lyfta s? mycket. 
Vad g?ller varroa hade jag t?nkt fixa någon smart botten s? att man kan ha bra 
koll ?nd?. Jag hoppas det ska funka, men jag vet som sagt var inte riktigt hur...

 
Hej! 
 
"...Jo, säkert har uppstaplingskupan m?nga färdelar, men fär mig är nackdelen att 
det blir fär tungt...." 
 
Nog kan det bli tungt att lyfta av en skattl?da med tio ramar LN kn?kfull med 
Honung. Fär egen del s? bestär bisamhällena endast av tre lådor h?gt. Man ska vara 
rädd om ryggen, den ska ju hålla livet ut..... 
 
"....Med en trägkupa kan man ha skattlådor med 5 ramar s? slipper man lyfta s? 
mycket...." 
 
P? en uppstapling LN. kan man använda lådor med fem ramar, två intill varandra. 
Men d? fär man nog använda ett ytterhus / bikupa. D? blir man fri från Trägkupans 
nackdelar. Och kan använda uppstaplingens färdelar, t?nker p? dess botten. 
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Ritningar

"....Vad g?ller varroa hade jag t?nkt fixa någon smart botten s? att man kan ha bra 
koll ?nd?...." 
 
Trägkupans nackdelar ger sig till k?nna d? bina blir smittade av Amerikansk Yngelr?
ta. Ja, d? blir Trägkupan mycket svår att sannera från Yngelr?tesporer. Men hur stor 
är sannorlikheten att just Dina bin skulle bli smittade. Kanske aldrig eller redan till h?
sten. Det är vid d?ligt drag som bina / tjuvbina kan ta hem smittan om det i flygomr?
det finns bisamhällen som är sjuka av denna bisjukdom och de är i regel mycket 
svaga och kan inte motst? invationen av alla tjuvbin. 
 
Men har Du den övertygelsen att Trägkupor är det rätta fär Dig s? är det bara att s?
ga Lycka till med Biodlandet.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-08-2006, 01:21 
PM 

Inlägg: #8

Anette   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Aug 2006 

Til palexande5 

Hej. 
Jeg ved ikke om de her tegninger kan bruges, men dem kan du finde, p? Danmarks 
biavlerforenings hjemmeside. 
http://www.biavl.dk/salg/index.htm 
 
Hej her fra. 
 
Anette. 

  

10-08-2006, 05:45 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Til palexande5 

Citat:
Hej. 
Jeg ved ikke om de her tegninger kan bruges, men dem kan du finde, p? 
Danmarks biavlerforenings hjemmeside. 
http://www.biavl.dk/salg/index.htm 
 
Hej her fra. 
 
Anette.

 
Hej! 
Det var ingen hj?lp att f? fär att hitta en ritning till en Trägkupa. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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Ritningar

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

14-08-2006, 11:14 
AM 

Inlägg: #10

Palexander5  
Unregistered 

  

Tack! 

Jo, det hj?lpte verkligen! 
?ntligen ritningar, hejja Danmark! 
Vad jag inte färstog när jag tittade snabbt p? dem, var vilka ramar kupan var t?nkt 
till, men det beror nog mest p? att min färst?else fär det danska spr?ket är aldeles 
fär d?lig. Sk?ms. Fär l?sa dem noggrannare. 
Dessutom färslag p? varroa-botten. 
Tack!!! 
Jag har också f?tt l?na ett ex. av "kupsnickaren". Tyvårr fanns det bara ritningar fär 
trägkupa med svea-ramar i den, men med lite pusslande från den, de danska 
ritningarna och m?tt från min egen kupa ska nog bygget snart komma igång! Nu är 
det bara latmasken som ska jagas bort. 
 
/Pernilla 
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Ritningar

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:56 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Ritningar 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Ritningar 

14-08-2006, 12:25 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tack! 

Citat:
Jo, det hj?lpte verkligen! 
?ntligen ritningar, hejja Danmark! 
Vad jag inte färstog när jag tittade snabbt p? dem, var vilka ramar kupan var t?nkt 
till, men det beror nog mest p? att min färst?else fär det danska spr?ket är aldeles 
fär d?lig. Sk?ms. Fär l?sa dem noggrannare. 
Dessutom färslag p? varroa-botten. 
Tack!!! 
Jag har också f?tt l?na ett ex. av \"kupsnickaren\". Tyvårr fanns det bara ritningar 
fär trägkupa med svea-ramar i den, men med lite pusslande från den, de danska 
ritningarna och m?tt från min egen kupa ska nog bygget snart komma igång! Nu 
är det bara latmasken som ska jagas bort. 
 
/Pernilla

 
Hej! 
....."kupsnickaren".... 
 
I kupsnickaren finns en kupa "Smålandskupa, en stationär och en fär vandring. Det 
är ju också en Trägkupa men fär L?gnormalramar. En mycket funktionsduglig kupa 
med två mindre fluster p? varje sida av kupans gavlar och ett huvudfluster mitt p? 
framsidan ( trägets l?ngsida). <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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V?rderingshj?lp!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:56 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ V?rderingshj?lp! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

V?rderingshj?lp! 

21-03-2006, 05:30 
PM 

Inlägg: #1

videvi   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Mar 2006 

V?rderingshj?lp! 

Jag måste s?lja en del saker och undrar hur mycket ni tycker att de kanske är vårda. 
Det jag s?ljer nu, köpte jag själv i en stor "klump" fär inte s? l?nge sen. S? jag utgår 
från att om jag hade s?lt det intakt nu s? skulle priset bli detsamma som jag gav, 
men jag har t?nkt behålla lite och s? har det tillkommit lite.  
 
? ena sidan, det som jag behåller är en rostfri, spetsig dubbel-sil (grov och fin), en 
treramars slunga med motor och en anorak med sl?ja. 
Det som tillkommer i färs?ljningen är en gammal, 20-ramars trägkupa, en 2 är 
gammal uppstaplingskupa med isolerade lådor och med s?n där botten med n?t och 
varroaplatta, också sist men inte minst, tre stycken bisamhällen (om dom klarar 
våren nu). 
 
Det jag allts? är ute efter är att från min klumpsumma dra av fär slungan mm och 
sen l?gga till fär bina mm.  
 
Hoppas att ni kan ge mej en liten vink i alla fall. Särskilt vad det g?ller bisamhällena 
s? här p? våren. 
 
Soliga h?lsningar med vår i luften från 
Kajsa 

  

10-07-2006, 07:19 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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V?rderingshj?lp!

Re: V?rderingshj?lp! 

Citat:
Jag måste s?lja en del saker och undrar hur mycket ni tycker att de kanske är 
vårda. 
Det jag s?ljer nu, köpte jag själv i en stor \"klump\" fär inte s? l?nge sen. S? jag 
utgår från att om jag hade s?lt det intakt nu s? skulle priset bli detsamma som jag 
gav, men jag har t?nkt behålla lite och s? har det tillkommit lite.  
 
? ena sidan, det som jag behåller är en rostfri, spetsig dubbel-sil (grov och fin), en 
treramars slunga med motor och en anorak med sl?ja. 
Det som tillkommer i färs?ljningen är en gammal, 20-ramars trägkupa, en 2 är 
gammal uppstaplingskupa med isolerade lådor och med s?n där botten med n?t 
och varroaplatta, också sist men inte minst, tre stycken bisamhällen (om dom 
klarar våren nu). 
 
Det jag allts? är ute efter är att från min klumpsumma dra av fär slungan mm och 
sen l?gga till fär bina mm.  
 
Hoppas att ni kan ge mej en liten vink i alla fall. Särskilt vad det g?ller 
bisamhällena s? här p? våren. 
 
Soliga h?lsningar med vår i luften från 
Kajsa

 
Hej! 
 
Det är efterfrågan och tillgången som best?mmer priset. Och s? har det i alla tider 
varit. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

31-07-2006, 11:55 
PM 

Inlägg: #3

c0m4   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

Re: V?rderingshj?lp! 

Citat:
Det som tillkommer i färs?ljningen är en gammal, 20-ramars trägkupa, en 2 är 
gammal uppstaplingskupa med isolerade lådor och med s?n där botten med n?t 
och varroaplatta, också sist men inte minst, tre stycken bisamhällen (om dom 
klarar våren nu).

 
Jag skulle ge noll sp?nn fär trägkupan, kanske 100 sp?nn per l?da i 
uppstaplingskupan och 150 sp?nn fär botten, och 0 - 600 sp?nn per samh?lle 
beoende p? hur ilska dom är. Du kan s?ker hitta n?n som ger dig mer, jag är rätt sn?
l av mig (är inte alla biodlare det?) <img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" 
alt=":)" title="Smile" />  
 
/Martin 
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V?rderingshj?lp!

01-08-2006, 09:29 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: V?rderingshj?lp! 

Citat:
[quote author=\"videvi\"] 
Det som tillkommer i färs?ljningen är en gammal, 20-ramars trägkupa, en 2 är 
gammal uppstaplingskupa med isolerade lådor och med s?n där botten med n?t 
och varroaplatta, också sist men inte minst, tre stycken bisamhällen (om dom 
klarar våren nu).

 
Jag skulle ge noll sp?nn fär trägkupan, kanske 100 sp?nn per l?da i 
uppstaplingskupan och 150 sp?nn fär botten, och 0 - 600 sp?nn per samh?lle 
beoende p? hur ilska dom är. Du kan s?ker hitta n?n som ger dig mer, jag är rätt sn?
l av mig (är inte alla biodlare det?) :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Br?nsle till r?kpusten

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:57 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Br?nsle till r?kpusten 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Br?nsle till r?kpusten 

16-10-2005, 11:06 
PM 

Inlägg: #1

Gripen50  
Unregistered 

  

Br?nsle till r?kpusten 

Att f? r?kpusten att avge r?k när man själv vill är ganska jobbigt ibland. Det b?sta 
br?nslet som jag har hittat är faktiskt mikroungstorkade apelsinskal. De är lätt att t?
nda med en tygbit och de glöder och avger bra r?k med bra doft. Det jag funderar 
över är pesticider. Apelsiner besprutas och frågan är hur mycket pesticider som 
finns i det torkade skalet. När jag har använt r?k från apelsinskal s? har inte bina 
visat några som helst tendenser till skador. är det någon som vet hur det är med 
risker med apelsinskal? Man använder ju apelsinskal i matlagningen (marmelad t 
ex) och det är ju ok. 

 

17-10-2005, 07:08 
PM 

Inlägg: #2

Ronny Bengtsson   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag vet inte hur det är med apelsinskal och bin, men jag vet att ett bra sätt att bli 
av med flugor, är att spraya saften av apelsinskal där man vill hålla v?ck flugorna 
eftersom dom inte t?l doften. 
N?got att fundera p? kanske. 
 
Sj?lv använder jag murken torkad ved. 
b?sta resultat fär man om man använder ved från murken bjärk. 
Innan jag ska t?nda p?, håller jag p? lite t-sprit och l?ter detta tränga in ett par 
sekunder och sedan l?ta det brinna ca 5-10 min innan jag st?nger locket.  
 
MVH Ronny 
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Br?nsle till r?kpusten

  

17-10-2005, 11:10 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

När jag s?ker runt lite p? apelsinskal (orange peel) s? framgår det att skalen 
innehåller mycket oljor av olika slag. Terpenerna lär färsvinna i torkprocessen. P? 
Institutet fär jordbruks- och milj?teknik rekommenderas ekologiskt odlade apelsiner 
och bananer om man är rädd fär att gifterna vid besprutningen skall d?da 
komposten. 
 
P? http://www.toxinfo.se/bocker/htmdocs/ex8.htm hittar jag följande text: 

Citat:
Apelsinolja är en eterisk olja som utvinns genom kallpressning av apelsinskal 
(Citrus sinensis). Oljan innehåller ca 90% limonen. Andra ?mnen som ingår är 
citraler, dekanal, nerylacetat, oktanal, oktylacetat och sinensal. Apelsinolja 
används i parfymer och som smak?mne och l?sningsmedel. 
 
Apelsinolja innehåller d-limonen som i sig själv är hudirriterande och som vid 
exponering fär luft bildar allergiframkallande ?mnen. Oxidationsprodukterna är bla 
limonenoxid. Produkter som innehåller d-limonen tex apelsinolja och som kommit i 
kontakt med luft innehåller sannolikt allergiframkallande komponenter. Apelsinolja 
bär betraktas som allergiframkallande. 
 
d-Limonen är enligt Nordiska ministerr?det milj?farligt, mycket giftigt fär 
vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmilj?. dl-
Limonen är milj?farligt, giftigt fär vattenorganismer och kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmilj?n. 
 
Apelsinolja bär betraktas som milj?farligt. 

 
När man använder apelsinskal i matlagning är det i en mycket l?g dos, och mycket 
farligt som intas i l?ga doser är b?de bra & gott. Dessutom skall skalet ofta skrubbas 
med rotborste ordentligt innan man river det.  
 
är os?ker p? hur dessa ingredienser i apelsinskalet bryts ner. Oljan är dessutom det 
som går det hela lättant?ndt. Jag tror därfär att om du bara använder apelsinskal i 
din r?k, s? kan nektarn ta smak.  
 
Sen kan man ju naturligtvis titta b?de p? torv och "murken ved" och se vad de 
innehåller fär gott & blandat. Men just apelsindoft tillhär en av de ?mnen som lättast 
överfärs. 
 
När det g?ller din undran om besprutningsmedlen, s? är det samma "visa", vissa ?
mnen bryts ner - andra inte - i en torkningsprocess.  
 
Summan av all kardemumma borde dock bli att de eventuella rest?mnen som finns i 
skalen kan knappast vara vårre ?n de "tjärprodukter" som bildas vid halvtaskig 
torvfärbr?nning. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" 
title="Rolling Eyes" /> 

BeeWare! 
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Br?nsle till r?kpusten

18-10-2005, 04:41 
PM 

Inlägg: #4

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

  

är det någon som provat med rent vatten i en sprayflaska ? 
Det lär ska fungera bra. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_question.gif" alt=":?:" title="Question" /> 

// Mats i Däna 

  

19-10-2005, 02:55 
PM 

Inlägg: #5

nilssv   
Junior Member 

 
Inlägg: 3 
Registrerad: Oct 2005 

  

Det funkar bra med vatten om man inte har arga bin 

  

23-10-2005, 05:19 
PM 

Inlägg: #6

Gripen50  
Unregistered 

  

  

Jag tackar fär alla kloka synpunkter och skall nog ?terg? till att elda med torv igen... 
Apelsinskalen fär nog vila. 
Sedan finns det ju den här "r?ken" p? burk fär ungefär 50-lappen, men vad det är 
fär l?skighter i den vet jag inte. 

 

24-10-2005, 09:12 
PM 

Inlägg: #7

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

P? den tiden när jag var biodlare (l?t något det va? är faktiskt ca 20 är sedan som 
jag aktivt deltog i biodlandet) s? var det T-sprit och torv som g?llde. Men det är ju 
det här med att f? till en bra r?k. Det som fungerade b?st var faktiskt att använda 
värmepistolen. D? kan man f? en riktigt bra tjock r?k som håller l?nge.  
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> 

BeeWare! 
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Br?nsle till r?kpusten

  

25-10-2005, 10:49 
AM 

Inlägg: #8

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

  

Aha, värmepickan var ju en god ide skall genast prova. Den använder jag ju faktiskt 
när jag t?nder i braskaminen & inte har t?nneved inne & det regnar...... 

// Mats i Däna 

  

07-04-2006, 07:23 
PM 

Inlägg: #9

Hanne Nøjd   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2006 

r?kpusteren 

Citat:
Jag vet inte hur det är med apelsinskal och bin, men jag vet att ett bra sätt att bli 
av med flugor, är att spraya saften av apelsinskal där man vill hålla v?ck flugorna 
eftersom dom inte t?l doften. 
N?got att fundera p? kanske. 
 
Sj?lv använder jag murken torkad ved. 
b?sta resultat fär man om man använder ved från murken bjärk. 
Innan jag ska t?nda p?, håller jag p? lite t-sprit och l?ter detta tränga in ett par 
sekunder och sedan l?ta det brinna ca 5-10 min innan jag st?nger locket.  
 
MVH Ronny

 
Jag har härt at det skulle våre bra med ?gkartoner - er der nogen der ved noget om 
det?. 

  

25-05-2006, 12:09 
AM 

Inlägg: #10

bi-birger  
Unregistered 

  

  

Myrstackar är bra br?nsle det slocknar aldrig d? man b?st behöver det. 
Sedan kan det vara bra mot varroa eftersom det alltid f?ljer med myror naturlig 
myrsyra?????????????? 
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Br?nsle till r?kpusten

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Br?nsle till r?kpusten

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:57 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Br?nsle till r?kpusten 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Br?nsle till r?kpusten 

29-06-2006, 06:09 
PM 

Inlägg: #11

biodlaren  
Unregistered 

  

Jag inst?mmer med Bi-Birger att myrstacker 

Jag inst?mmer med Bi-Birger att myrstacker är ett mycket bra alternativ s?som br?
nsle till r?kpusten.  
Testa ni kommer att bli färv?nad hur bra det är, man slipper ett irritations moment. 
Det är ju s? när, när man behöver r?kpusten som b?st, har den slocknad. 

 

10-07-2006, 07:15 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Jag vet inte hur det är med apelsinskal och bin, men jag vet att ett bra sätt att bli 
av med flugor, är att spraya saften av apelsinskal där man vill hålla v?ck flugorna 
eftersom dom inte t?l doften. 
N?got att fundera p? kanske. 
 
Sj?lv använder jag murken torkad ved. 
b?sta resultat fär man om man använder ved från murken bjärk. 
Innan jag ska t?nda p?, håller jag p? lite t-sprit och l?ter detta tränga in ett par 
sekunder och sedan l?ta det brinna ca 5-10 min innan jag st?nger locket.  
 
MVH Ronny

 
Hej! 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=12&page=2 (1 av 2) [2014-08-20 11:57:27]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=12
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=12&pid=125#pid125
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=12&pid=125#pid125
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=12&pid=125#pid125
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=12&pid=125#pid125
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=12&pid=125
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=12&pid=179#pid179
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=12&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=12&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=12&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=12&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=12&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Br?nsle till r?kpusten

".....Innan jag ska t?nda p?, håller jag p? lite t-sprit och l?ter detta tränga in ett par 
sekunder och sedan l?ta det brinna ca 5-10 min innan jag st?nger locket...." 
 
Bin ogillar, avskyr sådant som kommer från underjorden och kemiska produkter. T - 
sprit är v?l ingen produkt från Oljan. Men en kemisk produkt och här inte biodlingen 
till. 
 
Men produkter av trä är bra som t. ex. murket trä eller bitar av Tretexskivor. Bitar 
av Torv i block, men d? fär man vara färsiktig med gnistor som kan fara ut. Ett bra 
gnistskydd i pusten är färskt gr?s. S?ckv?v är ypperligt att ha i r?kpusten, ryker bra 
och håller fyr l?nge. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Invintra i skattlådor

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:57 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Invintra i skattlådor 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Invintra i skattlådor 

02-03-2006, 03:25 
AM 

Inlägg: #1

videvi   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Mar 2006 

Invintra i skattlådor 

Kan man invintra bina i oisolerade skattlådor? Eller blir det fär kallt fär dom? 

  

03-03-2006, 02:11 
PM 

Inlägg: #2

Per Nordstr  
Unregistered 

  

oisolerade lådor 

Jag använder lådor av 12m/m plyfa oisolerade men har ytterhus av12m/m plyfa det 
går bra p? gotland i april lägger p? en filt som m?ssen brukar busa i har en f?lla i var 
det blir ett 20 tal i lika m?nga kupor 
MVH.Per 

 

10-07-2006, 07:05 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Invintra i skattlådor

Re: Invintra i skattlådor 

Citat:
Kan man invintra bina i oisolerade skattlådor? Eller blir det fär kallt fär dom?

 
Hej! 
 
Använder enkla l?ldor med väggar av trä och som har en tjocklek av 22 m. m. 
Skattlådor och yngelrum är lika, allts? ingen skillnad p? dem. Bisamhällena stär i 
ytterhus, men oisolerade L?gnormal lådor med någon filt som täckning över. 
 
övervintringen är i de flesta fall bra. Bara man kan komma ifrån olaten att inte 
invintra fär sm? bisamhällen. Men reservdrottningar kan vara Guld vårt p? våren 
innan drottningodlingen har kommit igång. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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T?ckskiva av plast

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:57 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ T?ckskiva av plast 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

T?ckskiva av plast 

06-07-2006, 04:35 
AM 

Inlägg: #1

Jonas Bj   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jul 2006 

T?ckskiva av plast 

Jag har, sedan vinterkylan sl?ppte i april här nere i Sk?ne, bärjat använda den tunna 
täckskivan av härdplast och färv?nad upptäckt att mina färut ibland ganska 
irriterade kupinv?nare blivit fromma som lamm! 
 
Har det med det direkta ljusinsl?pp som kommer ner i kupan att göra; jag brukar v?
nta ca en minut innan jag lättar p? plasten, eller är det minskningen av ljud och 
ingrepp när man nu inte bryter loss täckbr?dor l?ngre? 
 
Jag misst?nker en kombination. Dessutom behöver jag inte g? ner s? ofta i 
skattlådorna fär att kontollera hur det stär till: man fär en fin överblick över 
överdelen av samtliga kakor, samt bim?ngd, genom att bara lyfta locket. 
 
Vore intressant att hära om andras erfarenheter: jag kan bara rekommendera 
denna enkla skiva ? det varmaste: att kunna g? från att jobba i full dr?kt och tjocka 
handskar ena äret till att st? och lyfta kakor fulla med bin med bara n?var ikl?dd 
shorts och T- shirt, accompanjerad av ett stilla mummel är en fr?jd, och detta utan 
att byta drottningarna!!!! 
 
R?ken är samma torv-os som vanligt, s? där kan inte skillnaden ligga.... 
 
Vid invintringen går jag dock tillbaka till vanliga täckbr?der: tror det är bra med ett 
lite tjockare, isolerande skikt i toppen... 
 
Jonas B 

  

06-07-2006, 07:20 
AM 

Inlägg: #2
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T?ckskiva av plast

G  
Unregistered 

  

  

Intressant. Kan du beskriva din skiva närmare? M?tt, var du köpt den osv. Sj?lv 
använder jag plexiglas i en del kupor, och byggplast i andra. Jag har inte märkt att 
det pöverkar humäret. 

 

07-07-2006, 10:30 
AM 

Inlägg: #3

Hanne Nøjd   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2006 

  

Jag har också anvendt byggplast og glas som takplate - ock mina bion her p? våren 
var mycket fredsommelige. Har kun beh?vet at spraye med vatten. Jag har haft 
mycket kalkyngel og derfor byttede jag til glas/plast-ock det har haft gavnlig 
invirken p? samhellen kalkyngel er n?sten borte. 
Med venlig hilsen Hanne N?jd 

  

07-07-2006, 01:08 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: T?ckskiva av plast 

Citat:
Jag har, sedan vinterkylan sl?ppte i april här nere i Sk?ne, bärjat använda den 
tunna täckskivan av härdplast och färv?nad upptäckt att mina färut ibland ganska 
irriterade kupinv?nare blivit fromma som lamm! 
 
Har det med det direkta ljusinsl?pp som kommer ner i kupan att göra; jag brukar 
v?nta ca en minut innan jag lättar p? plasten, eller är det minskningen av ljud och 
ingrepp när man nu inte bryter loss täckbr?dor l?ngre? 
 
Jag misst?nker en kombination. Dessutom behöver jag inte g? ner s? ofta i 
skattlådorna fär att kontollera hur det stär till: man fär en fin överblick över 
överdelen av samtliga kakor, samt bim?ngd, genom att bara lyfta locket. 
 
Vore intressant att hära om andras erfarenheter: jag kan bara rekommendera 
denna enkla skiva ? det varmaste: att kunna g? från att jobba i full dr?kt och 
tjocka handskar ena äret till att st? och lyfta kakor fulla med bin med bara n?var 
ikl?dd shorts och T- shirt, accompanjerad av ett stilla mummel är en fr?jd, och 
detta utan att byta drottningarna!!!! 
 
R?ken är samma torv-os som vanligt, s? där kan inte skillnaden ligga.... 
 
Vid invintringen går jag dock tillbaka till vanliga täckbr?der: tror det är bra med ett 
lite tjockare, isolerande skikt i toppen... 
 
Jonas B
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T?ckskiva av plast

Hej! 
I stort sett alla bin är sn?lla och f?ljsamma d? temperaturen utomhus är omkring 
plus 25 - 30 grader. Fr?gan är om det är samma sak d? det är ca. plus 12 - 15 
grader utomhus till H?sten. 
Fär egen del s? har det hittills inte användts något skydd av något slag och hoppas 
att man slipper ifrån att använda något skydd, man ser s?mre med skyddsn?t 
framfär ?gonen. 
 
Har själv l?dans fr?mre del täckt med täcklappar och anda halvan täckt med en 5 - 6 
mm. tjock glasskiva. Glasm?staren har n?stan alltid spill över från glasning av skyltf?
nster och som han kan skära till av s? att de täcker halva l?dan. Men över 
glasskivan s? är det även en sp?nskiva 10 mm tjock och som t?l en del v?ta. 
 
Att använda plastskiva s? kan det bli statisk elektrisitet, kan vara det som går bina 
fromma. Byt ut plastskivan mot en glasskiva. Fär bina ett annat temperament d? s? 
var det den statiska elektrisiteten som pöverkade dem till att bli spaka. 
 
Var färsiktig med Torv-os, det kan fara ut gnistor ur pusten och ant?nda lite här och 
var. Speciellt vid sådant v?der vi har nu..... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-07-2006, 01:21 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Jag har också anvendt byggplast og glas som takplate - ock mina bion her p? 
våren var mycket fredsommelige. Har kun beh?vet at spraye med vatten. Jag har 
haft mycket kalkyngel og derfor byttede jag til glas/plast-ock det har haft gavnlig 
invirken p? samhellen kalkyngel er n?sten borte. 
Med venlig hilsen Hanne N?jd

Hej! 
Hade fär ett par är sedan mycket med kalkyngel i kuporna, men inte i alla av dem. 
Fär tre är sedan odlades det från tre olika drottningar och d? spceiellt från ett samh?
lle med m?nga plusvarianter. De andra hade även m?nga plusvarianter men inte 
som den färra. S? den drottning som hade de flesta plusvarianterna och vars d?ttrar 
som blev friparade med traktens dr?narstam, visade sig senare vara infekterade 
med Kalkyngel. Men avkomman från de andra drottningarna som även de friparades 
p? samma plats, visade inte att de var beh?ftade med kalkyngel.  
S? f?ljden blev att alla drottningar som var beh?ftade med kalkyngel, moder som d?
ttrar kasserades. Har de senaste två ären inte haft något kalkyngel. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=56 (3 av 4) [2014-08-20 11:57:58]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=56&pid=155
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=56&pid=156#pid156
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=56&pid=156


T?ckskiva av plast

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bipavillioner

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:58 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Redskap från kupkniv till slunga  
/ Bipavillioner 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bipavillioner 

07-04-2006, 07:31 
PM 

Inlägg: #1

Hanne Nøjd   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2006 

Bipavillioner 

Jag har haft mycket fugt ock d?da bi - ved vårstadningen - Kunne det våre bra med 
bipavillion, for at undvike dette fremover -Jag har mine bi. i eet fugtigt omr?de - ock 
de seneste 2 vintre har sneen ligget h?jt, langt ind i marts m?ned. Findes der 
skitser/ ideer til bipavillion? 
mvh. Hanne N?jd 

  

05-07-2006, 11:37 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Bipavillioner 

Citat:
Jag har haft mycket fugt ock d?da bi - ved vårstadningen - Kunne det våre bra 
med bipavillion, for at undvike dette fremover -Jag har mine bi. i eet fugtigt omr?
de - ock de seneste 2 vintre har sneen ligget h?jt, langt ind i marts m?ned. Findes 
der skitser/ ideer til bipavillion? 
mvh. Hanne N?jd

Hej! 
Har odlat bin i Paviljonger sedan 1977. S? nog har det blivit en del erfarenhet. Det 
skiljer från är till är med fukten p? kupbotten. Men det h?nger v?l mer p? hur starka 
bisamhällena är under vintern. Min erfarenhet från tidigare är är att det inte har 
varit någon fukt p? kupans botten. Men i är var det s? myckt fukt p? botten i en del 
bisamhällen s? att det till och med rann ut genom flustret.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 
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Bipavillioner

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-07-2006, 04:42 
PM 

Inlägg: #3

Hanne Nøjd   
Junior Member 

 
Inlägg: 5 
Registrerad: Mar 2006 

  

Tak for svar 

  

06-07-2006, 08:31 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Tak for svar

Hej! 
Tack själv. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Honung från kaka till burk 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 12:59 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk 
 
Användare som besöker denna kategori: 2 Gäst(er) 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Honung från kaka till burk 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Omröstning: Honungsskörd 2010 
Webmaster

0 1,261
13-09-2010 11:15 AM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Sjöbin? 
Webmaster

0 754
26-07-2010 10:13 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 
Sälja nyslungad honung på 
marknad? 
susanneholm

1 970
28-06-2010 03:40 PM 

Senaste inlägget: ersam 

 I love Eco? 
Webmaster

4 1,118
15-06-2010 11:43 PM 
Senaste inlägget: rune 

 Dansk honung 
Webmaster

0 673
13-06-2010 09:50 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Mjölkörtshonung 
Webmaster

0 578
02-06-2010 02:48 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Hotellhonung 
Webmaster

1 1,240
23-11-2009 12:49 PM 

Senaste inlägget: Asthor 

 Honungen "krymper" 
Helena

2 1,162
11-11-2009 10:13 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 Omröstning: Honungsstatistik 
Webmaster

0 685
08-11-2009 10:26 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 rimfrost 
Helena

1 1,019
22-05-2009 10:18 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Honungsbed?mningsreglemente 
Lenett

1 2,659
25-06-2008 12:09 AM 

Senaste inlägget: örjan persson 

 Kakhonung 
Honungsslickare

9 6,605
13-06-2008 01:56 PM 
Senaste inlägget: rune 

 Rapshonung 
TROYA

0 2,117
20-05-2008 01:39 PM 

Senaste inlägget: TROYA 

 Honungspris 2008 (Sidor: 1 2 3 ) 
Mia Johansson

20 10,545
15-04-2008 06:52 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 En ny portal...... 
Eyvind

4 3,386
06-04-2008 03:46 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 l?s honung (Sidor: 1 2 ) 
Helena

12 14,008
19-03-2008 11:52 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 honungen sl?pper fr?n burken. 
Helen Lindberg

2 5,498
18-03-2008 07:52 PM 

Senaste inlägget: Mia Johansson 
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 Sorthonung 
videvi

8 7,833
18-03-2008 07:12 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 F?r h?g vattenhalt 
Helena

2 5,519
18-03-2008 12:11 PM 

Senaste inlägget: Mia Johansson 

 Smaks?ttning av honung 
inge björk

8 7,475
18-03-2008 12:03 PM 

Senaste inlägget: Mia Johansson 

    

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»  

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd
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Honungsskörd 2010

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 01:00 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honungsskörd 2010 
 

Omröstning: Vad blev din sk

Max 5 kg

5-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-25 kg

25-30 kg

30-40 kg

40-50 kg

mer

[Visa resultat]

 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungsskörd 2010 

13-09-2010, 11:15 
AM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Honungsskörd 2010 

Lite bin men mycket honung sägs det. Stämmer detta? 

BeeWare! 
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Honungsskörd 2010

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 2 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Omröstningens resultat

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 01:01 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk / 
Honungsskörd 2010 / Omröstningens resultat 
 

Vad blev din sk

Max 5 kg  1 10.00%

5-10 kg  0 0%

10-15 kg  1 10.00%

15-20 kg  1 10.00%

20-25 kg  1 10.00%

25-30 kg  0 0%

30-40 kg  0 0%

40-50 kg  0 0%

mer  6 60.00%

Totalt: 10 Röster 100%
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Sjöbin?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 01:01 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Sjöbin? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Sjöbin? 

26-07-2010, 10:13 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Sjöbin? 

Vid besök i Söderköping hittade vi denna båt vid kaj: 
 
[Image: nyslungat1.jpg]  

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sälja nyslungad honung på marknad?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp
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Sälja nyslungad honung på marknad? 

27-06-2010, 08:53 
PM 

Inlägg: #1

susanneholm   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Dec 2009 

Sälja nyslungad honung på marknad? 

Hej! 
 
När jag var på en marknad en gång såg jag att någon biodlare sålde nyslungad 
honung direkt från en hink med tappkran. Jag tyckte att det såg jättetrevligt ut och 
undrar nu om man får göra så enligt konstens alla regler och bestämmelser? Är det 
ok att tappa sin nyslungade honung i ett livsmedelsgodkänt kärl med tappkran och 
sälja direkt till kund på exempelvis en mindre marknad? För oss som har biodlingen 
som en hobby med ett mindre antal samhällen och alltså inte driver något företag 
behöver ju inte följa riktigt samma riktlinjer som de större producenterna. Är det 
någon som har någon erfarenhet av det här och som vet vad som gäller??? 
 
 
Sussi 

Bee happy! 

 

 

 

28-06-2010, 03:40 
PM 

Inlägg: #2

ersam   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jun 2010 
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Sälja nyslungad honung på marknad?

SV: Sälja nyslungad honung på marknad? 

Jag skulle nog tro att det handlar om livsmedelsproduktion vilka ska ske i särskilda 
lokaler. 
 
Men som livsmedelslagstiftningen lyder så ska man som producent kunna garantera 
att livsmedlet är ok och kan man hävda det och lyckas utan att kontaminera 
livsmedlet så torde det vara helt ok. 
 
Tycker det verkar vara en toppengrej! Fast man skulle ju då ha en snygg 
glasbehållare så man verkligen ser "guldet".   

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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I love Eco? 

13-06-2010, 09:36 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

I love Eco? 

Brukar ha som (o)vana att strosa förbi honungsdelen hos min lokala handlare. 
Ibland händer det saker, ibland jäser det osv osv. 
 
Den här gången såg jag honungsburkar med ICA's egna "I love Eco" märke på. Vad 
trevligt tänkte jag och granskade etiketten. 
 
Nästa tanke var, nä, I do not love Eco om jag köper den här honungen. 
 
[Image: eco_honung_red.
jpg]  
 
I min värld är jag övertygad om att bin inte drar hem kemikalier/gifter till kupan, är 
det då eventuell behandling med Varroa-bekämpningsmedel som gör att det inte går 
att få Eco-stämpel på svensk honung? 
Eller är svenska biodlare för få för att kunna leverera? 
 
Jag bryr mig väldigt lite om att det är så miljövänligt per kilo honung att frakta med 
båt bla bla bla, att handla honung från andra sidan världen är inte ekologiskt enligt 
min uppfattning om ekologiska varor. 
 
Vad säger ni? 

BeeWare! 
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I love Eco?

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: I love Eco? 

Vi har ett antal krav-biodlare i Sverige också. Men du hittar nog deras honung bara 
lokalt. De stora kjedjorna vill ha stora kvantiteter och det är svårt att kunna klara 
av. 

 

 

 

14-06-2010, 01:27 
AM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: I love Eco? 

PS 
Det produceras inte något socker som kan kravgodkännas inom EU. Det som finns i 
handeln importeras.  
DS 

 

 

 

14-06-2010, 08:05 
AM 

Inlägg: #4

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

SV: I love Eco? 

Jo, men vad är det som gör att inte i princip alla svenska biodlare kan titulera sig 
krav-biodlare? Formaliteter eller ? 

BeeWare! 

  

15-06-2010, 11:43 PM (Detta inlägg ändrades senast: 15-06-2010 av 11:47 PM 
rune.) 

Inlägg: #5

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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I love Eco?

SV: I love Eco? 

De flesta av oss kan inte uppfylla de kriterier som ställs för att bli godkända som 
krav-biodlare. De flesta köper t.ex. mellanväggar som inte uppfyller normerna osv. 
Det är troligtvis inte heller många som vill betala för vad kontrollen kostar. Det är 
en hel del merarbete för att få använda etiketten. 
 
Personligen avstår jag gärna krav-etiketten för att t.ex. köpa vilka drottningar jag 
vill. 
 
Krav kan ses som ett varumärke bland många andra. 
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Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Dansk honung 

Tog några bilder i de danska butikerna, mest till betraktelse. Nej, jag har inte som 
hobby att fotografera honungsburkar, men det kanske kunde vara något.....  ;D 
 
Men, visst är det tre olika burkar rent layoutmässigt! Mängden är dessutom strax 
under halvkilot. Kanske en bättre vikt? Ger fler burkar, ett konsumentpris under 
dagens 700 gramsburk men ett lite högre kilopris (som småförpackningar ofta ger). 
 
[Image: dkh1.jpg]  
[Image: dkh2.jpg]  
[Image: dkh3.jpg]  

BeeWare! 
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Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Mjölkörtshonung 

Hej, i nordöstra Finland Uleåborg-Kuusamo-axeln produceras en liten mängd 
mjölkörtshonung med mycket fin arom - tag kontakt och hör mer! 
 
Vi träffas på Nordfinlands Stormässa i Uleåborg den 4.-8.8.2010 - VÄLKOMNA för en 
pratstund! 
 
Maire I. Korhonen, ordförande för Arktiska biodlare i Finland rf. 
 
(maire.i.korhonen@gmail.com) 

BeeWare! 
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Webmaster   
Administrator 
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Hotellhonung 

Detta fanns till hotellfrukosten i Danmark: 
 
[Image: 
Danskhotellhonung2.jpg]  
 
Finns något liknande i Sverige? 

BeeWare! 

  

23-11-2009, 12:49 
PM 

Inlägg: #2

Asthor  
Unregistered 

  

SV: Hotellhonung 

Finns engångs förpackningar med honung på lite olika cafeer och hotell men jag har 
inte sett några med svensk honung ännu. 
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Hotellhonung

  
 

●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Honungen "krymper" 

31-07-2009, 01:13 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

Honungen "krymper" 

Hur förhindrar man att honungen "krymper" i burken. Släpper från glaset när den 
har varit burkad ett tag. 

  

11-11-2009, 07:30 
PM 

Inlägg: #2

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Honungen "krymper" 

Hej.  
Det behöver inte förhindras, för det är ett tecken på låg vattenhalt. Alltså ett 
kvalitetsbevis.   
//Jano 

  

11-11-2009, 10:13 
PM 

Inlägg: #3

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Honungen "krymper"

SV: Honungen "krymper" 

Även om det är ett tecken på låg vattenhalt och som sådant ett kvalitetstecken så 
ser det inte riktigt trevligt ut. Med all respekt för Jano så vill jag påstå att det är ett 
hanteringsproblem. 
För egen del så har jag aldrig några vita slingor i burkarna och dessutom så har jag 
honungen lätt bredbar. 
Det här hänger samman med att jag konsekvent kör med ympning och senare 
tappning allt eftersom jag säljer honung. 
Egentligen så är det så här att är man riktigt lat så får man det bästa och 
smakrikaste honungen. 
 
Gideon 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
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Hoppa till:  
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Omröstning: Hur mycket honung blev det per samh

Max 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

20 - 40 kg

40 - 60 kg

Mer

[Visa resultat]

 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungsstatistik 

08-11-2009, 10:26 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Honungsstatistik 

Hur mycket honung blev det i år?  
 
Alla röster är anonyma. 

BeeWare! 
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Honungsstatistik

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Omröstningens resultat

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 01:03 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk / 
Honungsstatistik / Omröstningens resultat 
 

Hur mycket honung blev det per samh

Max 5 kg  0 0%

5 - 10 kg  1 14.29%

10 - 20 kg  0 0%

20 - 40 kg  3 42.86%

40 - 60 kg  2 28.57%

Mer  1 14.29%

Totalt: 7 Röster 100%
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rimfrost

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 01:04 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
rimfrost 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

rimfrost 

16-05-2009, 11:14 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

rimfrost 

Vad kan jag göra för att undvika rimfrost på honungen? 

  

22-05-2009, 10:18 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Re: rimfrost 

Jag börjar svara och ger det "dummaste" svaret först; Späd med vatten till normal 
vattenhalt. 
 
Att du får "rimfrost" är ju ett tecken på att halten "socker" är hög alternativt och 
bättre sagt; att halten vatten är låg. Man får valuta för alla penningarna. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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rimfrost

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Honungsbed?mningsreglemente

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 01:04 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honungsbed?mningsreglemente 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungsbed?mningsreglemente 

17-06-2008, 11:54 
PM 

Inlägg: #1

Lenett   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: May 2008 

Honungsbed?mningsreglemente 

Kan man hitta det nya Honungsbed?mningsreglementet p? n?tet? 
Har s?kt p? SBR men f?g?ves, e v?l inte s? hej p? detta. 
V?ndligen sätt in en l?nk. 
 
Mycke Honungh?lsningar Ture 

 

 

 

25-06-2008, 12:09 
AM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Här har du l?nken 
http://www.biodlarna.se/SBR/Forbundet/F ... m_2007.pdf 
 
Lycka till med honungen! 
 
/ärjan Persson 
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Honungsbed?mningsreglemente

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Kakhonung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:03 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Kakhonung 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Kakhonung 

12-03-2008, 10:36 
PM 

Inlägg: #1

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Kakhonung 

Hej! 
Har funderat litet p? att bärja producera kakhonung. D? är frågan om det är någon 
id? att köpa in de sektionsramar som finns att köpa, eller det är bättre att bara 
skära ut honungen? 
 
Vid skärning, hur stora-hur m?nga bitar går det p? en LN- ram? 
 
Passande burkar? 
 
Skall Kakhonungen levereras i bad av nyslungad honung, eller bara en bit 
kakhonung? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

13-03-2008, 12:00 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Kakhonung

Kakhonung. 

Hej! 
Det är l?nge sedan man kunde se kakhonung i affärerna. Dem som d? s?gs var i 
speciella ramar. Sektioner som passade i fast m?tt i en ram fär LN. Varje sektion var 
omlindad med plast och med en etikett p? fär att hålla ihop den. Om det är h?g 
omsättning av den honungen, det är d? m?jligt att honungen konsumeras innan den 
kanderar. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-03-2008, 12:10 
AM 

Inlägg: #3

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
Jag har sett att det finns en sådan produkt, från något exotiskt land, men det var 
bara en fin burk med en liten vaxbit (ca 3x3 cm) i, burken var i p? 750 gram, fylld 
med nyslungad honung.... 
 
Jag t?nkte mest att det kunde vara bra som ett komplement att ta med till 
marknader och s?... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

13-03-2008, 01:01 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Kakhonung 

Hej! 
Det här med kakhonung verkar intressant. Det finns nog glasburkar vars sidor är 
raka, bara antydan till en något avsmalnande hals. Om dess hals är ca. 3 - 4 cm. i 
diameter och hela inneh?llet väger ca. 0,20 - 0.25 kg. kan en bit kakhonung 
passande till burkens ?ppning lätt glida ned i burken och d? st?ende en bit upp mot 
burkens hals. Burken fylls sedan med honung som är nyslungad d? upp till något 
över kakhonungen. Kakhonungen med sina vaxceller syns direkt från burkens utsida 
genom glasburken och d? locket har lyfts av. Det blir något nytt som kan aktivera 
intresset till att köpa den härliga produkten direkt från biodlaren. 
 
Men om Varroa bek?mpas i bisamhällena med kemiska produkter, gifter, det är d? 
absolut inte l?mpligt färfaringssätt eftersom gifter färenas med vaxet. Bina sprider 
omkring giftet i hela kupan. Man ska inte medvetet pr?ngla p? m?nniskor några 
gifter, det är osunt. Om inga farliga gifter används vid bek?mpningen, det är d? fritt 
fram fär kakhonung eller är det det med tanke p? de senaste r?nen om vax och 
kemiska bek?mpningsmedel.............. 
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Kakhonung

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

16-03-2008, 06:31 
PM 

Inlägg: #5

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Re: Kakhonung 

Hej! 
...Det finns nog glasburkar vars sidor är raka, bara antydan till en något 
avsmalnande hals. Om dess hals är ca. 3 - 4 cm. i diameter och hela inneh?llet 
väger ca. 0,20 - 0.25 kg. kan en bit kakhonung passande till burkens ?ppning lätt 
glida ned i burken och d? st?ende en bit upp mot burkens hals. Burken fylls sedan 
med honung som är nyslungad d? upp till något över kakhonungen. Kakhonungen 
med sina vaxceller syns direkt från burkens utsida genom glasburken och d? locket 
har lyfts av. Det blir något nytt som kan aktivera intresset till att köpa den härliga 
produkten direkt från biodlaren... 
 
Var hittar man dessa burkar? 
Det finns ju även sexkantiga burkar att köpa har bitillbehärsfärs?ljarna... Det borde 
med se fint ut, och p?minner ju om vaxcellens modell... 
Ja, det kommer fler kunder ju stärre utbud man har, t?nkte ut?ka sortimentet lite... 
Honung, kakhonung, vaxljus, n?n salva... det borde b?de ?ka kundkretsen och l?
nsamheten...  
 
...Men om Varroa bek?mpas i bisamhällena med kemiska produkter, gifter, det är d? 
absolut inte l?mpligt färfaringssätt eftersom gifter färenas med vaxet. Bina sprider 
omkring giftet i hela kupan... 
 
Nej, bek?mpningsmedel i livsmedel är inget bra...  
 
En fråga är om man sätter i nya mellanväggar p? våren, och använder som 
kakhonung, borde det inte kommit mer bek?mpningsmedel i vaxet ?n i honungen? 
 
Fast b?st är ju att skippa behandla med kemiska medel, om det går. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

18-04-2008, 06:01 
PM 

Inlägg: #6

Kramn  
Unregistered 

  

Glas med vaxkaka 

Ett stiligt sätt är att st?lla en tom glasburk uppochner som täcker (ena) foderh?let. 
Bina bygger d? en vaxkaka i glasburken. När cellerna är täckta är det bara att fylla 
p? med nyslungad honung! 
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Kakhonung

19-04-2008, 02:49 
PM 

Inlägg: #7

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Det var något nytt! Bra id?! Tack. 
 
PS V?lkommen till forumet! DS 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

26-05-2008, 02:29 
AM 

Inlägg: #8

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

kakhonung 

Det finns en liten hake när det g?ller kakhonung och det är att utbyggt vax inte fär 
flyttas över färsamlingsgröns utan besiktning. 
Ett flyttningstillst?nd, utfärdat av den ansvarige bitillsynsmannen, kr?vs när levande 
bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, samt begagnade bibost?der och 
biodlingsredskap skall flyttas ut ur en färsamling som ligger inom det omr?det som 
är smittfärklarat med anledning av amerikansk yngelr?ta eller varroaangrepp. 
 
I princip är alla färsamlingar färklarade som smittade av amerikansk yngelr?ta. 
 
Detta måste också g?lla sektionsonung (kakhonung). 
Naturligtvis går det att göra en besiktning, men d? måste man också ange till vem 
och vart kakhonungen skall s?ljas. 
 
Man kan kanske anse lagstiftningen lite fyrkantig, men den utgår ett skydd fär oss 
biodlare. 
Rune 

 

 

 

29-05-2008, 07:31 
PM 

Inlägg: #9

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
Jag tror nog att man kan färbise den saken, det handlar ju trots allt om honung som 
s?ljs... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=172 (4 av 6) [2014-08-20 13:03:34]

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=172&pid=934#pid934
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=165
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=165
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=172&pid=934
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=172&pid=991#pid991
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=20
http://kupan.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=20
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=172&pid=991
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=172&pid=995#pid995
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=165


Kakhonung

  

13-06-2008, 01:56 
PM 

Inlägg: #10

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

kakhonung 

Fär att producera kakhonung kan det vara bra med riktiga redskap. Ramar och ?vrig 
utrustning kan köpas från t.ex. Thorne. https://secure.thorne.co.uk/ 
Sedan g?ller det att du har ett internationellt ramm?tt ( Langstroth) eller något av 
de ramm?tt som de håller sig med i Storbrittaien. 
Kom ih?g att det blir e hel del i frakt också. 
När du v?l har utrustningen bär du r?kna med att färpacknngen kostar drygt 10 kr / 
st - om jag r?knat rätt. 
Det går också att köpa från Dadant i USA https://www.dadant.com/ 
Priser vet jag inte. 
 
Eventuellt går det också att f? material via Thomas http://www.beekeeping.com/
thomas i Frankrike. Har inte kollat. 
 
Om man fyller nyslungad honung kring en kakbit i en burk kommer den att 
krstallisera och d?lja kakbiten. Gissa om konsumenten kommer att bli överraskad 
när hon/han hittar vax i honungen ! 
 
Den honung som s?ljs i burkar med en kakbit i är fyllda med flytande honung 
( troligtvis Acasia). I Sverige har vi vad jag vet bara en v?xt som ger flytande 
honung som inte kristalliserar och det är klockljung. 
Om jag skulle lyckas f? ren honung från klockljung vore det en raritet och jag skulle 
inte färorena den med någon vaxbit. 
 
Lycka till 
Rune 
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Rapshonung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:03 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Rapshonung 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Rapshonung 

20-05-2008, 01:39 
PM 

Inlägg: #1

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

Rapshonung 

är det någon som har någon ungefärlig information p? hur l?ng tid det tar innan 
rapshonungen kanderar? 
 
Det vill s?ga: Om man har en ram som är helt täckt dag 1, har den d? kanderat dag 
6,10,15,21....? 
 
Med v?nliga h?lsningar 
Troya 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Honungspris 2008

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:04 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honungspris 2008 
 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungspris 2008 

04-04-2008, 06:55 
PM 

Inlägg: #1

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

Honungspris 2008 

?ntligen slipper vårt bolag Honungsfär?dlingen g? med färlust p? svensk kanderad 
honung, de köper nu in vår honung fär 25 kr / kg. 

  

04-04-2008, 07:52 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Honungspris 2008 

Citat:
?ntligen slipper vårt bolag Honungsfär?dlingen g? med färlust p? svensk kanderad 
honung, de köper nu in vår honung fär 25 kr / kg.

Hej! 
Det är bara bra att HF finns, det blir d? enkelt att bli av med det som de efterfrågar. 
Om inte HF hade funnits, det troliga är d? att det blivit någon annan 
fritidssysselsättning i st?llet fär biodling....... 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179 (1 av 5) [2014-08-20 13:04:19]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=179
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=179&pid=897#pid897
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=179&pid=897#pid897
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=179&pid=897#pid897
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179&pid=897#pid897
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=178
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=178
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=179&pid=897
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179&pid=898#pid898
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=179&pid=898
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Honungspris 2008

05-04-2008, 08:31 
AM 

Inlägg: #3

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Det är ju en medlemsfärm?n (SBR) att man har rätt att s?lja sin honung till dem 
(Honungsfär?dlingen), s? avsättning fär man alltid men VD tycker att man alltid 
färst ska s?lja sin honung p? den lokala marknaden och bara s?lja överskottet till 
dem, helst i 140 kg kärl. Nu när Glazen ska tillverkas med svensk honung ,SIGILL 
märkt, kommer du som är SIGILL odlare att f? ett bättre pris p? din honung. 
 
Men det var inte pga dem som jag blev biodlare. 

  

05-04-2008, 09:29 
AM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Det är ju en medlemsfärm?n (SBR) att man har rätt att s?lja sin honung till dem 
(Honungsfär?dlingen), s? avsättning fär man alltid men VD tycker att man alltid 
färst ska s?lja sin honung p? den lokala marknaden och bara s?lja överskottet till 
dem, helst i 140 kg kärl. Nu när Glazen ska tillverkas med svensk honung ,SIGILL 
märkt, kommer du som är SIGILL odlare att f? ett bättre pris p? din honung. 
 
Men det var inte pga dem som jag blev biodlare.

Hej! 
Vad d?! Medlemsfärm?n att s?lja honungen till HF? HF är ett färetag som driver sina 
affärer p? ett sätt som är b?st fär dem. Biodlare som har biodlingen som hobby, de 
har inget vinstsyfte, vad priset blir fär dem vid färs?ljningen har mindre betydelse. 
De odlar bin fär n?jes skull och kan p? ett enkelt sätt bli av med honungen vid HF 
om de har intresse av att köpa in honungen. 
 
Men de medlemmar som driver biodlingen som näring blir det ett bekymmer, med 
ett l?gre pris. Andra uppköpare av honung kommer även de att s?nka sina priser p? 
den honung som köps in. 
 
N?gon måste betala Sigillhonungens h?gre inköpspris. Ett pris till dem som vill göra 
det mer arbetskr?vande milj?arbetet i sin biodling. Med tanke p? Sigillbiodling är det 
ingen överraskning att priset p? honung fär ärets skärd sjunker några kronor. 
 
Det behövs endast 1 % svensk honung och 99 % honung från något icke EU - land 
fär att kalla honungen fär EU - honung. När HF arbetar med denna typ honung d? tj?
nar de pengar, massor med pengar. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Honungspris 2008

06-04-2008, 03:50 
PM 

Inlägg: #5

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Vad var priset 2007? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

06-04-2008, 06:17 
PM 

Inlägg: #6

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Om du l?mnade under 1200kg i 28kg kärl 2007 s? fick du 27,80kr, nu s?nkt med 3 
kr. Men i färsta hand tycker jag du ska s?lja burkar till v?nner och bekanta. Det är 
ju lite mer vårt att köpa närodlat och veta vart bina flugit eller? 

  

07-04-2008, 02:51 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Om du l?mnade under 1200kg i 28kg kärl 2007 s? fick du 27,80kr, nu s?nkt med 3 
kr. Men i färsta hand tycker jag du ska s?lja burkar till v?nner och bekanta. Det är 
ju lite mer vårt att köpa närodlat och veta vart bina flugit eller?

 
Hej! 
Ingen vet vart bina flyger fär att h?mta hem sina nödvändiga produkter. Det kan 
mycket v?l vara från en dyngstack! Ingen kan färbjuda bina att flyga dit när det är 
något intressant som lockar dem att flyga till stacken. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-04-2008, 03:06 
PM 

Inlägg: #8
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Honungspris 2008

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Det l?ter inte som du vill ?ta honung. Givetvis kan du v?l inte veta exakt vart bina 
varit men de h?mtar nektar fär att göra honung, det g?ller v?l lika om du köper en 
burk lokalt eller som transporterats från Agentina eller Mantorp. G?dselstackar finns 
v?l även d?. Men närodlat är alltid att färedra även om du alltid ska tycka tvårtom. 
Det blir även mer betalt fär din honung om du s?ljer burkar själv, fast du vill ju inte 
tj?na pengar p? din honung s? du kan ju l?ta bli d 

  

07-04-2008, 05:53 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Det l?ter inte som du vill ?ta honung. Givetvis kan du v?l inte veta exakt vart bina 
varit men de h?mtar nektar fär att göra honung, det g?ller v?l lika om du köper en 
burk lokalt eller som transporterats från Agentina eller Mantorp. G?dselstackar 
finns v?l även d?. Men närodlat är alltid att färedra även om du alltid ska tycka 
tvårtom. Det blir även mer betalt fär din honung om du s?ljer burkar själv, fast du 
vill ju inte tj?na pengar p? din honung s? du kan ju l?ta bli d?.

 
Hej! 
Det är l?nge sedan det konsumerades någon honung, mär inte v?l av att ?ta, fär 
sätt. 
 
Var ligger sanningshalten av närproducerat när honungsproducenter köper in 
honung från olika delar av landet och s?ljer den p? hemmaplan som egen 
produktion, närproducerat? 
 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-04-2008, 07:26 
PM 

Inlägg: #10

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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Honungspris 2008

  

Citat:
Om du l?mnade under 1200kg i 28kg kärl 2007 s? fick du 27,80kr, nu s?nkt med 3 
kr. Men i färsta hand tycker jag du ska s?lja burkar till v?nner och bekanta. Det är 
ju lite mer vårt att köpa närodlat och veta vart bina flugit eller?

 
Ok. Att det var d?ligt betalt har jag färstätt, men inte att man n?stan fär betala fär 
att bli av med honungen, det kostar ju att vara biodlare också... 
 
Och s? l?nge det är m?jligt är det ju fint att s?lja till v?nner och bekanta, marknaden 
i bygden OSV.. Men har man tillr?ckligt mycket honung kan det ju bli l?nsamt att 
leverera till mantorp, men d? kr?vs v?l en 50-100 kupor eller s 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Honungspris 2008

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:04 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honungspris 2008 
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»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungspris 2008 

08-04-2008, 07:34 
PM 

Inlägg: #11

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

[quote author="Eyvind"] 
Hej! 
Ingen vet vart bina flyger fär att h?mta hem sina nödvändiga produkter. Det kan 
mycket v?l vara från en dyngstack! Ingen kan färbjuda bina att flyga dit när det är 
något intressant som lockar dem att flyga till stacken. 

  

 
Och vad skulle vara intressant fär ett bi i g?dselstacken? Jag har d? bara sett flugor 
där i alla fall  (mycket m?ttar) 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

08-04-2008, 07:36 
PM 

Inlägg: #12

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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Honungspris 2008

  

Citat:
Var ligger sanningshalten av närproducerat när honungsproducenter köper in 
honung från olika delar av landet och s?ljer den p? hemmaplan som egen 
produktion, närproducerat? 
<img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

 
Hej! 
Nej d? är det ju inte närproducerat. Vem går det? Det är inte lagligt, det är falsk 
marknadsfäring. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

09-04-2008, 10:42 
PM 

Inlägg: #13

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Allt är ju relativt, Svensk sigill honung s?ljs som närproducerat med hela sverige 
som lokal marknad. Klart mot Argentina s?, men jag skulle nog mena p? närmare h?
ll ?n s?. Den stärsta charmen är ju att köpa den ur handen p? biodlaren. 

  

10-04-2008, 12:09 
AM 

Inlägg: #14

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"] 
Var ligger sanningshalten av närproducerat när honungsproducenter köper in 
honung från olika delar av landet och s?ljer den p? hemmaplan som egen 
produktion, närproducerat? 
<img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

 
Hej! 
Nej d? är det ju inte närproducerat. Vem går det? Det är inte lagligt, det är falsk 
marknadsfäring.[/quote] 
 
Vart finns regelverket fär vad som betäcknas närproducerat eller inte? 
Hur långt från producenten fär man bo fär att det skall f? r?knas som närproducerat? 
När blir det olagligt att kalla det närproducerat? 
 
//ärjan 
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Honungspris 2008

  

10-04-2008, 05:47 
PM 

Inlägg: #15

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Citat:
[quote author=\"Honungsslickare\"][quote author=\"Eyvind\"] 
Var ligger sanningshalten av närproducerat när honungsproducenter köper in 
honung från olika delar av landet och s?ljer den p? hemmaplan som egen 
produktion, närproducerat? 
<img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

 
Hej! 
Nej d? är det ju inte närproducerat. Vem går det? Det är inte lagligt, det är falsk 
marknadsfäring.[/quote] 
 
Vart finns regelverket fär vad som betäcknas närproducerat eller inte? 
Hur långt från producenten fär man bo fär att det skall f? r?knas som närproducerat? 
När blir det olagligt att kalla det närproducerat? 
 
//ärjan[/quote] 
 
Hej! 
 
Att något är närproducerat innebär att det är producerat inom 25 mils radie. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

10-04-2008, 07:25 
PM 

Inlägg: #16

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Vart har du f?tt 25 mil ifrån? 
Fr?n livsmedelsverkets sida finns följande att l?sa. 
 
"Livsmedelsverket fär inledningsvis konstatera att det inte finns någon allm?ngiltig 
färklaring till vad som menas med lokal eller regional livsmedelsproduktion. Med 
"lokal" menas enligt allm?nt spr?kbruk något som är begrönsat inom ett visst omr?
de eller till en viss plats. Den vanligaste färklaringen av begreppet "lokal" marknad 
är omr?de som ligger i nära anslutning till producenten." 
 
Det här kan man tolka som man vill tycker jag. 
är det där dom 25 mil kommer in? 
 
//ärjan 
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Honungspris 2008

  

10-04-2008, 09:22 
PM 

Inlägg: #17

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Det är v?l det att det inte finns någon regelbok(?) som är problemet, men de flesta 
jag pratat med säger 25 mil.  
 
Testa själv att s?ka p? google, s?k p? ?närproducerat radie?. 
 
Sen är det inte säkert att närproducerat och lokalproducerat är samma sak. (från 
livsmeldelsverket stod ju lokalproducerat) 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

10-04-2008, 10:46 
PM 

Inlägg: #18

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

även om jag s?ker p? google närproducerat radie. 
S? hittar inte jag någon myndighet. 
Som säger att det som är producerat utanfär 25 mils radie. 
Och marknadsfärs som närproducerat skulle vara olagligt enligt lag. 
Gär du? 
 
//ärjan 

  

12-04-2008, 02:39 
PM 

Inlägg: #19

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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Honungspris 2008

  

Hej! 
 
Nej, ingen myndighet, och jag vet inte vilken som skulle kunna ha hand om det... 
 
Men man kan ju själv r?kna ut att närproducerat skall produceras nära där det s?
ljs... Och eftersom fler jag pratat med, och m?nga skriver 25 mils radie borde det ju 
g?lla... 
 
Det måste ju vara falsk marknadsfäring om man s?ljer närproducerat från sk?ne och 
bor i kiruna? 
 
Vi fär färs?ka att forska i ?mnet... några riktlinjer måste ju finnas... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

14-04-2008, 06:57 
PM 

Inlägg: #20

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag st?llde frågan till livsmedelsverket och fick följande svar. 
 
"Begreppet närproducerat är inte närmare definierat. Det beror rimligen p? vilken 
produkt och i vilket sammanhang begreppet används. Livsmedelsverket har i en v?
gledning tolkat begreppet "lokal karaktär" som den egna kommunen eller 
grannkommunen. 
I andra, kommercierlla, sammanhang innefattar begreppet stärre omr?den som 
"Dalarna". 
I ytterligare andra fall kan hela regioner innefattas. 
Vad närproducerat/lokalproducerat exakt innebär är inte reglerat i lagstiftningen. 
 
mvh 
Rolf Brattström 
Upplysningen" 
 
S? att man skulle bli d?md fär lagbrott ser jag som en om?jlighet. 
Om man skriver p? burken att det är närproducerat och köper honungen från annat 
h?ll. 
P? mina burkar stär det att honungen är insammlad i Bergs kommun i s?dra 
Jämtland. 
Sen är det konsumenten som fär ta st?llning till om det är närproducerat eller en 
lokal produkt. 
S?ljer även en del honung till Ume?. 
Dom ser det nog inte som varken det en eller andra tror jag. 
 
//ärjan 
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Honungspris 2008

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:04 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honungspris 2008 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungspris 2008 

15-04-2008, 06:52 
PM 

Inlägg: #21

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
D? fär jag be om urs?kt... Men jag skulle i alla fall inte sova gott om n?tterna om jag 
s?lde ?närproducerad? honung som jag köpt från ?långtbortistan?... Men som sagt 
kan man ju vrida och tolka som man vill. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 
Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179&page=3 (1 av 2) [2014-08-20 13:04:35]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=179
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=179&pid=931#pid931
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=179&pid=931#pid931
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=179&pid=931#pid931
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179&pid=931#pid931
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=165
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=165
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=179&pid=931
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=179
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=179
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=179
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=179&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-179.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=179&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Honungspris 2008

 
Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 

 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=179&page=3 (2 av 2) [2014-08-20 13:04:35]

http://mybb.com/
http://mybb.com/


En ny portal......

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:04 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / En 
ny portal...... 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

En ny portal...... 

19-03-2008, 05:45 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

En ny portal...... 

Hej! 
En ny portal har sett dagens ljus: http://www.svenskhonungsforadling.se 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-03-2008, 06:34 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

En ny portal... 

Hej! 
En ny portal http://www.honungsglaze.se 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-03-2008, 12:40 
AM 

Inlägg: #3
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En ny portal......

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

Re: En ny portal... 

Citat:
Hej! 
En ny portal http://www.honungsglaze.se

 
Tyvårr inga produkter som bidrar till en ?kad konsumtion av svenskhonung. 
Här ?kas ist?llet konsumtionen av importerad honung. 

  

04-04-2008, 06:33 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: En ny portal... 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
En ny portal http://www.honungsglaze.se

 
Tyvårr inga produkter som bidrar till en ?kad konsumtion av svenskhonung. 
Här ?kas ist?llet konsumtionen av importerad honung.[/quote] 
Hej! 
Färvisso inte, men l?nken är knuten till viss del till intressefäreningen SBR. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-04-2008, 03:46 
PM 

Inlägg: #5

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Jag var p? ett bim?te i mj?lby fär några veckor sen, där det skedde presentation av 
glazen. Enligt VD skulle man g? över till svensk honung i glazen s? snart det var m?
jligt. (när vet man inte...) S? vi fär hålla tummarna att s? sker... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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En ny portal......
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l?s honung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:05 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / l?s 
honung 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

l?s honung 

24-08-2007, 11:52 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

l?s honung 

M?tte vattenhalt efter slungningen, 18%. Ympade och tappade sendan honungen p? 
burk. Den stelnade och blev härd. Fär härd tyckte jag d?. Nu efter ca. 2 m?nader 
senare är honungen l?s. Om den har rumstemperatur rinner den ur burken. N?gon 
som vet vad det beror p?? 
Stär den i kyl är den inte lika l?s men fortfarande mjuk. Rinner dock ej ut. 
Helena 

  

29-08-2007, 06:31 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

L?s honung 

Hej! 
Honungen behöver inte ympas fär att skickas till HF. 
 
Men d? honungen ympas kr?vs en viss m?ngd kanderad honung som vårms upp 
genom vattenbad och blandas in i den honung som nyligen har blivit slungad. 
Honungen behöver sedan räras flitigt varje dag tills spaken stär rakt upp, utan att 
falla vare sig ?t ena eller andra h?llet. D? är det dags att tappa upp p? burk och 
färvaring torrt och svalt. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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l?s honung

 

 

 

29-08-2007, 11:59 
PM 

Inlägg: #3

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag gjorde lika som dig Helena ett är. 
Ympade och tappade p? burk direkt. 
Honungen blev sten härd. 
Fär att mjuka upp honung s? vårmde jag burkarna i 30 grader. 
I ca 16 timmar d? blev honungen smärig och fin i konsistensen. 
Sedan färvarade jag burkarna i ca 15 grader. 
Där h?ll dom sig över ett är utan att dom blev l?s. 
Nu mer ympar jag honungen tappar p? stor hink. 
Sedan mjukar jag upp honungen och tappar p? burk. 
S? går jag rätt eller fel funkar hur bra som helst fär m?g i allafall. 
 
//ärjan 

  

09-03-2008, 06:09 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

L?s honung 

Hej! 
Har en fundering över varfär honungen är l?s i konsistensen, den som är färpackad i 
plastburkar. Brukar går färbi hyllorna med honung i mataffären och d? ibland kl?
mma p? burkarna. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-03-2008, 10:23 
PM 

Inlägg: #5

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 
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l?s honung

  

Hej! 
Om det är de burkarna med flytande honung du menar har man tillsatt glykos, och i 
vissa fall vårmt upp honungen. 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

12-03-2008, 10:23 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

L?s honung... 

Hej! 
Nej, det är inte dem som avses. Bes?kte i dag en annan affär och där fanns de inte 
alls. Det måste vara en färlust att inte synas i alla inköpsst?llen där 
matvaruspekulanter knallar omkring. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-03-2008, 12:22 
PM 

Inlägg: #7

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

Ekobimetoden 

Du kan l?sa om Ekobimetoden, bepr?vad och fungerar bra. 
Det finns två olika sätt att ympa, d?d eller levande ymp. Tar du en gammal 
kanderad honung och ympar ger du den nya honungen kristaller att bärja 
kristallisera sej runt, en levanade ymp går du och ger när den fortfarande lever, och 
den kan du direkttappa utan att f? en honung som färändras alltfär mycket i burken.  
http://biodlingsforetagarna.nu/files/kv ... g/kap5.pdf 

  

18-03-2008, 07:02 
PM 

Inlägg: #8

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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l?s honung

Honung 

...."Det finns två olika sätt att ympa, d?d eller levande ymp. Tar du en gammal 
kanderad honung och ympar ger du den nya honungen kristaller att bärja 
kristallisera sej runt"..... 
 
Risken här är att du fär en honung som är mycket "kornig". Den gamla honungen 
kristaller fär ett lager av den nya och den produkten blir inte s? bra. Du måste rära 
sönder kristallerna i den gamla HONUNGEN "INNAN" du rär ner den. Annars s? 
riskerar du fär stora ""Korn"". 
 
Talet om levande och d?d ymp k?nns fär mej personligen svamligt. 
Jag ber om urs?kt fär uttrycket.  
Det finns inget levande i ympen. Det är helt naturlig kristalisation i b?da de här 
exemplen. 
 
Jag skulle verkligen inte vilja ha något levande i honungshinkarn hemma hos 
mej!!!!!!!! 
 
Gideon 

  

18-03-2008, 07:47 
PM 

Inlägg: #9

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Urs?kta att jag inte färklarade att ympen ska räras i honungen, det trodde jag att 
var självklart. Kanske uttryckte mej fel med ordet levande men jag menar att 
honungen innehåller jästsvampar som pöverkas av värme och kyla, de kan ju d?, 
vet jag som har bakat mycket, att honung kan j?sa har du v?l kanske härt? Vad jag 
menade med levande var att den fortfarande är aktiv och inte kristallerat klart, att 
man går ympen av samma honung som man senare rär ner den i. 

  

19-03-2008, 06:43 
PM 

Inlägg: #10

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Honung 

L?t mig berätta hur jag går en bredbar, finkristaliserad honung. Den sl?pper inte 
burken vid lagring. Och fungerar att breda p? smärg?sar. 
 
Jag har en k?ksmaskin (Bosch) med l?stagbar degsk?l. 
 
Vid bärjan p? slungningen s? blandar jag 1+3 kanderad mjukvårm honung med 2 till 
3 delar nyslungad.  
Den kanderade honungen vårms i micron några sekunder s? att den går att rära upp. 
 
Kärning i maskin färsta gången tills den fär j?mn färg. 
Tar bort degsk?len och sätter in den i kylsköp med folie över. 
Kom ih?g starkt luktande produkter kan ge honungen smak. 
N?sta morgon. Kärs blandningen i fem minuter. 
Därefter. In i kylen igen. 
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l?s honung

Totalt s? kär jag fem gånger. 
 
Efter femte kärningen fär ympen st? framme s? den fär rumstemperatur. 
 
V?l silad och skummad honung ympas med omkring 700 gram ymp till 15 kilogram. 
(Bifor hink). 
 
Rär om till j?mn färg!!! 
 
St?lls p? kylning direkt eller efter någon dag. 
B?sta temperatur 12-15 grader. 
 
Honungen är kanderad efter omkring en vecka. 
 
Fär upptappning p? burk s? vårms hinkarna i värmesköp. 
(Mittl?ge p? torksköp går bra) 
 
Efter c:a 2 timmar s? sl?pper honungen mot hinken och den kan räras upp till en j?
mn konsisten med en rärköpp. 
Justera värmningen s? att honungen blir tappbar. 
 
Honungen tappas och st?lles svalt. 
 
Kom ih?g !!!!! Honung och vin har en sak gemensamt. 
Solljus och luft skadar smak?mnena. 
 
P? det här sättet s? blir det bara N?GRA F? MINUTER som honungen utsätts fär 
detta. 
 
L?t vara att en mindre del har vårmts upp men det kompenseras fullt ut av att 
luften inte kommer ?t att skada honungen. 
 
I färhållande till att rära p? gammalt sätt s? är det här verkligen att färedra. 
All hantering skapar risker fär färoreningar. Och kanske j?sning. Kom ih?g. ALLA 
kärl ska torrtorkas med ren handduk vid All HANTERING. 
EN FUKTIG HINK ELLER SLUNGA KAN VARA DET SOM STARTAR J?SNINGEN. 
 
Gideon 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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l?s honung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:05 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / l?s 
honung 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

l?s honung 

19-03-2008, 06:56 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

L?s honung.... 

Hej! 
Nej, det är d? bra mycket enklare att s?lja honungen till http://www.
svenskhonungsforadling.se fär det är d? minst kladdigt.......... De är specialister p? 
att fixa till även en l?s honung till en färstklassig produkt. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

19-03-2008, 09:09 
PM 

Inlägg: #12

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Jo enklare, men inte lika trevligt, och inte lika l?nsamt <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" />  
 
Det behöver ju vara lite stärre m?ngd honung om det ska bli l?nt tycker jag. Kanske 
minst 50 samhällen eller s?... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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l?s honung

  

19-03-2008, 11:52 
PM 

Inlägg: #13

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Honung 

Saker ska inte alltid vara s? enkelt. 
 
Det g?ller att göra en bra produkt. 
 
Kunderna ska kunna k?nna vilka blommor som bina har flygit p?. 
Kunderna ska k?nna att du har färs?kt till det yttersta att ge dom en full 
smakupplevelse.  
 
Och gårna uppleva att det är från deras egen natur den honung dom köper kommer. 
 
Det här är inte bara en matprodukt. Det är en koppling tillbaka till naturen. 
 
Och kom ih?g ni yngre: DETTA ?R BIODLING!!!! 
Hela v?gen från blomma och till konsument. 
 
Gideon 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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honungen sl?pper fr?n burken.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:05 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
honungen sl?pper fr?n burken. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

honungen sl?pper fr?n burken. 

09-07-2007, 11:43 
PM 

Inlägg: #1

Helen Lindberg   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

honungen sl?pper fr?n burken. 

hej alla! 
Här kommer en dum fråga...... 
 
När jag har tappat min honung p? burk och den har "satt" sig ordentligt har jag sett 
att i vissa omgångar sl?pper den från burkens insida. Honungen "krymper" - om ni 
färstär vad jag menar...  
 
Har jag tappat den färtidigt innan den g?tt ihop tillr?cklingt eller har det varit fär 
varmt i slungrummet när jag tappat den eller.... honungen är len och fin i 
konsistensen.  
 
Det spelar v?l egentlingen ingen roll, vikten är ju den rätta men jag har aldrig sett 
det p? honung i affären.. 
tacksam fär svar! 
Helen 

  

12-07-2007, 05:20 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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honungen sl?pper fr?n burken.

Re: honungen sl?pper fr?n burken. 

Citat:
hej alla! 
Här kommer en dum fråga...... 
 
När jag har tappat min honung p? burk och den har \"satt\" sig ordentligt har jag 
sett att i vissa omgångar sl?pper den från burkens insida. Honungen \"krymper\" - 
om ni färstär vad jag menar...  
 
Har jag tappat den färtidigt innan den g?tt ihop tillr?cklingt eller har det varit fär 
varmt i slungrummet när jag tappat den eller.... honungen är len och fin i 
konsistensen.  
 
Det spelar v?l egentlingen ingen roll, vikten är ju den rätta men jag har aldrig sett 
det p? honung i affären.. 
tacksam fär svar! 
Helen

Hej! 
Honungen håller h?gsta kvalit?n. D? honungen sl?pper p? insidan av glasburken det 
tyder p? mycket l?g vattenhalt. Det hade m?jligen kunnat v?nta ett tag till innan 
tappningen. När honungen sl?pper p? insidan av glasburken är det endast ett litet 
sk?nhetsfel. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-03-2008, 07:52 
PM 

Inlägg: #3

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Att honungen "krymper" har inte bara med vattenhalten att göra, den pöverkas 
också av temperaturen vid tappning. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Sorthonung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:05 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Sorthonung 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Sorthonung 

02-03-2006, 02:52 
AM 

Inlägg: #1

videvi   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Mar 2006 

Sorthonung 

Hur lyckas man som biodlare f? fram sorthonung? 
 
Jag menar med tanke p? att bina enligt "boken" ska ha täckt cellerna p? en stor del 
av ramen innan honungen anses färdig fär slungning.  
Detta tycker jag inte att mina bin går, utan de spankulerar omkring p? sina ?ppna 
celler och verkar inte ha n?n tanke p? att täcka cellerna färr?n senare ... men d? är 
det ju blandad honung i cellerna eftersom det har g?tt en tid. Och d? blev det ju 
ingen sorthonung! 
 
S? hur går man?  
Plockar man ut ramarna innan de är "färdigtäckta" och hoppas p? att vattenhalten är 
schysst ?nd? ... eller borde jag byta ut mina rara sm? bidrottningar mot annan sort? 

  

04-03-2006, 01:10 
AM 

Inlägg: #2

OlofL   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Mar 2006 

  

Borde det inte vara s? att anledningen att de inte täcker cellerna är att antingen har 
honungen alltfär h?g vattenhalt eller är inte cellerna fulla. 
 
Ett mindre skattutrymme (färre kakor) fär honungen borde f? honungen täckt när 
den v?l är torr. 
 
Fr?gan är d?, behöver du ha den täckt? Den är färmodlingen tillr?ckligt torr ?nd? när 
bina f?tt torka den en tid. 
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Sorthonung

 

 

 

05-07-2006, 10:55 PM (Detta inlägg ändrades senast: 01-01-2007 av 02:25 AM 
Eyvind.) 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Sorthonung 

Citat:
Hur lyckas man som biodlare f? fram sorthonung?

Hej! 
D? en v?xt blommar rikligt s? kan det vara den blommans Nektar som bina samlar in. 
Men det är ingen s?kerhet att det är s?. 
 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-07-2006, 01:00 
AM 

Inlägg: #4

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Det går att fastst?lla i mikrosköp vilken sorts honung det är. 
Om man vet hur pollen från olika blommor ser ut i mikrosköp. 
S? går det att fastst?lla hur stor procent det är av en viss blomma i honungen. 
Det finns dom som är duktig p? detta. 
 
//ärjan 

  

06-07-2006, 08:56 AM (Detta inlägg ändrades senast: 01-01-2007 av 02:28 AM 
Eyvind.) 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Sorthonung

  

Citat:
Det går att fastst?lla i mikrosköp vilken sorts honung det är. 
Om man vet hur pollen från olika blommor ser ut i mikrosköp. 
S? går det att fastst?lla hur stor procent det är av en viss blomma i honungen. 
Det finns dom som är duktig p? detta. 
 
//ärjan

Hej! 
Fär att fastst?lla vad Honung det är, från vilka blommor den härstammar s? kan man 
g? till v?ga s? som Du n?mner. Men d? behöver man ett stort referensverk p? hur de 
olika blommornas Pollen ser ut i Mikrosköp. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-07-2006, 01:54 
PM 

Inlägg: #6

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Ja vill man lura sina kunder s? s? kan man hoppa över det. 
Men d? anser jag att man säger en sak och s?ljer en annan. 
Det är väll inte bra fär biodlarkärens ryckte tycker jag. 
Men det finns ju skojare i alla branscher. 
S? dom finns väll inom biodlingen också. 
 
//ärjan 

  

06-07-2006, 08:36 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Sorthonung

  

Citat:
Ja vill man lura sina kunder s? s? kan man hoppa över det. 
Men d? anser jag att man säger en sak och s?ljer en annan. 
Det är väll inte bra fär biodlarkärens ryckte tycker jag. 
Men det finns ju skojare i alla branscher. 
S? dom finns väll inom biodlingen också. 
 
//ärjan

Hej! 
Den som k?nnar sig lurad p? produkten, kommer inte igen som kund. 
S? är det i alla sammanhang. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-03-2008, 12:45 
PM 

Inlägg: #8

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

honungsringen 

http://www.honungsringen.nu/ 
här kan du f? reda p? vad din honung innehåller. 

  

18-03-2008, 07:12 
PM 

Inlägg: #9

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Sorthonung 

Verkar lite färvirrande fär en tveksam gammal man. 
 
Kan man skilja p? rapshonung från till exempel Polen och den vi producerar här. Fär 
att nu ta ett exempel bland m?nga m?jliga. 
 
Otroligt!! 
 
Gideon 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Sorthonung

  
 

●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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F?r h?g vattenhalt

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:05 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / F?r 
h?g vattenhalt 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

F?r h?g vattenhalt 

30-07-2007, 05:47 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

F?r h?g vattenhalt 

Hur "torkar" jag honung enklast? 

  

30-07-2007, 11:53 
PM 

Inlägg: #2

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

F?r h?g vattenhalt 

Hej!! 
Inte helt enkelt!! 
 
Om den är urslungad s? är det enda hj?lpmedel jag sett en annordning kallad 
Honungstork p? Bi Nyhets Brev.  
S?k p? den texten eller någon liknande skrivning s? hittar du det nog. 
 
Det borde st? under rubrik Bonus/hj?lpmedel. 
 
Har du honungen kvar i ramarna s? fär du tackla det p? ett annat sätt! 
 
Kanske någon annan kan hj?lpa till med något tips?? 
 
H?lsningar 
Gideon 
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F?r h?g vattenhalt

18-03-2008, 12:11 
PM 

Inlägg: #3

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

Binas arbete 

Det b?sta är om bina fär torka den innan du tar den ifrån dem. Om du nu har 
slungat honung som har fär h?g vattenhalt finns knep, bastu och avfuktare har jag 
härt används. Hur bra är det? Beror nog p? hur h?g din vattenhalt är. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Smaks?ttning av honung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:06 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Smaks?ttning av honung 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Smaks?ttning av honung 

04-07-2007, 12:58 
AM 

Inlägg: #1

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Smaks?ttning av honung 

Fundera p? att smaksätta honungen ex.vis citron, fär att f? en alternativ produkt, 
men saknar kunskapen. Vilken produkt och var skall man köp den. Hur stor del 
smak?mne skall man ha, per kg , eller per 10 kg. 
Kan man använda den hush?llsarom som finns i livmedelsbutiken. Ge mig tips. 
inge 

  

05-07-2007, 12:29 
AM 

Inlägg: #2

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Smaks?ttning av honung 

Hej!! 
 
Om du ska f? fram en bra produkt s? kan du inte använda hush?llsarom den ger en 
syntetsmak som du blir mycket besviken p?. 
 
Du måste använda livsmedelsgodk?nda eteriska oljor. 
S?k ett färetag som t.ex Crearom. Dom har bra produkter. 
Men du måste köpa fär minst 500:- kronor. 
Prova lite olika smaker.  
Det är svårt att hitta rätt men mycket roligt. 
Observera du måste ha särskilda etiketter. 
Till. ex. Honung smaksatt med...... 
 
Men en varning! 
Olika honung tar till sig smaken olika s? smaka dej fram hela tiden. 
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Smaks?ttning av honung

 
 
Lycka till! 
 
H?lsningar 
Gideon 

  

05-07-2007, 11:49 
PM 

Inlägg: #3

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

  

Tack fär ditt svar, men det verkar inte vara s? enkelt. 
Inge 

  

06-07-2007, 11:10 
AM 

Inlägg: #4

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Smaks?ttning av honung 

....... men det verkar inte vara s? enkelt.  
 
Nej!! Det är inte helt enkelt. Och kom ih?g att ska du lyckas s? måste  
du göra en bra produkt. 
 
Men egentligen s? är inte något inom biodling helt enkelt. 
 
Fär egen del s? dyker det upp nya fenomen hela tiden. Och jag har ?nd? levt med 
biodling hela mitt liv. B?de aktivt och som ?sk?dare. 
 
Men om det var enkelt s? skulle jag slutat fär l?nge sedan.  
 
Varfär inte ta risken att misslyckas någon gång. 
 
Det är det som ger sp?nning ?t livet!!! 
 
Mvh 
Gideon 

  

08-07-2007, 10:34 
PM 

Inlägg: #5

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 
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Smaks?ttning av honung

  

OK d?, ... jag skall allts? inte ge upp ?nnu, men jag måste fär mer konkreta r?d ?n 
att bara färs?ka. När jag nu skall prova måste jag färst?s bärja med en mindre m?
ngd honung, men hur m?nga droppar eller ml skall det vara p? 1 kg, s? där p? ett 
ungefär (det g?ller ju att köpa in rätt m?ngd också). Se?n d?, om jag är n?jd, 
smaksätter jag hela tunnan strax innan jag jag tappar upp eller .... ? 
Se?n håller jag med om att biodlingens svårigheter är en del av tjusningen, som 
också går att m?nga facineras av, och blir kvar inom biodlingen. 
inge 

  

11-07-2007, 10:07 
PM 

Inlägg: #6

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Smaks?ttning av honung 

Citat:
OK d?, ... jag skall allts? inte ge upp ?nnu, men jag måste fär mer konkreta r?d ?n 
att bara färs?ka. När jag nu skall prova måste jag färst?s bärja med en mindre m?
ngd honung, men hur m?nga droppar eller ml skall det vara p? 1 kg, s? där p? ett 
ungefär (det g?ller ju att köpa in rätt m?ngd också). Se?n d?, om jag är n?jd, 
smaksätter jag hela tunnan strax innan jag jag tappar upp eller .... ?

Omkring 8 droppar till 7ooGram tror jag att jag prova med när jag bärjade med det 
här. Flaskorna har droppip s? det är ganska s? enkelt att göra de färsta proven. 
Fär egen del s? kär jag i satser p? 15 kilogram och hanterar doseringen med en 
pipett. Inköpt p? ett apotek fär några kronor. Nogrann omrärning mellan 
avsmakningarna. Sk?lj munnen med vatten emellan s? att du inte lurar dej p? 
smakupplevelsen. Ring crearom eller det färetag som du vill köpa ifrån dom har 
mycket information att berätta om olika smaker och dom vet också hur andra 
biodlare går. 
Det fanns en del ?terfärs?ljare runt om i landet i varje fall fär några är sedan. Och 
d? kan du köpa fär mindre belopp ?n 500:-  
Bärja med några kilo s? att du vet att din produkt är bra och sedan kan du p? sikt ?
ka p?. 
Flaska p? 10 ML är nog minsta storleken. Citron Bio från Italien tycker jag själv är 
bra.  
Pepparmynta, Mentha X peperita från Frankrike är dyr men också mycket bättre ?n 
de billigare sorterna.  
Men akta ?gon och att provsmaka direkt p? den eteriska oljan. Det är ganska s? 
farligt. Det finns varningstext p? flaskan och du bär ju alltid fråga färs?ljaren vad 
den texten stär fär. 
 
H?lsningar 
Gideon 

  

21-07-2007, 09:43 
PM 

Inlägg: #7

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 
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Smaks?ttning av honung

  

Tack Gideon fär ditt mer utt?mmande svar. 
Därefter kom det visst in några, i sammanhanget, ovidkommande kommentarer, 
men det fär man v?l ha lite överseende med. 
Inge 

  

05-02-2008, 01:06 
AM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Honung och Aromer...... 

Hej! 
Färeskrifter om aromer ändrade. 2004 - 06 - 16. 
L?s igenom l?nken nedan: 
 
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPag ... anguage=SV 
 
Det går sedan att diskutera Honung och Aromer. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-03-2008, 12:03 
PM 

Inlägg: #9

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

Honung med smak av... 

Visst ska du prova, det finns en mycket duktig kvinna (biodlare) som har över 50 
smaker, Ingela Sundin , Hedesunda som gårna delar ut goda r?d. Du bär t?nka p? 
namnet p? burken (och r?varudeklaration) och att du d? inte l?ngre är 
primärproducent utan det st?lls h?gre livsmedelskrav p? dej som smaksätter. Lycka 
till! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Smaks?ttning av honung

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Honung från kaka till burk 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:06 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

Sidor (2): « Föregående 1 
2  

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Honung från kaka till burk 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Flytande honung 
Webmaster

9 9,196
13-03-2008 09:19 PM 

Senaste inlägget: Vargalyster 

 Medelsk?rd 
Hans Hultén

2 4,238
06-02-2008 06:11 PM 

Senaste inlägget: Jano 

 Frysa honungen? (Sidor: 1 2 ) 
Webmaster

16 16,728
13-06-2007 07:40 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Honungspris 2007 
Vargalyster

4 6,109
04-06-2007 09:20 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Bitidningen April 2007 
Webmaster

0 6,429
27-03-2007 10:48 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 ympning 
Helena

9 8,084
02-09-2006 07:19 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Tidig honung har sv?righeter att 
kristallisera 
Gripen50

1 5,048
02-09-2006 06:20 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 honung och mj?lksyra 
Helen Lindberg

1 4,908
21-08-2006 02:05 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 M?rk honung 
svea

1 5,174 19-08-2006 11:13 AM 
Senaste inlägget: Eyvind 

 Honug (Sidor: 1 2 ) 
Mellis

12 10,007
19-08-2006 11:05 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 H?sthonungen 
Webmaster

1 5,368
20-07-2006 06:01 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Vad f?r man skriva p? etiketten? (ang. 
flytande honung) 
videvi

1 5,330
20-07-2006 05:08 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Ympning 
Webmaster

2 5,942
13-07-2006 06:21 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Ljunghonung 
Webmaster

1 5,711
13-07-2006 06:06 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Kakhonung 
Björn

1 5,164
10-07-2006 07:40 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Honung med pollen 
Webmaster

1 5,458
10-07-2006 07:27 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 
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Flytande honung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:06 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Flytande honung 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Flytande honung 

06-10-2005, 11:26 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Flytande honung 

Hej, 
Jag fär ofta frågan hur går man flytande honung, tex den som s?ljs i butik i flaska? 
MVH 
Anna, 2004-11-18 15:07:05 
 
Det är lätt, blanda i flytande socker i form av fruktos i honungen, s? går SBR  
Honungsfärmedling när de fixar till den svenska honungen. är fruktoshalten tillr?
ckligt h?g kristalliserar denna sockerl?sning aldrig. Den går dock utmärkt att s?lja 
som honung, fråga SBR  styrelse, dessa hedervårda hj?ltar som alltid k?mpat mot 
honungsfärfalskning i alla former. L?ttast är att blanda Bifor i honungen, den blir n?
stan exakt som SBR  flytande, s?ljer som smär. Pr?va själv! Du kan ju kalla den t.
ex "Stinas matlagningshonung".  
 
Lycka till, f?lj SBR  inslagna v?g bara. 
H?lsningar 
Syrup, 2004-11-19 10:13:03 
 
Ett mindre nyanserat svar är just att en ?kad m?ngd fruktos (fruktsocker) i 
honungen går att kristalliseringen uteblir.  
 
Det finns två sätt att g? tillv?ga; 
Det enklaste är att själv färskjuta färhållandet mellan fruktsockret och druvsockret 
genom att sätta till renodlat fruktsocker. 
 
Det andra sättet är att skärda hounung i de delar av vårlden där nektarn i sig redan 
har de färskjutna inbärdes färhållandena. 
 
Naturligt flytande honung kommer dock även den, med tidens evinnerliga gnagande 
p? locket, att kristallisera. 
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Flytande honung

 
Jag ser det som positivt att man färs?ker f? svensken att använda mer honung. 
Ordet Honung är en sak, Matlagningshonung är en annan, men det blir v?l lite som 
fan l?ser bibeln. Har man best?mt sig fär att hålla en linje blir det lätt överdrifter.  
 
MER honung i de svenska hush?llen. Honung kan användas till n?stan ALLT. En liten 
klick i går pricken över i?et. är den flytande s? underlättas doseringen och det är ju 
det som är det viktiga. Hade den kallats fär "Kruschier" s? hade folk misst?nkt att 
det varit syntetisk sockerl?sning. Nu är matlagningshonung just vad det är; svensk 
honung med fruktos i. Inget märkvårdigare - även om vissa biodlare i sverige färs?
ker uppgradera den till något den inte är. 
 
Mitt tips är ?nd?; skall du använda honungen i matlagning som kommer att ge 
tillagningstemperaturer över 35 grader, st?ll in honungen som skall användas i 
mikrov?gsugen några sekunder. Fr?n mjuk och fin till helt rinnande. Perfekt - utan 
Bifor! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=";-)" title="Wink" /> 
 
Hoppas du f?tt svar Anna! 
 
Ingvar, 2004-11-19 22:12:09 

BeeWare! 

  

02-07-2006, 10:07 
PM 

Inlägg: #2

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag skulle vilja veta hur mycket fruktos per kilo man skall tillsätta fär att bevara den 
flytande? 
N?gon som kan svara p? det? 
 
//ärjan 

  

09-07-2006, 11:39 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Flytande honung

  

Citat:
Jag skulle vilja veta hur mycket fruktos per kilo man skall tillsätta fär att bevara 
den flytande? 
N?gon som kan svara p? det? 
 
//ärjan

 
Hej! 
Varfär bry sig, när det finns färetag som sysslar med detta. L?t dem göra det. Det 
vinner alla p? genom att det kan ge h?gre honungspris vid färs?ljning till dem...... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-07-2006, 12:14 
PM 

Inlägg: #4

Gunnar   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jun 2006 

flytande honung 

Jag skulle tappa upp honung p? burk och den var kall och härd fick fär mig att 
vårma kärlet en bit över kokplatta. Den stod lite fär l?nge och honungen blev 
flytande. Den tappades p? burkar och den blev flytande. 
Med facit hand skulle honungen tappats p? flaska. Det går bra utan att blanda något 
i honungen. 

  

13-07-2006, 05:13 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: flytande honung 

Citat:
Jag skulle tappa upp honung p? burk och den var kall och härd fick fär mig att 
vårma kärlet en bit över kokplatta. Den stod lite fär l?nge och honungen blev 
flytande. Den tappades p? burkar och den blev flytande. 
Med facit hand skulle honungen tappats p? flaska. Det går bra utan att blanda 
något i honungen.

 
Hej! 
Jas?, är det s? man går fär att f? flytande Honung. Men d? är v?l alla Emsymer och 
nyttiga ?mnen borta, det troliga är att Honungen är likst?lld med Sirap, frågan är 
om Honungen är som Sirapen, ljus eller märk. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Flytande honung

 

 

 

14-07-2006, 03:24 
PM 

Inlägg: #6

Gunnar   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jun 2006 

Honung eller Sirap 

Det beror p? vad honungen skall användas till, som s?tningsmedel i varmt vatten 
ellet the d? förstörs ju honungen ochs? eller vid bak och matlagning och grillning 
samma sak. 

  

14-07-2006, 05:43 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Honung eller Sirap 

Citat:
Det beror p? vad honungen skall användas till, som s?tningsmedel i varmt vatten 
ellet the d? förstörs ju honungen ochs? eller vid bak och matlagning och grillning 
samma sak.

 
Hej! 
Vad den slutliga användaren använder Honungen till är en sak. Det är nog m?nga 
som färstär de fina emsymerna vid överhettningen av Honungen. S? som tillsättning 
till varmt vatten och andra varma drycker, bakverk och matlagning.  
 
Under Krigstiden tillkom det m?nga Biodlare som h?ll bin. Och nära nog 100 % av 
dem var sockerbiodlare. Odlade bin fär att använda honungen som s?tningsmedel i 
hush?llet under de svåra ären d? n?stan hela Världen brann av eld och krut. 
 
Alla d? varande Biodlarna fick extra tilldelning av socker till att invintra bina med. 
Under Krigsären var det ransoneringskort p? alla livsmedel, men inte p? Honung, om 
man inte är fel underrättad. 
 
Vid grillning kan Honungen tillsättas efter grillningen, d? fär det grillade en härlig 
smak av Honung. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-07-2006, 11:26 
PM 

Inlägg: #8

Fredrik Brannebo  
Unregistered 
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Flytande honung

  

Jag skulle också vara intresserad av att veta hur mycket fruktos  
man ska blanda i honungen fär att hålla den flytande. 
Dock s? stär det p? deras färpackning att  
40% är Fruktsocker 
30% är Druvsocker 
+ 20% minus några % är vattenhalten 
Ska själv exprimentera lite med ett tiotal burkar vid denna  
slungning jag precis gjort. 
Dock s? verkar deras succefärs?ljning med flytande produkter 
inte höja HF  priser till oss, s? fär min del går all min honung direkt till 
detaljist eller kund. 
(Man kanske borde ringa HF imorgon och hära om dem l?mnar ut  
information om hur mycket fruktos dem tillsätter.) 
 
Mvh 

 

28-07-2006, 01:41 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Jag skulle också vara intresserad av att veta hur mycket fruktos  
man ska blanda i honungen fär att hålla den flytande. 
Dock s? stär det p? deras färpackning att  
40% är Fruktsocker 
30% är Druvsocker 
+ 20% minus några % är vattenhalten 
Ska själv exprimentera lite med ett tiotal burkar vid denna  
slungning jag precis gjort. 
Dock s? verkar deras succefärs?ljning med flytande produkter 
inte höja HF  priser till oss, s? fär min del går all min honung direkt till 
detaljist eller kund. 
(Man kanske borde ringa HF imorgon och hära om dem l?mnar ut  
information om hur mycket fruktos dem tillsätter.) 
 
Mvh

 
Hej! 
 
HF är ju ett affärsdrivande färetag och m?nar om att färetaget ska överleva och m? 
bra. Med om m?jligt en bra utdelning till aktie?garna. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-03-2008, 09:19 
PM 

Inlägg: #10
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Flytande honung

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 

jepps 

Jag vill också ha ett recept. Har letat p? n?tet utan resultat. T?nk vad tid man sparar 
honungshanteringen, ingen rärning eller ympning, bara o hålla i lite fruktos s? är det 
klart sen. Detta är ju vad folk efterfrågar! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Medelsk?rd

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:07 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Medelsk?rd 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Medelsk?rd 

01-02-2008, 11:14 
AM 

Inlägg: #1

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Medelsk?rd 

Jag har färs?kt ta reda p? hur man ber?knar  
biodlingens medelskärd p? ett korrekt sätt, om det finns några  
generella regler eller inte, utan att f? något definitivt svar. 
Jag tror att vi r?knar p? lite olika sätt och därfär blir ärsrapporterna kanske 
lite missvisande, det finns ju m?nga olika sätt att r?kna p? t.ex.  
 
Ber?kning av antalet samhällen: 
1. R?knas p? invintrade färeg?ende h?st. 
2. överlevande samhällen p? våren inklusive de svaga. 
3. överlevande starka samhällen. 
4. ärets avl?ggare som ibland kan ge lite honung. 
 
V?gning av honung. 
1. V?gning av skattel?dan färe och efter slungningen. 
2. V?gning efter grov resp. finsilning. 
3. R?kna antal upptappade burkar. 
Det finns säkert ?nnu fler alternativ att ber?kna medelskärd p?. 
Skulle vara bra om det fanns några regler s? alla biodlare gjorde 
samma ber?kning. 
 
Hans Hult 

  

01-02-2008, 11:45 
AM 

Inlägg: #2
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Medelsk?rd

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

D? jag ber?knar min snitt skärd. 
Tar jag inte med eventuella avl?ggare. 
Dom fär behålla den honung som dom dragit in. 
Utan endast samhällen som jag invintrade p? h?sten innan. 
Vad det g?ller vikten s? r?knar jag burkarna efter tappning. 
Det är ju det som är skärden. 
När man fär stärre skärdar fär man leta efter efter annan l?sning. 
D? är väll kanske v?gning av lådorna innan och efter slungning. 
Ett enkelt alternativ om man vill veta skärden innan tappning. 
Hur ber?knar ni andra snitt skärden? 

  

06-02-2008, 06:11 
PM 

Inlägg: #3

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

Medelsk?rd 

Hej. 
Logist sett s? skall man v?l bara r?kna dom produktiva samhällena när man r?knar 
ut medelskärden. 
Om man invintrar 10 samhällen p? h?sten och 1 samh?lle där under vintern d? har 
man ju bara 9 kvar. 
Om man sen s?ljer 1 samh?lle p? våren d? har man bara 8 kvar som kan leverera 
honung. 
Det måste ju bli p? dessa 8 samhällen som medelskärden fär äret r?knas. 
 
H?lsn. Jan-Uno 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 
Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Frysa honungen?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:07 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Frysa honungen? 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Frysa honungen? 

06-10-2005, 11:22 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Frysa honungen? 

<2004-08-26 16:07:47> 
Hejsan!  
Jag har fär mig att jag l?st någonstans (kanske här) om en person som lade 
nyslungad burkad honung i frysen fär att slippa rära i den. Fungerar det och varfär 
går inte alla det d?? 
Jag färstär att det kröver stor fryskapacitet fär att klara av det och att färsta äret 
kan det vara svårt att leverera honung till kunden.  
Färstärs några närings?mnen under tiden i frysboxen? 
Hur l?ng tid ska den färvaras innan man kan ta upp den? 
Fungerar det p? alla sorters honung? 
 
M?nga frågor men tacksam fär svar!  
M v h  
Järgen 
 
Hej Järgen 
 
Vad jag kan färst? färstär du inga närings?mnen om du fryser honungen. 
 
Har själv provat med att frysa honung s? att vi har haft den flytande när vi har tagit 
upp den. Den blev iofs kristalliserad efter ett tag. 
En av burkarna gl?mde vi bort ungefär 2 är i frysen och vad jag kan komma ih?g s? 
blev den v?ldigt mjuk och fin utan någon annan bearbetning. 
 
Jag skulle anta att detta fungerar p? ungefär samma sätt fär de flesta 
honungssorterna. Men jag har dock inte testat i någon stärre skala s? det fär 
utforskas vidare. 
 
Däremot är problemet med att frysa honung är att man behöver stora utrymmen 
och elen är inte direkt billig heller  Samt att man skulle f? ligga med stora lager 
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Frysa honungen?

om man skulle göra p? det sättet i någon stärre skala. 
 
Men p? hobbynivå och fär eget privat bruk kan jag inte se några stärre nackdelar 
med att frysa honungen om man har orken att v?nta vill s?ga. 
 
Med v?nliga h?lsningar 
 
Anders Laby, 2004-08-31 19:25:36 
 
Tack fär ditt svar Anders. 
 
Jag har frusit in några burkar p? färs?k. Efter cirka 6-7 m?nader togs en burk upp, 
och honungen var precis kritvit och hade en makal?s konsistens. Alldeles sl?t och 
lagom mjuk. Kanske var en ren slump att den blev s? fär andra jag pratat med har 
sagt att deras blev flytande efter vistelsen i frysen...god var den i alla fall. 
 
M v h 
Järgen, 2004-09-03 08:10:27 

BeeWare! 

  

20-07-2006, 06:11 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Frysa honungen? 

Citat:
<2004-08-26 16:07:47> 
Hejsan!  
Jag har fär mig att jag l?st någonstans (kanske här) om en person som lade 
nyslungad burkad honung i frysen fär att slippa rära i den. Fungerar det och varfär 
går inte alla det d?? 
Jag färstär att det kröver stor fryskapacitet fär att klara av det och att färsta äret 
kan det vara svårt att leverera honung till kunden.  
Färstärs några närings?mnen under tiden i frysboxen? 
Hur l?ng tid ska den färvaras innan man kan ta upp den? 
Fungerar det p? alla sorters honung? 
 
M?nga frågor men tacksam fär svar!  
M v h  
Järgen 
 
Hej Järgen 
 
Vad jag kan färst? färstär du inga närings?mnen om du fryser honungen. 
 
Har själv provat med att frysa honung s? att vi har haft den flytande när vi har 
tagit upp den. Den blev iofs kristalliserad efter ett tag. 
En av burkarna gl?mde vi bort ungefär 2 är i frysen och vad jag kan komma ih?g 
s? blev den v?ldigt mjuk och fin utan någon annan bearbetning. 
 
Jag skulle anta att detta fungerar p? ungefär samma sätt fär de flesta 
honungssorterna. Men jag har dock inte testat i någon stärre skala s? det fär 
utforskas vidare. 
 
Däremot är problemet med att frysa honung är att man behöver stora utrymmen 
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Frysa honungen?

och elen är inte direkt billig heller  Samt att man skulle f? ligga med stora lager 
om man skulle göra p? det sättet i någon stärre skala. 
 
Men p? hobbynivå och fär eget privat bruk kan jag inte se några stärre nackdelar 
med att frysa honungen om man har orken att v?nta vill s?ga. 
 
Med v?nliga h?lsningar 
 
Anders Laby, 2004-08-31 19:25:36 
 
Tack fär ditt svar Anders. 
 
Jag har frusit in några burkar p? färs?k. Efter cirka 6-7 m?nader togs en burk upp, 
och honungen var precis kritvit och hade en makal?s konsistens. Alldeles sl?t och 
lagom mjuk. Kanske var en ren slump att den blev s? fär andra jag pratat med har 
sagt att deras blev flytande efter vistelsen i frysen...god var den i alla fall. 
 
M v h 
Järgen, 2004-09-03 08:10:27

 
Hej! 
Intressant l?sning. 
Honung ska v?l färvaras Torrt och Svalt! Har inga sådana problem. Utan dessa fär 
Honungsuppköparen pyssla med. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

01-09-2006, 03:23 
PM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

frysa honung 

Det kan vara en färdel att använda plastkärl att frysa i. (glassfärpackningar ?) 
Trasigt glas i frysen är ingen h?jdare. 
Hur honungen blir när man tar fram den beror naturligtis p? vilken honung det är. 
Krisallisationen fortsätter naturligtvis - men i l?ngsammare takt. 
 
Eventuellt kan det vara ett sätt att "rädda" honung med fär h?g vattenhalt från att 
bärja j?sa. ( sm? färpackningar l?mpliga till bakning mm) 
Rune 

 

 

 

02-09-2006, 06:36 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Frysa honungen?

Re: frysa honung 

Citat:
Det kan vara en färdel att använda plastkärl att frysa i. (glassfärpackningar ?) 
Trasigt glas i frysen är ingen h?jdare. 
Hur honungen blir när man tar fram den beror naturligtis p? vilken honung det är. 
Krisallisationen fortsätter naturligtvis - men i l?ngsammare takt. 
 
Eventuellt kan det vara ett sätt att \"rädda\" honung med fär h?g vattenhalt från 
att bärja j?sa. ( sm? färpackningar l?mpliga till bakning mm) 
Rune

Hej! 
Vid frysning av Honungen s? fryses ju vattnet i Honungen! Hur går det d? med 
Honungen d? den tinar upp igen? Det blir ju inte mindre vatten fär att man fryser 
ned Honungen. Och d? man tar ut burkarna med Honungen från frysen s? tinar ju 
vattnet i Honungen. är det glasfärpackningar s? kan de spricka i frysen vid 
infrysningen av Honungen. Plastfärpackningar, är det något fär Honung i 
konsomentfärpackningar. 
Men d? har v?l Honungen bytt ?gare och om Honungen J?ser d? blir det den nye ?
garens problem. 
Eftersom h?llbarheten är 2 är fär Honung s? kan inte Biodlaren friskriva sig från 
ansvaret fär produkten färr?n dessa två ären har passerat. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-09-2006, 07:58 
PM 

Inlägg: #5

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Naturligtvis håller honungen samma vattenhalt efter frysningen som färe, och om 
den är fär h?g kan den naturligtvis komma i j?sning. Men om du tar den direkt i 
bakning innan den bärjar j?sa är det inga problem. 
 
Honung som riskerar att j?sa b? aldrig sl?ppas ut p? marknaden - inte ens till goda 
v?nner. Att sl?ppa ifrån sig en underm?lig produkt borde vara ot?nkbart fär varje 
biodlare. 
Däremot kan man ju ?ta upp den själv ! 
Rune 

 

 

 

02-09-2006, 09:26 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Frysa honungen?

  

Citat:
Naturligtvis håller honungen samma vattenhalt efter frysningen som färe, och om 
den är fär h?g kan den naturligtvis komma i j?sning. Men om du tar den direkt i 
bakning innan den bärjar j?sa är det inga problem. 
 
Honung som riskerar att j?sa b? aldrig sl?ppas ut p? marknaden - inte ens till goda 
v?nner. Att sl?ppa ifrån sig en underm?lig produkt borde vara ot?nkbart fär varje 
biodlare. 
Däremot kan man ju ?ta upp den själv ! 
Rune

Hej! 
Kan inte färst? vitsen med att frysa Honung! 
 
Hade en gång Honung som bärjade j?sa. Den var inget att hålla p? s? den gav jag 
till Fären. De ?t Havrehalm p? h?sten och som var spetsad med jäst Honung. N?gra 
problem med detta blev det inte, de levererade p?ler som vanligt. De blev inte sjuka 
i någon av deras fyra magar. 
 
Fick tipset av en Mj?lkbonde som gav mj?lkeskorna av skumet som blev vid 
skummningen av honungen. Han hade m?nga kor och stor tillgång p? skumhonung. 
Bonden p?stod att han fick mer betalt per mj?lkfettet med Honungsskum i kornas 
mat. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-09-2006, 12:53 
AM 

Inlägg: #7

svartvest   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Sep 2006 

Frysa honung 

Varfär importerar vi flytande honung? 
Jo fär att folk vill ha det. S? enkelt är det. 
 
Detta handlar v?l snarare om biodlares stora ego att jag kan detta. "s? här har jag 
gjort i 30 är" är något som man som nybärjare fär hära. Det är mina erfarenheter. 
 
Jag fryser h?lften av min honung i glasburkar. (l?g vattenhalt går att man kan frysa 
burkarn) Jag går tydligt fär köparen att h?llbarheten är begrönsad.  
 
Har även utfär test i ett stork?k(h?g luftfuktighet) där en burk fick användas utan 
färeskrifter när burken var n?stan slut jämförde jag den med en som används 
hemma och ingen skillnad hittade jag. 
(ett litet test i all enkelhet) 
 
Varfär skall man vårma honung s? att vi f? den flytande? Jag ser stärre risker med 
ett sådant förfarande fär en med sm? kunskaper kring honungens sammansättning. 
 
Har s?kt p? n?tet efter tester men inte hittat något. Det verkar som man verkligen 
håller bensin p? elden när man talar om ett alternativ till den rärda honungen som 
också har sin plats i mitt skafferi. 
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Frysa honungen?

  

07-03-2007, 10:00 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Frysa honung 

[quote author="svartvest"] 
..."Detta handlar v?l snarare om biodlares stora ego att jag kan detta. "s? här har 
jag gjort i 30 är" är något som man som nybärjare fär hära. Det är mina 
erfarenheter"...... 
 
Hej! 
Att kära bil kan alla lära sig. Och konsten att kära bil skiljer sig inte s? mycket i dag ?
n vad det var fär 30 är sedan. Det har kommit till fler regler och bättre bilar. Men 
kärtekniken är den samma sedan bilen kom till. 
 
Sak samma är det med bin, de har inte ändrat sig, de är lika vilda i dag som de har 
varit sedan urminnes tider.  
 
Men ut?vandet av biodlingstekniken har till en del färändrats. En ?kta biodlare har 
koll p? hela bisamh?llet från botten till toppen och är mer intresserad av binas v?l 
och levene.  
 
Bisamh?llets inv?ndre samlar in honung det är deras natur och är en del av deras f?
da. Blir det fär mycket d? måste biodlaren avl?gsna en del fär att inte bisamh?llet, 
bimassan skall g? tillbaka i sin utveckning.  
 
Att ta bort överskottet av honung måste göras antingen biodlaren vill det eller inte 
och fär att s?kerst?lla att samh?llet blir bistarkt med m?nga ungbin, vinterbin som 
skall fära bisamh?llet vidare över vintern och fram till våren n?stkommande är.  
 
En honungsproducent är bara intresserad av det som är ovan bisamh?llets 
yngelrum. är honungsbiodlare, något i stil med sockerbiodlare under krigsären. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

16-05-2007, 03:23 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Frysa honung. 

Hej! 
Blir det någon honung i är att frysa? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Frysa honungen?

 

 

 

09-06-2007, 11:36 
PM 

Inlägg: #10

svartvest   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Sep 2006 

  

äret när jag bärjade s? flyttafe jag kuporna den 6 juni, i är sätter jag p? skattl?dan 
detta datum. Men vill gårna ha regn nu, fär blommornas skull. 
 
Sj?lvklart skall jag frysa honung, skall du också prova?? <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Frysa honungen?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:07 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Frysa honungen? 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Frysa honungen? 

10-06-2007, 01:10 
AM 

Inlägg: #11

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

"En honungsproducent är bara intresserad av det som är ovan bisamh?llets 
yngelrum. är honungsbiodlare, något i stil med sockerbiodlare under krigsären" 
 
Inget kan vara mera fel. 
Den som vill producera honung måste vara mycket m?n om vad som finns i 
yngelrummet och vad som sker där, och vad som inte fär ske där i olaga tid. 
Det g?ller att ha en biras / bistam som st?mmer med den lokala floran, det g?ller att 
undvika svårmtendenser, det g?ller att toppa bistyrkan vid rätt tidpunkt osv 
Rune. 

 

 

 

11-06-2007, 07:32 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Frysa honungen?

  

Citat:
\"En honungsproducent är bara intresserad av det som är ovan bisamh?llets 
yngelrum. är honungsbiodlare, något i stil med sockerbiodlare under krigsären\" 
 
Inget kan vara mera fel. 
Den som vill producera honung måste vara mycket m?n om vad som finns i 
yngelrummet och vad som sker där, och vad som inte fär ske där i olaga tid. 
Det g?ller att ha en biras / bistam som st?mmer med den lokala floran, det g?ller 
att undvika svårmtendenser, det g?ller att toppa bistyrkan vid rätt tidpunkt osv 
Rune.

Hej! 
Det går att l?sa här i träden biavel om en biodlare som endast lägger ned två till tre 
timmar per samh?lle och är. Det som är skrivet ovan st?mmer ganska v?l, men det 
finns undantag.  
 
Typ av bin har stor inverkan. Det är v?l inte s? vanligt att birasen Carnica odlas i ?
vre halvan av landet. Skulle tro att Carnica rasen passar sig b?st l?ngst nere i s?dra 
delen av landet eftersom de är snabba med vårutvecklingen. 
 
Sockerbiodlare ut?vade biodling under kriget i Europa och i Skandinavien p? 40 
talet. En del bärjade att odla bin fär honungens skull, men också fär att f? köpa mer 
socker p? ransoneringskort som d? rädde. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-06-2007, 07:36 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="svartvest"]äret när jag bärjade s? flyttafe jag kuporna den 6 juni, i 
är sätter jag p? skattl?dan detta datum. Men vill gårna ha regn nu, fär blommornas 
skull. 
 
Sj?lvklart skall jag frysa honung, skall du också prova?? :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-06-2007, 11:23 
PM 

Inlägg: #14

svartvest   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Sep 2006 
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Frysa honungen?

  

Ha ha du är rolig du...går du det. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" 
alt=":D" title="Very Happy" /> 

  

12-06-2007, 04:08 
PM 

Inlägg: #15

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Frysa honung 

[quote author="svartvest"]Ha ha du är rolig du...går du det. :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

12-06-2007, 11:26 
PM 

Inlägg: #16

svartvest   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Sep 2006 

  

Jag vill gårna behålla "det himla kladdet" som en biodlare jag träffade men det 
verkar vara m?nga som bara vill bli av med honungen, men det beror vilken sorts 
odlare man är stor eller fär husbehov. 

  

13-06-2007, 07:40 
AM 

Inlägg: #17

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Jag vill gårna behålla \"det himla kladdet\" som en biodlare jag träffade men det 
verkar vara m?nga som bara vill bli av med honungen, men det beror vilken sorts 
odlare man är stor eller fär husbehov.

Hej! 
Har h?mtat embalage - hinkar vid HF, det är gratis eftersom de kommer tillbaka till 
HF fulla med honung. Det är nu bara att honungen ska bli ok att skärda från bina, 
att de har gjort sitt med den. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Frysa honungen?

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Honungspris 2007

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:07 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honungspris 2007 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Honungspris 2007 

03-06-2007, 02:21 
PM 

Inlägg: #1

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 

Honungspris 2007 

Hej. 
 
Vad är rimligt att ta fär kilopris och 700g-burkpris i är tycker ni? H?ller mig inte s? 
uppdaterad p? s?nt nu fär tiden. 

  

03-06-2007, 02:46 
PM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

Jag ligger p? 50kr fär en blandning i 700g burk. 
Sort honung som jag bärjat med i är har jag inte best?mt ?nnu fast det blir i 350g 
burkar. 
 
mvh 

 

04-06-2007, 12:15 
AM 

Inlägg: #3

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 
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Honungspris 2007

  

Har du felfri honung skall du inte rea ut den. 90 kr/kg i 700gr burk. H?gre pris i 
mindre färpackning. 

  

04-06-2007, 03:13 
PM 

Inlägg: #4

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 

  

Ok, jag har legat p? 40kr/burk färr om ären men har n?stan bara s?lt till uppköpare 
de senaste s?songerna. 
 
Om jag tar 50kr burk kanske 70kr/kg när jag s?ljer kilovis p? hink? 

  

04-06-2007, 09:20 
PM 

Inlägg: #5

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Urs?kta att jag klampar in.... 
 
Honungspriset har jag färstätt är mer en fråga om ortens kultur ?n vad som är 
vettigt fär biodlaren. 
En biodlare jag k?nner har inga problem att f? ut 65:-/700 gr = 93:-/kg, medan en 
annan inte kan s?lja färr?ns priset ligger runt 45:-/700 gr = 64:-/kg. 
 
Jag tycker det är dumsn?lt av Svensson att pruta p? honungspriset, ty honungen är 
ju bara "bi-produkten" av vad bina ?stadkommer. 
Ni biodlare som inte kan s?lja en burk fär minst 60:-/700 gr, s?lj till Mantorp eller 
liknande. Mindre besvår. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Honungspris 2007

Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bitidningen April 2007

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:07 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Bitidningen April 2007 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bitidningen April 2007 

27-03-2007, 10:48 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Bitidningen April 2007 

L?ste ovan n?mnda skrift idag, och bl.a. l?ste jag ins?ndaren om 
honungsreglementet. 
 
Intressanta synvinklar, fast ur en fär mig konstig vinkel.  
 
Om jag vill s?lja honung s? vill jag inte ha tillbaka den mellan ?gona pga att det är 
partiklar eller liknande i den. Allts? ser jag till att det inte faller några partiklar i 
honungen efter silarna. Att det finns pollen, vax, ben, bin etc färe vet ju alla. Att jag 
inte spottar snus i honungen i detta steget fär v?l anses vara självbevarelsedrift? 
 
D? s?, nu borde jag v?l vara lugn? Nej, det finns faktiskt ett fall till där jag kan f? 
tillbaka den - i överfl?d. Det är om vattenhalten är fär h?g, d? kan vissa bakterier 
frodas i honungen. Men är honungen under den kritiska grönsen, d? lever inget 
annat ?n den goda smaken i honungen. 
 
Det färsta färesatsen om att hålla honungen ren från bin, ben och snus torde vara 
sundt färnuft och att kunna hålla sin honung under maxhalten vatten en 
utbildningsfråga. Eller vari ligger egentligen problemet? 
 
Den enda honung hittills som jag sett i butiker som innehåller skit, den kommer från 
l?nder utanfär Sverige (ja, fina EU inkluderat). Brukar roa mig ibland med att v?nda 
p? burkar som stär i hyllorna fär att kolla "renheten". Ibland kan man s?ga att 
burkarna f?tt ben...... 
 
S? vad jag vill ha sagt är att om man fuskar med någon av de två färesatserna 
ovan, s? sitter man vacker där med sitt eget namn, svart p? gult, utst?llt direkt p? k?
ksbordet. Tjära och fj?drar! 
 
Tack fär ordet. 
 
----- 
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Bitidningen April 2007

Jag har tidigare 
varit biodlare 
och är v?l s? 
kunnig i att 
hantera honung.  

----- 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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ympning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:08 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
ympning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

ympning 

20-07-2006, 08:22 
AM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

ympning 

Hej 
Har l?st om ympning p? olika st?llen. åsikterna varierar om hur mkt man ska ympa 
i. Kan man blanda i fär mycket? Vad h?nder? 
Helena 

  

20-07-2006, 09:27 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: ympning 

Citat:
Hej 
Har l?st om ympning p? olika st?llen. åsikterna varierar om hur mkt man ska ympa 
i. Kan man blanda i fär mycket? Vad h?nder? 
Helena

 
Hej! 
D? man s?ljer sin Honung till uppköpare s? finns det ingen anledning att hålla p? 
med detta. De tar emot den grovsilad, orärd och pengarna p? 30 dagar. 
 
Har också l?st det någon vart. Om minnet är det rätta s? kan det vara p? en 
biodlares hemsida. S? s?k p? Altavista.com p? internet. S?k p? Honungsymp eller kr?
mig honung. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /
> 
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ympning

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-07-2006, 01:17 
AM 

Inlägg: #3

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej 
Här har du en l?nkning www.biodlingsforetagarna.nu/files/gadde ... 20steg.PDF 
Jag har ympat min honung fär färsta gången i är. 
Det tog mindre ?n en vecka s? var det burkat och klart. 
Jag gick p? Biodlingsfäretagarnas kurs i honungshantering i Mars. 
Efter den s? ins?g jag hur mycket tid man sparar genom att ympa. 
Att g? den kursen är att rekomendera om man fundera p? att bärja med ympning av 
honung. 
Jag tvekade inte en sekund efter den kursen. 
 
 
Mvh 
ärjan Persson 

  

21-07-2006, 09:26 
AM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej 
Här har du en l?nkning www.biodlingsforetagarna.nu/files/gadde ... 20steg.PDF 
Jag har ympat min honung fär färsta gången i är. 
Det tog mindre ?n en vecka s? var det burkat och klart. 
Jag gick p? Biodlingsfäretagarnas kurs i honungshantering i Mars. 
Efter den s? ins?g jag hur mycket tid man sparar genom att ympa. 
Att g? den kursen är att rekomendera om man fundera p? att bärja med ympning 
av honung. 
Jag tvekade inte en sekund efter den kursen. 
 
 
Mvh 
ärjan Persson

 
Hej! 
Den som s?ker, det som s?kes. 
Bra jobbat till att f? fatt p? det efters?kta. En beskrivning p? hur man ympar sin 
Honung fär att f? den kr?mig och sl?t. 
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ympning

S? lycka till med ympen! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-08-2006, 10:45 
PM 

Inlägg: #5

Gloriana   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Aug 2006 

  

Ympning verkar v?ldigt fiffigt med tanke p? att det är ?ken att rära honungen. Men 
vad jag kan se finns det ett problem n?mligen att den ska kylas. Var kyler ni ympare 
er honung? Kylsköpet är liksom inte stort nog. Tips mottages tacksamt. 

 

 

 

27-08-2006, 10:57 
PM 

Inlägg: #6

Kent  
Unregistered 

  

  

Hej, 
 
Jag fick en rekomendation att dra ner p? m?ngden ymp s? jag har kärt med 0.7% 
ymp i är och det verkar fungera bra, s? fär min del har det r?ckt med kylsköpet. Jag 
har blandat i en 5 Kg spann. 
 
MVH / Kent 

 

27-08-2006, 11:39 
PM 

Inlägg: #7

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 
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ympning

  

Gloriana hur mycket honung skall du ympa? 
Ett kylsköp bär r?cka om det inte är flera ton. 
Annars är det väll att bygga ett kylrum. 
Men det är billigare med ett kylsköp till. 
Det finns massor med gamla som man fär gratis i stort sätt. 
Kolla med dom lokala hyresbolagen . 
Dom brukar ha st?ende. 
 
 
//ärjan 

  

02-09-2006, 06:39 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: ympning 

Citat:
Hej 
Har l?st om ympning p? olika st?llen. åsikterna varierar om hur mkt man ska ympa 
i. Kan man blanda i fär mycket? Vad h?nder? 
Helena

Hej! 
Hur blev Honungen efter ympningen? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

02-09-2006, 07:06 
PM 

Inlägg: #9

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Jo tack, den blev sl?t och fin. Kunde tappa upp den efter ett par dagar. God blev den 
med men det har kanske inte med ympningen att göra. 
Helena 

  

02-09-2006, 07:19 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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ympning

  

Citat:
Jo tack, den blev sl?t och fin. Kunde tappa upp den efter ett par dagar. God blev 
den med men det har kanske inte med ympningen att göra. 
Helena

Hej! 
S? ympen inte bara fixar till konsistensen av Honungen utan även smaken! <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Tidig honung har sv?righeter att kristallisera

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:08 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Tidig honung har sv?righeter att kristallisera 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Tidig honung har sv?righeter att kristallisera 

27-08-2006, 11:26 
PM 

Inlägg: #1

Gripen50  
Unregistered 

  

Tidig honung har sv?righeter att kristallisera 

Jag har även i är r?kat ut fär att den allra tidigaste honungen har svårt fär att 
kristallisera. OBS! Vattenhalten är normal och det är från ramar som har varit v?l 
täckta.  
Jag har en teori och det är att den färsta honungen innehåller nektar med stärre 
halt av fruktsocker ?n nektarn som kommer senare. Honung är ju en disackarid och 
bestär av blandningar av druvsockerringar och fruktsockerringar.  
Druvsocker kristalliserar snabbt och honung med mycket druvsocker kristalliserar 
snabbt, t ex rapshonung.  
Fruksocker håller sig flytande och honung med stor halt av fruktsocker är i flytande 
form.  
är det någon som vet om min id? om den tidigare honungen innehåller mer 
fruktsocker och därfär kristalliserar l?ngsammare? 

 

02-09-2006, 06:20 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Tidig honung har sv?righeter att kristallisera

Re: Tidig honung har sv?righeter att kristallisera 

Citat:
Jag har även i är r?kat ut fär att den allra tidigaste honungen har svårt fär att 
kristallisera. OBS! Vattenhalten är normal och det är från ramar som har varit v?l 
täckta.  
Jag har en teori och det är att den färsta honungen innehåller nektar med stärre 
halt av fruktsocker ?n nektarn som kommer senare. Honung är ju en disackarid 
och bestär av blandningar av druvsockerringar och fruktsockerringar.  
Druvsocker kristalliserar snabbt och honung med mycket druvsocker kristalliserar 
snabbt, t ex rapshonung.  
Fruksocker håller sig flytande och honung med stor halt av fruktsocker är i 
flytande form.  
är det någon som vet om min id? om den tidigare honungen innehåller mer 
fruktsocker och därfär kristalliserar l?ngsammare?

Hej! 
Har även r?kat ut fär något liknande tidigare är och s? även i är. Men den har 
kristalliserat sig, fast den var mycket tunn vid slungningen.  
Har en teori om att det kan ha varit Honung från Lind. D? den Honungen slungades 
s? smakades den av. Dess smak p?minde om Lindblommans dofter d? dessa 
blommar blommar. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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honung och mj?lksyra

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:08 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
honung och mj?lksyra 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

honung och mj?lksyra 

20-08-2006, 06:39 
PM 

Inlägg: #1

Helen Lindberg   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Aug 2006 

honung och mj?lksyra 

hej! 
 
jag har idag mj?lksyrabehandlat (15% mj?lksyra sprayat p? ramarna) ett samh?lle 
mot varroa, sam?llet är utan yngel och drottning.  
Jag har t?nkt att sl? ihop det med ett annat samh?lle om ett par dagar. Min 
fundering är om jag kan slunga ramarna och använda honungen när bina v?l lyckligt 
" flyttat ihop" ? 
 
tack p? färhand 
 
helen lindberg 

  

21-08-2006, 02:05 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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honung och mj?lksyra

Re: honung och mj?lksyra 

Citat:
hej! 
 
jag har idag mj?lksyrabehandlat (15% mj?lksyra sprayat p? ramarna) ett samh?lle 
mot varroa, sam?llet är utan yngel och drottning.  
Jag har t?nkt att sl? ihop det med ett annat samh?lle om ett par dagar. Min 
fundering är om jag kan slunga ramarna och använda honungen när bina v?l 
lyckligt \" flyttat ihop\" ? 
 
tack p? färhand 
 
helen lindberg

 
Hej! 
Färena bisamhällena med ett tidningspapper som täcker hela l?dan och med massor 
med h?l i efter en tre tums skpik. Den l?dan som inte har något yngel eller Drottning 
sätts överst. D? de b?da bisamhällenas bin har färenats, detta syns d? det visar sig 
pappersfnas p? biflustret. Lyft av ?vre l?dan, tag bort allt papper under den och 
sopa ned alla bin från översta l?dans ramar och st?ll dem i en annan tom l?da med 
ett lock över, det är mycket med tjuvbin i farten s? här ärs. Ta sedan bort även l?
dan och l?gg tillbaka täcklapparna över l?dan där bina är. 
Ramarna som Du har tagit bort kasseras eftersom de innehåller en överdos av Mj?
lksyra.  
Men spara dem till det är dags att skicka ramar med vax till ett vaxrenseri. Där tar 
de emot ramar med vax som innerhåller Mj?lksyra, Myrsyra och Oxalsyra. 
 
Om Du slungar ut Honungen ur ramarna! 
Det är v?l m?jligen inte s? att Du gillar Honung som är spetsad med Mj?lksyra. 
Eller Mj?lksyra som är spetsad med Honung. 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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M?rk honung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:08 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / M?
rk honung 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

M?rk honung 

15-08-2006, 04:13 
PM 

Inlägg: #1

svea  
Unregistered 

  

M?rk honung 

Hej ! 
Det har blivit mycket märk honung nu i slutet av s?songen, vad är det fär sorts 
honung 

 

19-08-2006, 11:13 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: M?rk honung 

Citat:
Hej ! 
Det har blivit mycket märk honung nu i slutet av s?songen, vad är det fär sorts 
honung

 
Hej! 
Det kan vara Ljunghonung, Honungsdagg från Ek, Lind och Gran, men även från 
andra träd och buskar som l?mnar just Honungsdagg. Honungsdagg är något som 
bina går Honung av. S?dan honung innehåller ingen Pollen. 
 
Lade märke till att bina nu flitigt bes?ker Kärleksärten, den ger märk Nektar - 
Honung. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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M?rk honung
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Honug

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:08 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honug 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Honug 

01-06-2006, 06:40 
AM 

Inlägg: #1

Mellis   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jun 2006 

Honug 

Min honung blev lite sandig färra äret, vad gjorde jag fär fel. 

  

02-06-2006, 09:20 
AM 

Inlägg: #2

jörgen   
Junior Member 

 
Inlägg: 8 
Registrerad: Oct 2005 

  

Hej 
Det enklaste svaret p? din fråga är v?l att du rärde i den fär lite. Jag har h?llit p? 6-7 
är med bin men har tyvårr inte konkret svar p? exakt hur l?nge du ska rära, det 
"ser" man efter ett tag. Jag har n?mligen fär mig att man kan rära den fär mycket 
också. Du kan prova att ympa om du vill. Det är lite meckigt men du slipper 
rärandet (det mesta iaf.) 
Kanske inte ett utt?mmande och rakt svar, men ett färs?k... 

  

10-06-2006, 12:52 
AM 

Inlägg: #3
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Honug

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Du har rärt den fär lite. 
Jag har h?llit p? i tre är med biodling. 
Men jag har f?tt en sl?t och j?mn honung alla är. 
Jag har rärt min honung 2-3 gånger om dagen med borrmaskin med spiral(M?nga 
dagar har det blivit). 
Jag har rärt tills den är rej?lt tjock men fortfarande "flytande" innan jag tappat p? 
burk. 
Jag var p? en kurs med Biodlingsfäretagarna om honungshantering i Mars. 
Efter den kursen s? kommer jag att ympa honungen. 
Det finns ju roligare saker att går ?n att rära honung eller hur? 
 
//ärjan Persson 

  

05-07-2006, 10:45 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Honug 

Citat:
Min honung blev lite sandig färra äret, vad gjorde jag fär fel.

Hej! 
Du har rärt den fär lite! Vid varje omrärning s? sönderfärdelas honungens 
sockerkristaller till mindre kristaller. 
Men varfär rära om i honungen när man kan s?lja den grovsilad och orärd. Det kan 
inte vara enklare ?n att slunga, grovsila och d? pytsen är full s? sätter man p? locket 
och honungen är klar fär leverans. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

30-07-2006, 11:42 
PM 

Inlägg: #5

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

  

Om man nu har tappat n?n dag fär tidigt, dvs rärt några gånger fär lite, och 
honungen inte blir riktigt s? sl?t som den brukar, hur fär jag den d? sl?t? 
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Honug

31-07-2006, 12:05 
AM 

Inlägg: #6

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jag fick ett antal burkar i fjol som blev "grusig". 
Jag st?llde dom i varmluftsugnen p? 30 grader ett dygn. 
T?mde sedan tillbaks dom i tappkärlet och rärde igen. 
Inget som man vill göra om. 
Därfär ympar jag i är och det blev mycket bra honung. 
 
//ärjan 

  

31-07-2006, 09:59 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Honug 

Citat:
Min honung blev lite sandig färra äret, vad gjorde jag fär fel.

 
Hej! 
 
Det kan vara att honungen har rärts fär f? gånger. 
 
M?jligen kan honungens sammansättning inverka. Vilka blommor som bina har bes?
kt och tagit med sig Nektar ifrån. En del blommor l?mnar Nektar som framkallar sm? 
kristaller i den kanderade honungen. Medan en del blommor l?mnar Nektar som 
framkallar stora kristaller i den kanderade honungen. 
Ju mer man rär honungen s? sönderfärdelas dessa kristaller till mindre kristaller. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

17-08-2006, 12:08 
AM 

Inlägg: #8

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 
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Honug

Honungspris 

Nu är det dags att bärja s?lja ärets honungsskärd. 
Men var tar ni fär en 700g burk?  
50 kr?  
60 kr? 

  

17-08-2006, 10:02 
AM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Honungspris 

Citat:
Nu är det dags att bärja s?lja ärets honungsskärd. 
Men var tar ni fär en 700g burk?  
50 kr?  
60 kr?

 
Hej! 
Färs?ljningen sker till HF. i 28 kg. hinkar. S? priset blir efter vad Honungens 
vattenhalt visar. Priset varierar d?. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

17-08-2006, 10:09 
AM 

Inlägg: #10

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Enligt mitt tycke s? skall biodlarfäreningen p? orten jobba fär att svensson skall 
acceptera ett h?gt pris p? svensk honung.  
 
Finns st?llen där honungen s?ljs till färlustpriser bara fär att medvetandet ligger p? 
importhonung fär 10:-/burken! 
 
S? kan du ta ut 60:-, ta ut 60:-! Annars har jag härt att 55:- är ett bra pris. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Honug
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Honug

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:08 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Honug 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Honug 

17-08-2006, 10:17 
AM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Enligt mitt tycke s? skall biodlarfäreningen p? orten jobba fär att svensson skall 
acceptera ett h?gt pris p? svensk honung.  
 
Finns st?llen där honungen s?ljs till färlustpriser bara fär att medvetandet ligger p? 
importhonung fär 10:-/burken! 
 
S? kan du ta ut 60:-, ta ut 60:-! Annars har jag härt att 55:- är ett bra pris.

 
Hej! 
Minsta bekymmeret är att s?lja sin Honung till HF. D? behövs ingen finsilning ingen 
omrärning. D? hinken är full efter slungningen, p? med locket och färvara hinken 
torrt och svalt fram till leverans till HF. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

18-08-2006, 12:04 
AM 

Inlägg: #12

Fredrik Brannebo  
Unregistered 
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Honug

  

S?ljer mina fär 50 kr sommarhonung och runt 60kr fär ljung (om där nu blir någon i 
är). Tycker det inte är s? jobbigt med ytterligare en silning samt rärning. rär min 
honung endast 2x 5 min med helt sl?t len honung som f?ljd av detta. Och sen är 
burkning och etikettering rätt s? trevlig terapi arbete nu p? sensommaren när det 
inte är s? mycket aktivitet i bigården. S?lja till HF kommer jag inte göra färr?n allt är 
ordentligt m?ttat i omr?det samt d? man stär med ett rej?lt överskott.  
/ Fredrik 

 

19-08-2006, 11:05 
AM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
S?ljer mina fär 50 kr sommarhonung och runt 60kr fär ljung (om där nu blir någon 
i är). Tycker det inte är s? jobbigt med ytterligare en silning samt rärning. rär min 
honung endast 2x 5 min med helt sl?t len honung som f?ljd av detta. Och sen är 
burkning och etikettering rätt s? trevlig terapi arbete nu p? sensommaren när det 
inte är s? mycket aktivitet i bigården. S?lja till HF kommer jag inte göra färr?n allt 
är ordentligt m?ttat i omr?det samt d? man stär med ett rej?lt överskott.  
/ Fredrik

 
Hej! 
Har inget upptappningsrum som är Godk?nt av Livsmedelsverket. Det är en av 
anledningarna till att Honungen s?ljs till HF. 
Enligt EU. är det härda krav p? hur en lokal fär tappning av honung ska vara 
beskaffad. 
 
Eftersom Bin är Juridiska Djur s? är all inkomst från dem Skattepliktig. Det finns 
ingen frigröns av antal bisamhällen. Alla är skatteskyldiga från Färsta bisamh?llet.  
 
Hej! 
 
De flesta biodlarna har sin biodling som hobby, allts? d? är det inget vinstsyfte. D? 
har ju honungens pris mindre betydelse, bara biodlaren blir av med honungen.  
Har man vinstsyfte med biodlingen, d? är det näringsverksamhet! <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   
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Honug

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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H?sthonungen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:09 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / H?
sthonungen 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

H?sthonungen 

06-10-2005, 11:15 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

H?sthonungen 

<jarei 2004-02-29 23:38:46> 
Bärjade med biodling i sm?l?ndsk skogsmark fär 2 är sedan. Slungat vid midsommar 
och tidig h?st 2002 resp 2003. Sommarhonungen inget problem någotdera av ären 
medan h?sthonungen har utgjort flera problem. 
1: honungen är om?jlig att slunga ur ramarna.  
2: den är mycket skarp i smaken, p? grönsen till besk.  
3: har en tendens att "j?sa" i burkarna. 
Jag har tidigare haft bin i Sk?ne men aldrig stätt p? något liknande. 
Min fråga är fr.f.a hur jag skall f? honungen ur ramarna? 
 
 
<2004-03-04 17:59:16> 
Med stor sannolikhet har du ljunghonung i ramarna. Jag tycker att den är delikat 
men den är v?l stark fär de flesta s? att blanda den med mild sommarhonung kan 
vara l?mpligt fär de flesta konsumenters tycke. 
Slungningen är ett dilemma d? den är trist, en slags bladhonung som blir stenhärd 
p? nolltid och d? kan man bara s?ga - lycka till ! 
- och var glad om bina inte har något kvar som vinterfoder. 
Men eftersom den bärjar j?sa i burkarna är det nog ljung som rätt ofta fär ol?mpligt 
h?g vattenhalt) 
MVH 
H?kan R?nnberg 
 
Hej 
och tack fär ett utt?mmande svar. Av din beskrivning att d?ma tror jag också p? att 
det rär sig om ljunghonung. Jag hade funderingar kring det också men sl?ppte 
tanken d? jag i min tidigare biodlarperiod (Sk?ne) också hade "ljunghonung" men d? 
utan problem. Jag kan t?nka mig att problemen uppkommer om ljungen dominerar 
"fär mycket" i binas "jaktmarker" (rätta mig om jag har fel). Tack fär tipsen, jag 
skall använda mig av dom när h?sten ?ter stär fär därren, därmed inte sagt att jag 
långtar dit. 
Med v?nlig h?lsning 
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H?sthonungen

Jan P Reimertz 
<2004-03-06 02:21:43> 

BeeWare! 

  

20-07-2006, 06:01 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: H?sthonungen 

Citat:
<jarei 2004-02-29 23:38:46> 
Bärjade med biodling i sm?l?ndsk skogsmark fär 2 är sedan. Slungat vid 
midsommar och tidig h?st 2002 resp 2003. Sommarhonungen inget problem 
någotdera av ären medan h?sthonungen har utgjort flera problem. 
1: honungen är om?jlig att slunga ur ramarna.  
2: den är mycket skarp i smaken, p? grönsen till besk.  
3: har en tendens att \"j?sa\" i burkarna. 
Jag har tidigare haft bin i Sk?ne men aldrig stätt p? något liknande. 
Min fråga är fr.f.a hur jag skall f? honungen ur ramarna? 
 
 
<2004-03-04 17:59:16> 
Med stor sannolikhet har du ljunghonung i ramarna. Jag tycker att den är delikat 
men den är v?l stark fär de flesta s? att blanda den med mild sommarhonung kan 
vara l?mpligt fär de flesta konsumenters tycke. 
Slungningen är ett dilemma d? den är trist, en slags bladhonung som blir stenhärd 
p? nolltid och d? kan man bara s?ga - lycka till ! 
- och var glad om bina inte har något kvar som vinterfoder. 
Men eftersom den bärjar j?sa i burkarna är det nog ljung som rätt ofta fär ol?
mpligt h?g vattenhalt) 
MVH 
H?kan R?nnberg 
 
Hej 
och tack fär ett utt?mmande svar. Av din beskrivning att d?ma tror jag också p? 
att det rär sig om ljunghonung. Jag hade funderingar kring det också men sl?ppte 
tanken d? jag i min tidigare biodlarperiod (Sk?ne) också hade \"ljunghonung\" 
men d? utan problem. Jag kan t?nka mig att problemen uppkommer om ljungen 
dominerar \"fär mycket\" i binas \"jaktmarker\" (rätta mig om jag har fel). Tack 
fär tipsen, jag skall använda mig av dom när h?sten ?ter stär fär därren, därmed 
inte sagt att jag långtar dit. 
Med v?nlig h?lsning 
Jan P Reimertz 
<2004-03-06 02:21:43>

 
Hej! 
Ja Ljunghonung är ett otyg. Men om man fär tro det som är skrivet, att det är en av 
de f? typerna av Honung som har spär av Järn. 
 
Bladhonung från Granen kan vara rena Cementen i ramarna. Om?jlig att slunga ur. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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●     Skicka denna tråd till en vän
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Vad f?r man skriva p? etiketten? (ang. flytande honung)

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:09 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / Vad 
f?r man skriva p? etiketten? (ang. flytande honung) 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vad f?r man skriva p? etiketten? (ang. flytande honung) 

02-03-2006, 02:36 
AM 

Inlägg: #1

videvi   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Mar 2006 

Vad f?r man skriva p? etiketten? (ang. flytande honung) 

Fär man kalla "hemmagjord" flytande honung fär "matlagningshonung"? Eller fär 
"honung med tillsats av fruktos"?  
Eller fär det inte n?mnas ordet honung alls? Med tanke p? SBR?s flytande som heter 
"flytande fär matlagning" eller n?t? 
 
*färvirrad* 

  

20-07-2006, 05:08 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Vad f?r man skriva p? etiketten? (ang. flytande honung) 

Citat:
Fär man kalla \"hemmagjord\" flytande honung fär \"matlagningshonung\"? Eller 
fär \"honung med tillsats av fruktos\"?  
Eller fär det inte n?mnas ordet honung alls? Med tanke p? SBR?s flytande som 
heter \"flytande fär matlagning\" eller n?t? 
 
*färvirrad*

 
Hej! 
 
Kolla här: http://www.slv.se/ 
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Vad f?r man skriva p? etiketten? (ang. flytande honung)

Där går nog att hitta vad Du s?ker. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Ympning

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:09 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Ympning 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Ympning 

06-10-2005, 11:28 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Ympning 

Hejsan! 
Jag har en fråga ang?ende ympning. Jag har använt mig av metoden tidigare och 
blandat i cirka en procent ymp i nyslungad honung, nu undrar jag om det går att l?
ta sommarhonungen att självkandera i hinkarna och sedan sl? p? nyslungad 
ljunghonung. Tanken är att l?mna cirka en tredjedel sommarhonung i hinken och 
sedan fylla p? med två tredjedelar ljunghonung. Procenttalet blir v?sentligt mycket 
h?gre ?n tidigare men har någon provat s? ni vet att det funkar? 
 
Jag hoppas allt jag uttryckt mig s? klart att det framgår vad jag menar. Mvh 
Järgen, 2005-07-27 08:13:50 

BeeWare! 

  

02-03-2006, 02:58 
AM 

Inlägg: #2

videvi   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Mar 2006 

  

Det borde v?l g? bra om du tycker att sommarhonungens kristaller är av okej 
storlek.  
Fast är det inte stor risk att honungen tappar en del av sin trevliga doft av att st? i 
en färstor hink i v?ntan p? den senare slungningen?. 
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Ympning

13-07-2006, 06:21 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Ympning 

Citat:
Hejsan! 
Jag har en fråga ang?ende ympning. Jag har använt mig av metoden tidigare och 
blandat i cirka en procent ymp i nyslungad honung, nu undrar jag om det går att l?
ta sommarhonungen att självkandera i hinkarna och sedan sl? p? nyslungad 
ljunghonung. Tanken är att l?mna cirka en tredjedel sommarhonung i hinken och 
sedan fylla p? med två tredjedelar ljunghonung. Procenttalet blir v?sentligt mycket 
h?gre ?n tidigare men har någon provat s? ni vet att det funkar? 
 
Jag hoppas allt jag uttryckt mig s? klart att det framgår vad jag menar. Mvh 
Järgen, 2005-07-27 08:13:50

 
Hej! 
D? man har slungat färdigt är det vanligt att det blir en skv?tt över i en hink. S? n?
sta gång man slungar s? fylls hinken upp till bredden innan någon ny tas i bruk. Har 
inte härt att Honungsuppköparen varit missn?jd med att f? två typer av Honung i 
samma hink! 
 
Men om det är meningen att som i Ditt fall ha en skv?tt i botten s?som en ymp till 
den andra honungen. När Honungen i botten har kanderat innan det kommer ny 
Honung i hinken s? blir bottenympen svår att upparbeta utan uppvårmning. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Ympning
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Ljunghonung

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:09 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Honung från kaka till burk  / 
Ljunghonung 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Ljunghonung 

06-10-2005, 11:35 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Ljunghonung 

Hej, Ljunghonungen är underbart god, och i är har ljungen blommat fint. Men det 
finns avigsidor! 
 
Jag har nu i helgen stätt och svettats vid slungan fär att komma ?t ljunghonungen. 
Och visst har jag f?tt en del, men priset har färutom bastuliknande svettningar varit 
att jag slungat sönder en massa vaxramar. Jag har haft h?g värme i slungrummet, 
och jag har använt honungslossare och jag har inledningsvis kärt slungan l?ngsamt 
fär att färst efter att jag v?nt ramarna ?kat farten. Jag har dadant som ramm?tt. 
 
Finns det några goda r?d fär att f? slungningen att g? lite lättare och snabbare s? 
lyssnar jag gårna! 
Bjärn, 2005-09-18 23:53:41 

BeeWare! 

  

13-07-2006, 06:06 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Ljunghonung

Re: Ljunghonung 

Citat:
Hej, Ljunghonungen är underbart god, och i är har ljungen blommat fint. Men det 
finns avigsidor! 
 
Jag har nu i helgen stätt och svettats vid slungan fär att komma ?t ljunghonungen. 
Och visst har jag f?tt en del, men priset har färutom bastuliknande svettningar 
varit att jag slungat sönder en massa vaxramar. Jag har haft h?g värme i 
slungrummet, och jag har använt honungslossare och jag har inledningsvis kärt 
slungan l?ngsamt fär att färst efter att jag v?nt ramarna ?kat farten. Jag har 
dadant som ramm?tt. 
 
Finns det några goda r?d fär att f? slungningen att g? lite lättare och snabbare s? 
lyssnar jag gårna! 
Bjärn, 2005-09-18 23:53:41

 
Hej! 
Har en del erfarenhet av Ljunghonung. I Ditt fall s? var ramarna med Ljunghonung 
fär kalla. De bär st? i varmrum i ca. 30? C under en till två veckor. Temperaturen i 
slungrummet likas?. Det är r?digt att ha en värmek?lla under Slungan, d? går 
silningen lättare. Ren Ljunghonung tar l?ng tid p? sig innan den kanderar. Ja, ibland 
flera m?nader. Och m?nga gånger kan det vara idee att ympa den fär att den ska 
kristallisera snabbare. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Kakhonung 

22-05-2006, 11:51 
PM 

Inlägg: #1

Björn   
Junior Member 

 
Inlägg: 6 
Registrerad: Oct 2005 

Kakhonung 

Tacksam om någon kan färklara hur det kommer sig att den honung som jag har 
sparat i form av kakhonung sedan i h?stas inte alls har kristalliserats. Den slungade 
och rärda honungen har däremot bärjat bli lite "sm?grusig". Vad är det som har 
gjort skillnaden? 

  

10-07-2006, 07:40 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Kakhonung 

Citat:
Tacksam om någon kan färklara hur det kommer sig att den honung som jag har 
sparat i form av kakhonung sedan i h?stas inte alls har kristalliserats. Den 
slungade och rärda honungen har däremot bärjat bli lite \"sm?grusig\". Vad är det 
som har gjort skillnaden?

 
Hej! 
 
"....har sparat i form av kakhonung sedan i h?stas inte alls har kristalliserats..." 
 
Det kan vara s? att det inte har kommit syre i beräring av den av bina färseglade 
Honungen genom att de har täckt över den med ett vaxlock. Den kan d? t?nkas 
hålla h?gre vattenhalt ?n den Honung Du har i pytsarna som har kommit i kontakt 
med syre s? att vattenhalten har blivit l?gre. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
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Kakhonung
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Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 02:10 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 
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Honung med pollen 

06-10-2005, 11:33 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Honung med pollen 

Hej, 
 
Jag vet inte mycket om biodling, men jag har härt att honung som fortfarande 
innehåller pollen (allts? honung som är precis som den är i naturen) ska vara nyttig, 
bl.a. mot allergier. Det s?ljs under ben?mningen "raw honey" i USA. Min fråga är om 
det finns sådan att köpa i Sverige? 
rpme, 2005-09-01 16:30:03 
 
 
Hej! 
Jag är tveksam om det går att f? tag p? honung som är garanterat fri från pollen. 
Om du ska ha i dej pollen från din egen trakt fär att färebygga allergi, ska du köpa 
honung från dom lokala biodlarna.  
 
Med v?nlig h?lsning Ronny, 2005-09-01 22:56:14 
 
 
Hej, 
 
Vad jag färstär s? färekommer det hos stärre honungspackare i USA att man 
finfiltrerar honungen s? att man fär bort pollenet fär att erhålla en flytande honung, 
och att honungen som inte har genomg?tt denna process kallas fär "raw honey". 
 
I Sverige och EU är det som jag färstär färbjudet att kalla den produkten man fär 
fram genom en sådan process fär honung. 
 
Mig veterligen färekommer det ingen finfiltration i Sverige av honung s? att i princip 
är all svensk s.k "raw honey". 
 
Med v?nliga h?lsningar 
 
Anders Laby, 2005-09-06 09:30:16 
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Honung med pollen

 
Tack fär era svar. Jag misst?nkte att det kunde vara s? som du säger Anders. 
rpme, 2005-09-06 19:20:16 

BeeWare! 

  

10-07-2006, 07:27 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Honung med pollen 

Citat:
Hej, 
 
Jag vet inte mycket om biodling, men jag har härt att honung som fortfarande 
innehåller pollen (allts? honung som är precis som den är i naturen) ska vara 
nyttig, bl.a. mot allergier. Det s?ljs under ben?mningen \"raw honey\" i USA. Min 
fråga är om det finns sådan att köpa i Sverige? 
rpme, 2005-09-01 16:30:03 
 
 
Hej! 
Jag är tveksam om det går att f? tag p? honung som är garanterat fri från pollen. 
Om du ska ha i dej pollen från din egen trakt fär att färebygga allergi, ska du köpa 
honung från dom lokala biodlarna.  
 
Med v?nlig h?lsning Ronny, 2005-09-01 22:56:14 
 
 
Hej, 
 
Vad jag färstär s? färekommer det hos stärre honungspackare i USA att man 
finfiltrerar honungen s? att man fär bort pollenet fär att erhålla en flytande 
honung, och att honungen som inte har genomg?tt denna process kallas fär \"raw 
honey\". 
 
I Sverige och EU är det som jag färstär färbjudet att kalla den produkten man fär 
fram genom en sådan process fär honung. 
 
Mig veterligen färekommer det ingen finfiltration i Sverige av honung s? att i 
princip är all svensk s.k \"raw honey\". 
 
Med v?nliga h?lsningar 
 
Anders Laby, 2005-09-06 09:30:16 
 
Tack fär era svar. Jag misst?nkte att det kunde vara s? som du säger Anders. 
rpme, 2005-09-06 19:20:16

 
Hej! 
 
Det är inte lätt att f? Honung med pollen d? bina beflyger trädens bark, l?v och barr. 
D? blir det s.k. Honungsdaggshonung ( Lushonung ). 
Blad-, Bark- och Barrl?ssen suger sav från träden, men det s?ta kan de inte 
tillgodogöra sig utan f?ller ut det tillbaka p? det de befinner sig p?, p? trädet. Och 
bina är inte sena att ta vara p? det s?ta och göra honung av detta. <img 
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Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Ekonomi runt biodling 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:11 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

Forum i 'Ekonomi runt biodling'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Hobbyverksamhet
Ekonomi, skatt med mera för småskalig verksamhet i hobbyanda.

0 0 Aldrig

Yrkesverksamhet
Ekonomi, skatt med mera för verksamhet med F-skatt. 

0 0 Aldrig

 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Ekonomi runt biodling 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Svart Honung 
TROYA

5 4,311
21-03-2011 09:41 PM 

Senaste inlägget: Sten-Åke Lindell 

 Deklarationen (Sidor: 1 2 3 ) 
TROYA

25 10,688
12-05-2008 09:08 PM 

Senaste inlägget: Mia Johansson 

 
Hj?lp!! Hur funkar det?? (Sidor: 1 
2 ) 
TROYA

19 8,457
08-04-2008 10:30 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 
Hur mycket tid per samh?lle l?gger 
du ned? 
Honungsslickare

2 2,798
12-03-2008 11:48 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling / Svart 
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Thråd läge | Linear 
läge 

Svart Honung 

05-01-2009, 01:07 
PM 

Inlägg: #1

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

Svart Honung 

Jag har några funderingar som jag undrar om vi kan diskutera lite. 
 
 
Hur mycket av den totala honungsförsäljningen tror ni är svart (ej skattad)? 
 
Vad skulle resultatet bli (för biodlingen/tillväxtprojektet) om honungsförmedlingen 
rapporterade till skatteverket om hur mycket pengar man betalat ut och till vem. 
 
Med vänliga hälsningar 
Troya 

  

05-01-2009, 05:39 
PM 

Inlägg: #2

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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Svart Honung

Re: Svart Honung 

Ett lite känsligt ämne.  
När bestämmelsena infördes vill jag minnas att en del medlemmar lämnade SBR 
eftersom de var rädda för registrering. En försiktig uppskattning är att högst 10% av 
(hobby-)biodlarna tar upp honungen som inkomst. De flesta avyttrar också sin skörd 
som egen konsumtion och bland vänner bekanta och grannar.  
 
Nu är det ju inte honungen som beskattas utan biodlingen (verksamheten). Det 
innebär ju att alla kostnader som har samband med verksamheten borde få dras av. 
Det innebär - förutom inköp av socker och annat förbrukningsmaterial ( slöjor, 
skyddskläder, oxalsyra, ättika, pustbränsle osv) också t.ex medlemskap i olika 
biodlareföreningar, resor för att hämta o lämna varor, resor till olika arrangemang.  
 
Dessutom kan man kvitta överskott mot tidigare underskott inom en viss tid. 
 
För de flesta hobbybiodlare torde de bli ett nolsummespel i stort sett. 
Men det skulle ställa till med en hel del arbete på skattemyndigheten som de inte fick 
ekonomisk täckning för.  
rune 

 

 

 

05-01-2010, 04:44 AM (Detta inlägg ändrades senast: 05-01-2010 av 04:46 AM 
MrBart.) 

Inlägg: #3

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Svart Honung 

Svart honung , är inte det blad lus honung du menar ? har hört att den smakar 
karamel och man kan ta bra betalt för den. eller? Vet inte om den är skatte befriad 
men om man säljer den på kvällen är det välj ingen som ser , den är ju svart ! 
                       mvh MrBart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

17-01-2010, 01:29 
PM 

Inlägg: #4

Jano   
Junior Member 

 
Inlägg: 41 
Registrerad: May 2007 

SV: Re: Svart Honung 

(05-01-2009 05:39 PM)rune link Skrev:  

Ett lite känsligt ämne.  
Men det skulle ställa till med en hel del arbete på skattemyndigheten som de inte 
fick ekonomisk täckning för.   
rune

 
Varför är det känsligt? Vad skulle det innebära för extraarbete på 
skattemyndigheten? Deklarera skall man ju göra i vilket fall som helst. 
Mvh Jano 
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Svart Honung

  

21-03-2011, 01:07 
AM 

Inlägg: #5

 
Bidrottningen   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Dec 2007 

SV: Svart Honung 

???Va svart Honung,Ja det stämmer det får vi ibland,men den blandar vi ut så den 
blir fint gul som den ska vara!!!Det har ingen annan betydelse alls svar honung finns 
på riktigt ,SÅ DE SÅ 

Sum-Sum-Sum Lilla SommarBi.<br />Alias Bidrottningen 

  

21-03-2011, 09:41 
PM 

Inlägg: #6

Sten-Åke Lindell   
Junior Member 

 
Inlägg: 16 
Registrerad: Sep 2008 

SV: Svart Honung 

(ej skattad) kan väl knappast räknas  ;D 

http://www.Solare.se 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
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Svart Honung
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Deklarationen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:11 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling / 
Deklarationen 
 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Deklarationen 

06-05-2008, 04:45 
PM 

Inlägg: #1

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

Deklarationen 

Nu fär man v?l färmoda att alla har l?mnat sina deklarationer med ett gott resultat. 
 
Det skulle vara intressant att f? lite tips om vad man kan dra av, med avseende p? 
sin biodling. 
 
även andra finnesser som kan vara av vårde ur biodlings/skattesynpunkt är ju 
intressant att f? ta del av. Om någon vill dela med sig vill s?ga. 
 
Det är ju en massa visa m?n och kvinnor som har haft bin i m?nga är och borde 
besitta digra kunskaper p? hur de har gjort med sina inkomster från färs?ljning av 
honung och diverse biprodukter, kontra de skatter som har betalats och avdrag som 
har gjorts genom ären. 
 
Med tanke p? hur mycket honung som finns hos HF s? borde det vara en hel del m?
nniskor som f?tt pengar och är v?ldigt insatta i alla teknikaliteter. 
 
Lite tips&trix(lagliga) vore intressant. 
 
Vore trevligt med lite diskussion och inte en massa l?nkh?nvisningar till RSV <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" />  
 
 
// TROYA 

  

06-05-2008, 11:51 
PM 

Inlägg: #2
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Deklarationen

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Deklarationen 

[quote author="TROYA"]Nu fär man v?l färmoda att alla har l?mnat sina 
deklarationer med ett gott resultat. 
 
Det skulle vara intressant att f? lite tips om vad man kan dra av, med avseende p? 
sin biodling. 
 
även andra finnesser som kan vara av vårde ur biodlings/skattesynpunkt är ju 
intressant att f? ta del av. Om någon vill dela med sig vill s?ga. 
 
Det är ju en massa visa m?n och kvinnor som har haft bin i m?nga är och borde 
besitta digra kunskaper p? hur de har gjort med sina inkomster från färs?ljning av 
honung och diverse biprodukter, kontra de skatter som har betalats och avdrag som 
har gjorts genom ären. 
 
Med tanke p? hur mycket honung som finns hos HF s? borde det vara en hel del m?
nniskor som f?tt pengar och är v?ldigt insatta i alla teknikaliteter. 
 
Lite tips&trix(lagliga) vore intressant. 
 
Vore trevligt med lite diskussion och inte en massa l?nkh?nvisningar till RSV :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-05-2008, 02:55 
AM 

Inlägg: #3

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Jadu Eyvind, det verkar vara hoppl?st att fära en konstruktiv debatt om ekonomi. 
Man kan undra varfär. 
 
En färsta tanke blir ju rimligtvis att det omsätts en massa svarta pengar som ingen 
ta upp p? ett korrekt sätt. Sorgligt. 
 
Man kanske skall skriva en liten inlaga till RSV och be dem reda ut vad som färsigår 
i vår bransch. 

  

07-05-2008, 01:03 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Deklarationen

  

Citat:
Jadu Eyvind, det verkar vara hoppl?st att fära en konstruktiv debatt om ekonomi. 
Man kan undra varfär. 
 
En färsta tanke blir ju rimligtvis att det omsätts en massa svarta pengar som ingen 
ta upp p? ett korrekt sätt. Sorgligt. 
 
Man kanske skall skriva en liten inlaga till RSV och be dem reda ut vad som 
färsigår i vår bransch.

Hej! 
Det finns faktiskt personer som ut?var konststycket att odla bin, biodling. Han / hon 
har som regel två, tre bisamhällen hemma bakom husknuten. Men också ett tjugotal 
samhällen undanst?llda lite här och var p? olika platser där det finns mycket med v?
xter som bin bes?ker fär att h?mta hem sin f?da från. Hemma p? tomten eller vid 
sommarstugan stär några f? kupor med bin, men ute p? skilda h?ll finns det m? h?
nda flera hundra bisamhällen.  
 
Man kan d? st?lla sig frågan vilken som kollar vilka bisamhällen som här till vem? De 
stär i regel undanskymda, bakom skyltar vid v?gen som upplyser om privat omr?de 
eller färbjuden motortrafik. 
 
Det kan vara smaskens med två, tre bisamhällen hemmavid, d? fär omgivningen 
uppfattningen att biodlingen är i ringa omfattning. Men att det finns två, tre hundra 
samhällen lite här och var, det vet inte omgivningen något om. Tv?, tre samhällen 
är att betrakta som hobby, det är ju det som är signalen ut?t och klassas s?som 
inget att skatta fär. Blir det ingen vinst d? behöver biodlingen inte deklareras heter 
det ju som hobby. De ?vriga samhällena lite här och var ute i busken är det ingen 
som k?nner till. Allts? färsvinner alla slantar från biodlingen ned i ut?varens svarta h?
l i byxorna. 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-05-2008, 03:42 
PM 

Inlägg: #5

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Om man vågar ha en åsikt utan att bli pajkastad. 
Jag tar en viss risk. 
Jag tillhär dem som alltid deklarerat fär mina bi inkomster. 
Det är inte svårt, bara viktigt att vara noggrann. 
Spara alla kvitton som här till, skriva kärjournal p? alla resor, ber?kna el och annat 
från det privata. Det är en samvetsfråga, jag vill ha rent i mitt. 
Jag är fär konkurans p? lika villkor, inga undantag fär hobbyverksamhet, alla ska 
redovisa inkomst i sverige och biodling, i alla fall min, ger inkomst. 
S? Eyvind, du som inte vill tj?na pengar, vad ska du anmärka p? detta nu tro? 
Marie 
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Deklarationen

07-05-2008, 04:17 
PM 

Inlägg: #6

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej Eyvind, 
 
Ja, jag misst?nker också att det är p? det sättet det färfars till stor del. Det märks 
inte minst p? att alla vill diskutera honungsmaximering i olika trädar, men ingen vill 
tala skatt och moms, o.s.v 
 
Fantastiskt att det finns folk som utan heder och samvete ser till s? att 
honungspriset sjunker fär ALLA biodlare bara fär att tj?na lite själv. Det k?nns 
ganska trist att precis ha bärjat och sedan upptäcka att det finns "kollegor" som går 
p? detta sättet.  
 
Man kan kanske också misst?nka att denna konstiga färs?ljning inte riktigt håller ett 
marknadsm?ssigt pris och p? s? sätt skapar en mindre officiell efterfrågan, med s?
nkta priser från HF som f?ljd. 
 
Det är i och fär sig svårt att veta hur stort det "svarta h?let är". 
 
Ytterliggare någon som k?nns lite konstigt är att de flesta är medlemmar i en 
färening (misst?nker jag) och denna färening är knuten till SBR. Det blir lite märkligt 
att SBR medlemmar färfar p? detta viset.  
 
En icke obetydlig del i färeningarnas arbete är ju att kartl?gga var samtliga 
samhällen finns fär att p? s? sätt ha kontroll över sjukdomar och smittspridning. 
Färeningarna skall ju sedan informera l?nstyrelsen om var och hur m?nga samhällen 
det finns, om allt går korrekt till. 
 
Fr?n SBR's sida s? kan man kanske uppn? sina m?l i tillv?xtprojektet, kanske redan i 
är, om man tar fram bl?slampan och sätter press p? sina färeningar. Om alla 
samhällen som finns idag dyker upp i dagsljus s? kanske man redan är i m?l <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" />  
 
En annan sak som k?nns riktigt vidrig är att de som har biodling som färetag och 
inkomst alena blir utsatta fär detta. 
 
Nej, det här håller inte p? något vis. 
 
Jag skall skicka lite skrivelser till RSV och SBR och se vad de kan göra ?t saken. 
Skulle tro att det lättaste är att alla uppköpare av honung blir skyldiga att 
rapportera till respektive skattemyndighet av vem dem har köpt och hur mycket 
dem har betalat ut. 
 
Det skall bli intressant om våran tidning kommer att ta upp sådana här diskussioner 
någon gång. Det k?nns som om detta är viktigare fär det stora flertalet ?n b?de 
vildsvins och bjärnskador p? samhällen( det är viktigt också). 
 
//TROYA 

  

07-05-2008, 09:19 
PM 

Inlägg: #7
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Deklarationen

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej Eyvind, 
 
Ja, jag misst?nker också att det är p? det sättet det färfars till stor del. Det märks 
inte minst p? att alla vill diskutera honungsmaximering i olika trädar, men ingen 
vill tala skatt och moms, o.s.v 
 
Fantastiskt att det finns folk som utan heder och samvete ser till s? att 
honungspriset sjunker fär ALLA biodlare bara fär att tj?na lite själv. Det k?nns 
ganska trist att precis ha bärjat och sedan upptäcka att det finns \"kollegor\" som 
går p? detta sättet.  
 
Man kan kanske också misst?nka att denna konstiga färs?ljning inte riktigt håller 
ett marknadsm?ssigt pris och p? s? sätt skapar en mindre officiell efterfrågan, med 
s?nkta priser från HF som f?ljd. 
 
Det är i och fär sig svårt att veta hur stort det \"svarta h?let är\". 
 
Ytterliggare någon som k?nns lite konstigt är att de flesta är medlemmar i en 
färening (misst?nker jag) och denna färening är knuten till SBR. Det blir lite 
märkligt att SBR medlemmar färfar p? detta viset.  
 
En icke obetydlig del i färeningarnas arbete är ju att kartl?gga var samtliga 
samhällen finns fär att p? s? sätt ha kontroll över sjukdomar och smittspridning. 
Färeningarna skall ju sedan informera l?nstyrelsen om var och hur m?nga 
samhällen det finns, om allt går korrekt till. 
 
Fr?n SBR's sida s? kan man kanske uppn? sina m?l i tillv?xtprojektet, kanske redan 
i är, om man tar fram bl?slampan och sätter press p? sina färeningar. Om alla 
samhällen som finns idag dyker upp i dagsljus s? kanske man redan är i m?l <img 
src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />  
 
En annan sak som k?nns riktigt vidrig är att de som har biodling som färetag och 
inkomst alena blir utsatta fär detta. 
 
Nej, det här håller inte p? något vis. 
 
Jag skall skicka lite skrivelser till RSV och SBR och se vad de kan göra ?t saken. 
Skulle tro att det lättaste är att alla uppköpare av honung blir skyldiga att 
rapportera till respektive skattemyndighet av vem dem har köpt och hur mycket 
dem har betalat ut. 
 
Det skall bli intressant om våran tidning kommer att ta upp sådana här 
diskussioner någon gång. Det k?nns som om detta är viktigare fär det stora 
flertalet ?n b?de vildsvins och bjärnskador p? samhällen( det är viktigt också). 
 
//TROYA

Hej! 
Det är inte en färenings arbete att kartl?gga hur m?nga bisamhällen varje medlem 
har eller var de stär uppst?llda. Färeningen har ingen skyldighet att rapportera om 
detta till L?nsstyrelsen. En färening har faktiskt ingen vetskap om hur m?nga 
bisamhällen dess medlemmar har var och en.... 
 
Det är bitillsynsmannen, L?nsstyrelsens l?nga arm ute i busken som skall göra en 
bed?mning av hur m?nga bisamhällen det finns i dennes distrikt och rapportera 
detta till L?nsstyrelsen. Detta förfarande var det d? sysslan praktiserades en gång i 
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tiden. Det är troligen p? samma sätt ?nnu i dag. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-05-2008, 10:14 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Om man vågar ha en åsikt utan att bli pajkastad. 
Jag tar en viss risk. 
Jag tillhär dem som alltid deklarerat fär mina bi inkomster. 
Det är inte svårt, bara viktigt att vara noggrann. 
Spara alla kvitton som här till, skriva kärjournal p? alla resor, ber?kna el och annat 
från det privata. Det är en samvetsfråga, jag vill ha rent i mitt. 
Jag är fär konkurans p? lika villkor, inga undantag fär hobbyverksamhet, alla ska 
redovisa inkomst i sverige och biodling, i alla fall min, ger inkomst. 
S? Eyvind, du som inte vill tj?na pengar, vad ska du anmärka p? detta nu tro? 
Marie

Hej! 
Att v?ga d? är h?lften vunnet. Att inte v?ga d? är allt färlorat. 
 
Vid bymarknad där är olika knallar som ropar ut sina produkter. Om det sedan är 
biodlare som har bin som hobby eller är honungsproducenter det vet inte bes?karna 
p? marknaden. Hur går kontrollen till p? färs?ljningen av produkten från biodlingen? 
Det troliga är att slantarna trillar ned i ut?varens svarta h?l i byxorna. Sedan kan 
det diskuteras att odla bin p? lika villkor........ 
 
Det är populärt att vårva jordbrukare till biodlingen. När biodlingen drivs p? 
jordbruksfastigheten d? l?ggs alltsammans tillsammans till en verksamhet. Men l?
mnar något, några bisamhällen fastigheten d? är det ytterligare en verksamhet. Det 
går att l?sa i handledningen fär Tax. 2008. 
 
Det finns något som är mer vårt ?n pengar och det går inte att ersätta med 
pengar...... 
 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-05-2008, 03:30 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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.... svarta h?l i byxorna...... 

Citat:
Hej Eyvind, 
 
Ja, jag misst?nker också att det är p? det sättet det färfars till stor del. Det märks 
inte minst p? att alla vill diskutera honungsmaximering i olika trädar, men ingen 
vill tala skatt och moms, o.s.v 
 
Fantastiskt att det finns folk som utan heder och samvete ser till s? att 
honungspriset sjunker fär ALLA biodlare bara fär att tj?na lite själv. Det k?nns 
ganska trist att precis ha bärjat och sedan upptäcka att det finns \"kollegor\" som 
går p? detta sättet.  
 
Man kan kanske också misst?nka att denna konstiga färs?ljning inte riktigt håller 
ett marknadsm?ssigt pris och p? s? sätt skapar en mindre officiell efterfrågan, med 
s?nkta priser från HF som f?ljd. 
 
Det är i och fär sig svårt att veta hur stort det \"svarta h?let är\". 
 
Ytterliggare någon som k?nns lite konstigt är att de flesta är medlemmar i en 
färening (misst?nker jag) och denna färening är knuten till SBR. Det blir lite 
märkligt att SBR medlemmar färfar p? detta viset.  
 
En icke obetydlig del i färeningarnas arbete är ju att kartl?gga var samtliga 
samhällen finns fär att p? s? sätt ha kontroll över sjukdomar och smittspridning. 
Färeningarna skall ju sedan informera l?nstyrelsen om var och hur m?nga 
samhällen det finns, om allt går korrekt till. 
 
Fr?n SBR's sida s? kan man kanske uppn? sina m?l i tillv?xtprojektet, kanske redan 
i är, om man tar fram bl?slampan och sätter press p? sina färeningar. Om alla 
samhällen som finns idag dyker upp i dagsljus s? kanske man redan är i m?l <img 
src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />  
 
En annan sak som k?nns riktigt vidrig är att de som har biodling som färetag och 
inkomst alena blir utsatta fär detta. 
 
Nej, det här håller inte p? något vis. 
 
Jag skall skicka lite skrivelser till RSV och SBR och se vad de kan göra ?t saken. 
Skulle tro att det lättaste är att alla uppköpare av honung blir skyldiga att 
rapportera till respektive skattemyndighet av vem dem har köpt och hur mycket 
dem har betalat ut. 
 
Det skall bli intressant om våran tidning kommer att ta upp sådana här 
diskussioner någon gång. Det k?nns som om detta är viktigare fär det stora 
flertalet ?n b?de vildsvins och bjärnskador p? samhällen( det är viktigt också). 
 
//TROYA

Hej! 
 
..."Skulle tro att det lättaste är att alla uppköpare av honung blir skyldiga att 
rapportera till respektive skattemyndighet av vem dem har köpt och hur mycket 
dem har betalat ut. "... 
 
 
Skulle den som fär uppgift från skatteverket om att han / hon har haft dessa 
inkomster och inte kan bem?ta dem med utgifter enligt dokumentation, det blir d? 
sk?ntaxering p? beloppet från färs?ljningen. Det som d? kr?vs är att biodlaren 
deklarerar hobby, näring även om det blir underskott.  
 
Biodlaren fär en handling vid färs?ljningen av produkter från biodlingen, det kallas 
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fär Avr?kning, Kvitto p? färs?ljningssumman. Sedan är det att lagfära att köparen 
avger vid varje tillf?lle till skatteverket vad som är utbetalt fär produkten inkl. 
moms. Men frågan är hur seri?sa uppköparna av produkter från biodlingen är. Om 
de går att mutas! D? trillar slantarna ned i ut?varnas svarta h?l i byxorna i alla fall. 
 
Om detta blir verklighet, hur m?nga kommer att fortsätta med att odla 
bin..............? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-05-2008, 09:25 
AM 

Inlägg: #10

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Eyvind, jag tror du har missuppfattat något, jag har utebigårdar men de ingår i 
samma näringsverksamhet som mitt lantbruk fär det. Jag har inte olika färetag fär 
olika bigårdar. Det är jag som skattar fär alla bigårdars inkomster. S? visst kan de l?
mna gården? 
De stora biodlare som jag k?nner jag ju en massa bigårdar men färetaget har s?te 
p? en anl?ggningsadress. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version
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Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:11 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling / 
Deklarationen 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Deklarationen 

10-05-2008, 10:11 
AM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

....trillar ned i ut?varnas svarta h?l i byxorna 

Citat:
Eyvind, jag tror du har missuppfattat något, jag har utebigårdar men de ingår i 
samma näringsverksamhet som mitt lantbruk fär det. Jag har inte olika färetag fär 
olika bigårdar. Det är jag som skattar fär alla bigårdars inkomster. S? visst kan de 
l?mna gården? 
De stora biodlare som jag k?nner jag ju en massa bigårdar men färetaget har s?te 
p? en anl?ggningsadress.

Hej! 
Det stär i klartext i handledningen fär tax 2008 att biodling och h?stsport p? 
jordbruksfastighet behandlas p? exakt samma sätt.  
 
Det är enligt svensk trafiklag färbjudet att framfära ett fordon med alkohol eller 
droger i kroppen, men det finns dem som går det i alla fall. När de ertappas med det 
d? blir det p?lagor. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-05-2008, 11:15 
AM 

Inlägg: #12

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 
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Menar du, Eyvind, att man enligt svensk lag måste registrera varje bigård som ett 
eget färetag? Fast det inte f?ljs? 

  

10-05-2008, 02:41 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Menar du, Eyvind, att man enligt svensk lag måste registrera varje bigård som ett 
eget färetag? Fast det inte f?ljs?

Hej! 
Det går själv att l?sa Sv. handledning Tax. 2008 till sina handledares hj?lp vad det 
avser biodling p? jordbruksfastighet. Det ska bli intressant att f? hära fortsättningen 
efter att l?sningen har avklarats. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-05-2008, 12:29 
AM 

Inlägg: #14

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Vad skulle problemet vara? 
 
//ärjan 

  

11-05-2008, 08:22 
AM 

Inlägg: #15

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 
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Hej Mia! 
Jag äger en jordbruksfastighet. Men har inte biodlingen på den. 
Utan har registrerat en separat enskildfirma på biodlingen. 
Och dom första fem åren fär jag kvitta eventuellt underskott mot min 
förvärvsinkomst om jag vill (max 100000).Och underskott blir det i början. På så 
sätt får jag mer pengar att investera i biodlingen. Nackdelen är att det som ligger till 
grund fär min pension blir lägre när jag kvittar underskottet. 
När dom här fem åren har gott då kan jag kvitta mot jordbruksfastigheten istället. 
Förutsatt att den ger ett överskott.Och att biodlingen fortfarande går med ett 
underskott. 
 
 
//örjan 

  

11-05-2008, 09:29 
PM 

Inlägg: #16

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Men du ärjan, om du har flera bigårdar,ska du starta flera färetag d 

  

12-05-2008, 12:47 
AM 

Inlägg: #17

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Kan inte se någon färtj?nst med att driva varje bigård.Som en egen "firma".Tycker 
man om att arbeta med papper som kan man säkert göra det.Men vad skulle 
vinsten i det ligga? 
Mina bigårdar går under samma firma namn. 
 
 
//ärjan 

  

12-05-2008, 07:50 
AM 

Inlägg: #18

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 
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Men jag fick uppfattningen av Eyvind att man var tvungen att ha det i olika färetag, 
det kan v?l inte vara m?jligt. Och att man inte fär ha det tillsammans med 
jordbruksfastigheten om man har utebigårdar? 

  

12-05-2008, 08:45 
AM 

Inlägg: #19

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Har aldrig härt talas om måste vara en fel tolkning från hans sida. 
 
//ärjan 

  

12-05-2008, 09:17 
AM 

Inlägg: #20

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Det var det jag menade med att han måste missuppfattat. 
Jag har hj?lp att deklarera av LRF konsult varje är och de måste v?l veta. 
När jag har slungrum p? gården måste jag ju flytta runt mina grejor och jag kan ju 
inte ha alla bin p? gården s? jag måste ha ute bigårdar. Jag vill ha s? lite papper 
som m?jligt att sk?ta. 
Det är ju viktigt p? forumet att man inte skriver saker man inte vet hur det är, kan 
ju bli v?ldigt vilseledande. 
Tack fär ditt svar ärjan. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 3 Nästa 
»   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=184&page=2 (4 av 5) [2014-08-20 13:11:54]

http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=178
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=184&pid=977
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=184&pid=978#pid978
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=12
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=12
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=12
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=184&pid=978
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=184&pid=979#pid979
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=178
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=178
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=184&pid=979
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=184&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=184&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=184
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=184
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=184
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=184&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Deklarationen

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=184&page=2 (5 av 5) [2014-08-20 13:11:54]

mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-184.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Deklarationen

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:11 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling / 
Deklarationen 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

Thråd läge | Linear 
läge 

Deklarationen 

12-05-2008, 02:13 
PM 

Inlägg: #21

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
Som sagt, det har jag aldrig härt att någon färetagare har... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

12-05-2008, 04:12 
PM 

Inlägg: #22

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej Mia, 
 
Jag undrar om du har lust att berätta lite om LRF's tj?nster som du har? 
 
Använder du dig av en revisor där fär allt arbete eller är det bara deklarationen? 
 
Vad har dem fär priser p? sina tj?nster fär deklaration och ?vrigt arbete/är? 
 
P? ett cirkus vore bra att f? ett humm om. Allts? inte dina exakta siffror om du inte 
vill. 
 
Bärjar bli less p? allt pappersarbete. K?nns som om det är bättre att någon annan 
går det, s? kan man syssla med bin och honung ist?llet <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" />  
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Deklarationen

 
//TROYA 

  

12-05-2008, 04:13 
PM 

Inlägg: #23

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

.... slantarna ramlar ned i det svarta h?let ..... 

Citat:
Det var det jag menade med att han måste missuppfattat. 
Jag har hj?lp att deklarera av LRF konsult varje är och de måste v?l veta. 
När jag har slungrum p? gården måste jag ju flytta runt mina grejor och jag kan ju 
inte ha alla bin p? gården s? jag måste ha ute bigårdar. Jag vill ha s? lite papper 
som m?jligt att sk?ta. 
Det är ju viktigt p? forumet att man inte skriver saker man inte vet hur det är, kan 
ju bli v?ldigt vilseledande. 
Tack fär ditt svar ärjan.

Hej! 
Har bara l?st klartext p? RSV hemsida om dess tolkning av Biodling p? 
Jordbruksfastighet. Det är en handledning till RSV kurser fär sina handl?ggare fär att 
de över hela landet skall bed?ma ärendena p? lika sätt. Det går mycket enkelt att ta 
del av det RSV skriver i sin handledning till sina skattehandl?ggare ute i landet. 
 
Det finns sedan olika tyckande p? olika sätt utan att riktigt veta vad som g?ller inom 
omr?det. Var och en tycker till sin egen färdel. En handl?ggare p? RSV måste f?lja 
den tolkning som r?der i ?mnet. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

12-05-2008, 08:15 
PM 

Inlägg: #24

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Troya, Jag kär in mina kvitton i SPCS enskild firma och skriver ut en rapport som 
sedan LRF konsult använder fär deklarationen, vad det kostar fär biodlingen vet jag 
inte fär vi har s? mycket annat också.Men fråga du, det kostar ju inget. De har bra r?
dgivning fär färs?kringar och annat. Vi är n?jda med dem. 

  

12-05-2008, 08:25 
PM 

Inlägg: #25
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Deklarationen

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

Re: .... slantarna ramlar ned i det svarta h?let ..... 

Citat:
[quote author=\"Mia Johansson\"]Det var det jag menade med att han måste 
missuppfattat. 
Jag har hj?lp att deklarera av LRF konsult varje är och de måste v?l veta. 
När jag har slungrum p? gården måste jag ju flytta runt mina grejor och jag kan ju 
inte ha alla bin p? gården s? jag måste ha ute bigårdar. Jag vill ha s? lite papper 
som m?jligt att sk?ta. 
Det är ju viktigt p? forumet att man inte skriver saker man inte vet hur det är, kan 
ju bli v?ldigt vilseledande. 
Tack fär ditt svar ärjan.

Hej! 
Har bara l?st klartext p? RSV hemsida om dess tolkning av Biodling p? 
Jordbruksfastighet. Det är en handledning till RSV kurser fär sina handl?ggare fär att 
de över hela landet skall bed?ma ärendena p? lika sätt. Det går mycket enkelt att ta 
del av det RSV skriver i sin handledning till sina skattehandl?ggare ute i landet. 
 
Det finns sedan olika tyckande p? olika sätt utan att riktigt veta vad som g?ller inom 
omr?det. Var och en tycker till sin egen färdel. En handl?ggare p? RSV måste f?lja 
den tolkning som r?der i ?mnet.[/quote] 
 
Den handl?ggare som går den bed?mningen.Att det skall vara ett färetag fär varje 
bigård.Den personen finns nog inte p? denna jord. 
Om det nu finns en text som det stär s? i. 
 
//ärjan 

  

12-05-2008, 09:08 
PM 

Inlägg: #26

Mia Johansson   
Junior Member 

 
Inlägg: 23 
Registrerad: Mar 2008 

  

Detta hittade jag och s? är det v?l jag gjort, l?mnat NE blankett. 
Skatteregler fär enskilda näringsidkare, 
Utg?va 12, utgiven januari 2008 
 
Jord- eller skogsbruket deklareras p? blankett NE. 
Om du har flera näringsverksamheter 
kan du välja 
att l?mna en blankett fär varje verksamhet, blankett 
NEA .Observera att det sammanlagda resultatet 
från alla verksamheter ska redovisas i blankett NE. 
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Deklarationen

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:12 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling / Hj?lp!! Hur 
funkar det?? 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Hj?lp!! Hur funkar det?? 

21-02-2008, 06:00 
PM 

Inlägg: #1

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

Hj?lp!! Hur funkar det?? 

Jag skulle vilja ha hj?lp med att f? svar p? några frågor av någon vis man/kvinna: 
 
1. Jag s?ljer honung till HF. Skall denna inkomst tas upp i min deklaration som 
inkomst eller rapporterar HF till skatteverket vilka dem har betalt ut pengar till?  
 
2.Finns det någon nedre gröns fär när man inte behöver deklarera inkomst? 
 
3. Om jag har köpt en bikupa med tillbehär(till kupan) och kostnaden fär detta 
överstiger vad jag tj?nade i pkt.1. Kan jag d? göra någon ekonomisk "kvittning" vad 
g?ller inkomst kontra utgift i min deklaration? 
 
4. Om jag s?ljer en burk honung till en kund/konsument skall det d? betalas moms 
eller annan skatt p? den inkomsten och skall den tas upp i deklarationen? 
 
5. Om jag själv tappar min honung fär färs?ljning till en kund/konsument måste jag 
d? uppfylla livsmedelverkets krav p? lokal/tappst?lle? 
 
6. Om jag skall varroabehandla mina samhällen med en kemikalie, behöver jag d? 
tillst?nd/utbildning fär att handha dessa kemikalier? 
 
7. Var/hur skall jag deponera alla använda kemikalier som kan uppkomma av pkt 5? 
 
8. Om man som person tar emot honung från flera personer fär färs?ljning och 
sedan l?mnar pengar till dessa personer, från n?mnd färs?ljning, hur skall man d? 
färfara i sin deklaration? 
 
9. Om en färening(SBR ansluten) färfar p? ungefär samma sätt och tex tar 
meddlemmarnas honung och s?ljer, hur skall färeningen göra d? med sin 
redovisning? 
 
10. Om jag s?ljer honung i bulk, dvs inte i burk med ettikett, till utlandet, hur färfar 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

jag d? med moms och deklarationen? 
 
11. Om jag vill st?lla upp bikupor någonstans, måste jag anmåla detta till någon? 
Hur finansieras detta arbete? 
 
 
 
Det här är några saker som jag tycker kan vara intressant at ha koll p? innan jag ?
kar mitt antal samhällen. Jag misst?nker att det fär de flesta som har m?nga 
samhällen(15-80) är det lätt att svara p? dessa frågor men jag tycker att det är 
svårt att hitta klara direktiv samtidigt som det är en massa m?nniskor som tror att 
det är p? ett visst sätt medan en del andra har härt att det skall vara p? ett annat 
sätt. 
 
Det verkar finnas m?nga "n?stan sanningar". 
 
TROYA 

  

22-02-2008, 11:11 
AM 

Inlägg: #2

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Hej Troya! 
 
Ett tips! 
Jag utgår ifrån att du är medlem i en lokal biodlarfärening, vilket är ett måste fär 
att kunna driva sin biodling p? rätt sätt. 
Var med p? färeningens m?ten och st?ll frågor och diskutera, det är det b?sta sättet 
att f? 
kunskap om biodlingens mysterier, att kortfattat svara p? alla dina frågor här p? 
forumet 
är i princip om?jligt. 
I min färening har vi under vinters?songen m?ten en gång i m?naden och under den 
aktiva 
biodlartiden m?ten varje vecka, d? går diskussionerna fär h?gtryck vilket är mycket 
intressant och lärorikt. 
Hans 

  

22-02-2008, 11:41 
AM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

Re: Hj?lp!! Hur funkar det?? 

Citat:
1. Jag s?ljer honung till HF. Skall denna inkomst tas upp i min deklaration som 
inkomst eller rapporterar HF till skatteverket vilka dem har betalt ut pengar till? 

 
Om du driver biodling p? hobbynivå och inte innehar F-skattsedel, skall du ta upp 
inkomsten under inkomst av hobby p? deklarationen. 
 

Citat:
3. Om jag har köpt en bikupa med tillbehär(till kupan) och kostnaden fär detta 
överstiger vad jag tj?nade i pkt.1. Kan jag d? göra någon ekonomisk \"kvittning\" 
vad g?ller inkomst kontra utgift i min deklaration?

 
Ja, du fär dra av. Det är överskott, dvs den reella vinsten som du tar upp i 
deklarationen. Socker, redskap, allt dras av från vinsten. Du kan inte ange ett 
minusvårde dock som hobbyist. 
 

Citat:
4. Om jag s?ljer en burk honung till en kund/konsument skall det d? betalas moms 
eller annan skatt p? den inkomsten och skall den tas upp i deklarationen?

 
Har du inte F-skatt är du inte momspliktig. Priset är ?nd? "inkl. moms" men du går 
inget. Det är bara personer med F-skatt som svettas över momsen. 
Det finns ett rekommenderat pris ut till konsument, men det stär dig fritt att ta vad 
du vill. Du skall ju inte g? med färlust. Eftersom du köper saker med moms p? som 
du inte kan dra av, s? s?ljer du med moms p? som du inte kan göra något med 
heller. 
 

Citat:
8. Om man som person tar emot honung från flera personer fär färs?ljning och 
sedan l?mnar pengar till dessa personer, från n?mnd färs?ljning, hur skall man d? 
färfara i sin deklaration?

 
Om du tar ut en färmedlingsavgift s? hamnar den i hobbykassal?dan och blir det 
vinst över s? skattar du fär den under punkten inkomst av hobby p? 
deklarationsblanketten. 
 

Citat:
10. Om jag s?ljer honung i bulk, dvs inte i burk med ettikett, till utlandet, hur 
färfar jag d? med moms och deklarationen?

 
?terigen är det frågan om du är F-skattare, om inte är det inkomst av hobby. 
 
S?, jag har svarat p? det som jag har lite hum om. Hoppas det verkar klart. Har 
någon synpunkter eller till?gg eller nya sanningar s? skall de naturligtvis fram. 

BeeWare! 

  

23-02-2008, 12:11 
PM 

Inlägg: #4
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Hj?lp!! Hur funkar det??

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

  

Det lär ligga ett färslag hos regering och riksdag om ett fribelopp p? 10 000.- fär 
hobbyverksamhet, är det någon som vet om färslaget har g?tt igenom? 
Hans 

  

24-02-2008, 02:37 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Det lär ligga ett färslag hos regering och riksdag om ett fribelopp p? 10 000.- fär 
hobbyverksamhet, är det någon som vet om färslaget har g?tt igenom? 
Hans

Hej! 
Det är m?jligen t?nkbart att färfaringssättet kommer att bli s?som inkomst av bär, 
svamp och kottar är i dag och som man själv plockar. 
Här finns alla svaren hur det är i dag: http://www.skatteverket.se/
download/18. ... /34408.pdf 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-02-2008, 03:56 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Hj?lp!! Hur funkar det?? 

Citat:
Jag skulle vilja ha hj?lp med att f? svar p? några frågor av någon vis man/kvinna: 
 
1. Jag s?ljer honung till HF. Skall denna inkomst tas upp i min deklaration som 
inkomst eller rapporterar HF till skatteverket vilka dem har betalt ut pengar till?  
 
TROYA

Hej! 
1). Hf. l?mnar ingen kontrolluppgift till skatteverket och om detta vore fallet d? skall 
även s?ljaren f? en kopia av densamma i januari m?nad, äret efter inkomstäret. En 
kontrolluppgift är i tre delar. Skatteverket färsta delen, s?ljaren kopian därunder och 
köparen kopian underst. I pappersform är det ett sett av fem delar varav två är 
kopieringspapper. 
 
Hf. är ett färetag som vilket annat som helst. Det är knappast vanligt att färetag l?

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158 (4 av 7) [2014-08-20 13:12:22]

http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=155
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=155
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=158&pid=719
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158&pid=726#pid726
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.skatteverket.se/download/18.383cc9f31134f01c98a800092/34408.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.383cc9f31134f01c98a800092/34408.pdf
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=158&pid=726
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158&pid=727#pid727
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Hj?lp!! Hur funkar det??

mnar information till skatteverket från vilka de köper r?varor till sin produktion, ej 
heller vad de betalar fär dem. 
 
Utan det är upp till s?ljaren att ta upp inkomsten i sin deklaration. >> ärlighet varar 
l?ngst. << 
 
När ett färetag blir utsatt fär en totalrevition från skatteverkets sida d? kommer alla 
siffror och namn i dagern. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-02-2008, 07:03 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Hj?lp!! Hur funkar det?? 

Citat:
Har någon synpunkter eller till?gg eller nya sanningar s? skall de naturligtvis fram.

Hej! 
Det färändras hela tiden vad som är gångbart inom ?mnet. Det är därfär en 
rekommendation att bes?ka skatteverkets portal lite d? och d? fär att hålla sig 
uppdaterad med alla nyheter av skilda slag. 
 
N?got att l?sa: http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28201.pdf 
 
N?got mer att l?sa: http://www.skatteverket.se/download/18. ... /28311.pdf 
 
?nnu mer att l?sa: http://www.skatteverket.se/download/18. ... /29512.pdf 
 
Mervårdeskatt: http://www.skatteverket.se/skatter/merv ... 01205.html 
 
N?got att l?sa om hobby: http://www.skatteverket.se/download/18. ... /34408.pdf 
 
N?got mer om hobby: http://www.skatteverket.se/download/18. ... 205118.pdf 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158 (5 av 7) [2014-08-20 13:12:22]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=158&pid=727
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158&pid=729#pid729
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.skatteverket.se/download/18.7459477810df5bccdd4800010385/28201.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.19b9f599116a9e8ef36800021579/28311.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.19b9f599116a9e8ef36800022819/29512.pdf
http://www.skatteverket.se/skatter/mervardesskattmoms/nyamomsregler2008.4.436232221132e42ec4780001205.html
http://www.skatteverket.se/download/18.383cc9f31134f01c98a800092/34408.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.1cf57160116817b9766800087/205118.pdf
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=158&pid=729
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158&pid=730#pid730
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Hj?lp!! Hur funkar det??

Re: Hj?lp!! Hur funkar det?? 

Citat:
5. Om jag själv tappar min honung fär färs?ljning till en kund/konsument måste 
jag d? uppfylla livsmedelverkets krav p? lokal/tappst?lle? 
 
Det verkar finnas m?nga \"n?stan sanningar\". 
 
TROYA

Hej! 
Hur det är med detta går att l?sa här: 
http://www.slv.se/upload/dokument/livsm ... edning.pdf 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

26-02-2008, 11:55 
PM 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Hj?lp!! Hur funkar det?? 

Citat:
6. Om jag skall varroabehandla mina samhällen med en kemikalie, behöver jag d? 
tillst?nd/utbildning fär att handha dessa kemikali 
 
TROYA

 
Hej! 
 
..."6. Om jag skall varroabehandla mina samhällen med en kemikalie, behöver jag 
d? tillst?nd/utbildning fär att handha dessa kemikalier? "... 
 
Det finns att l?sa här: 
http://apps.kemi.se/bkmregoff/InfoPrepa ... okval=namn 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-03-2008, 01:54 
PM 

Inlägg: #10

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

  

Hej Eyvind 
 
Det är j?ttebra med alla l?nkar s? att man kan hålla koll p? vad som g?ller.  
 
Om man ser till hur m?nga medlemmar det finns i SBR, samt om man färmodar att 
det stora flertalet fär mer honung ?n vad man själv färbrukar 
s? k?nns det som om att det finns ett litet "glapp" mellan att veta vad som g?ller 
och vad man skall göra. 
 
Genom att göra en enkel koll p? internet och använda lite olika tj?nster s? verkar 
det som om detta "glapp" är något stärre ?n vad det bär vara. 
 
Som jag sagt innan s? verkar det som om intresset att f? m?ngder med honung inte 
stär i paritet med intresset att betala skatt. (Ta upp inkomst) 
 
Tyvårr s? ser jag detta som ett ganska stort problem som borde f? en ganska stor 
plats i ett kommande nummer av vår tidning. 
 
Troya 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:12 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling / Hj?lp!! Hur 
funkar det?? 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Hj?lp!! Hur funkar det?? 

06-03-2008, 06:50 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
När senaste "Bitidningen" kom det var d? medskickat ett ex. av "Bihusesyn". Det 
borde vara lika enkelt att skicka med information om hobbybiodling, näringsbiodling 
från Skatteverket vid n?sta utg?va av "Bitidningen"......... Eller vid ett annat tillf?
lle......... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-03-2008, 08:10 
PM 

Inlägg: #12

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

Hur funkar det... 

Hej! 
Troya skrev..... 
 
..."11. Om jag vill st?lla upp bikupor någonstans, måste jag anmåla detta till någon? 
Hur finansieras detta arbete?"... 
 
När bisamhällen som är besiktigade köps in av en nybärjande biodlare och de st?lls 
upp någonstans d? har denne personen skyldighet enligt svensk bisjukdomslag att 
anmåla detta till L?nsstyrelsen i det l?n där bisamhällena stär. 
 
Det är n?stan samma färfaringssätt om en etablerad biodlare ?nskar flytta 
bisamhällen från en kyrkofärsamling till en annan. Men d? måste samtliga 
bisamhällen som innehas besiktigas av L?nsstyrelsens l?nga arm, Bitillsynsmannen 
innan flytten till n?sta färsamling kan ske. 
 
Bitillsynsmannens arvoden kommer från L?nstyrelsen? Skattemedel eller EU-
medel.............. Men fär biodlaren är det helt gratis att f? bisamhällena besiktigade. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2008, 02:45 
PM 

Inlägg: #13

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej Eyvind, 
 
Flytt över färsamlingsgröns? 
 
Jag trodde att det var gamla regler som har färsvunnit. 
 
är det inte någonting nytt som g?ller fast man använder "gamla tiders" praxis? 
 
är det inte l?nstyrelsen som har en annan officiell grönsdragning? 
 
//Troya 

  

07-03-2008, 05:10 
PM 

Inlägg: #14

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158&page=2 (2 av 6) [2014-08-20 13:12:30]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=158&pid=785
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158&pid=792#pid792
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=164
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=164
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=158&pid=792
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=158&pid=795#pid795
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Hj?lp!! Hur funkar det??

  

Citat:
Hej Eyvind, 
 
Flytt över färsamlingsgröns? 
 
Jag trodde att det var gamla regler som har färsvunnit. 
 
är det inte någonting nytt som g?ller fast man använder \"gamla tiders\" praxis? 
 
är det inte l?nstyrelsen som har en annan officiell grönsdragning? 
 
//Troya

Hej! 
N?gonstans måste grönsen g? och i det här fallet är den mellan två 
kyrkofärsamlingar. 
 
Det är samma regler i dag som d? Bisjukdomslagen upprättades en gång i tiden. Det 
har bara kommit till fler bisjukdomar.  
 
Den fruktade Amerikanska Yngelr?tan - ser ut p? samma sätt i dag som d? den 
färsta gången upptäcktes och är lika smittosam nu som d?. 
 
Det är L?nsstyrelsen och deras färl?ngda arm, Bitillsynsm?nen i respektive l?n / 
distrikt som skall se till att Bisjukdomslagen efterlevs av biodlarna, 
honungsproducenterna. 
 
En Bitillsynsman har en eller flera kyrkofärsamling- ar i sitt distrikt att övervaka, att 
vara verksam i. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2008, 05:39 
PM 

Inlägg: #15

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Troya skrev..... 
 
..."7. Var/hur skall jag deponera alla använda kemikalier som kan uppkomma av pkt 
5?"... 
 
Det färekommer inte i normalfallet några kemikalier i honungen när den tappas p? 
liten eller stor färpackning. 
 
Men om detta är fallet d? kan det vara l?mpligt att deponera eventuella överblivna 
kemikalier vid den kommunala sopstationen i facket fär kemikalier. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

 

 

 

07-03-2008, 06:18 
PM 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Troya skrev...... 
 
..."8. Om man som person tar emot honung från flera personer fär färs?ljning och 
sedan l?mnar pengar till dessa personer, från n?mnd färs?ljning, hur skall man d? 
färfara i sin deklaration? "... 
 
Personen bedriver Näringsverksamhet och deklareras som sådant. Se l?nk ovan. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2008, 06:19 
PM 

Inlägg: #17

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Troya skrev..... 
 
..."9. Om en färening(SBR ansluten) färfar p? ungefär samma sätt och tex tar 
meddlemmarnas honung och s?ljer, hur skall färeningen göra d? med sin 
redovisning?"... 
 
Färeningen bedriver Näringsverksamhet och deklareras som sådant. Se l?nk ovan. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-03-2008, 06:57 
PM 

Inlägg: #18

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

  

Troya skrev...... 
 
..."10. Om jag s?ljer honung i bulk, dvs inte i burk med ettikett, till utlandet, hur 
färfar jag d? med moms och deklarationen?"... 
 
Svaret finns under l?nk ovan, Mervårdeskatt. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

08-04-2008, 01:38 
AM 

Inlägg: #19

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Jordbrukare fick tidigare ange ett visst vårde fär produkter de tog ut ur rärelsen fär 
egenkonsumtion. Antar att samma g?ller även fär biodlare. 
 
Vilket vårde skall den egna konsumtionen ha i bokfäringen /deklarationen ? 
Rune 

 

 

 

08-04-2008, 10:30 
AM 

Inlägg: #20

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Jordbrukare fick tidigare ange ett visst vårde fär produkter de tog ut ur rärelsen 
fär egenkonsumtion. Antar att samma g?ller även fär biodlare. 
 
Vilket vårde skall den egna konsumtionen ha i bokfäringen /deklarationen ? 
Rune

 
Hej! 
Eget uttag av varor och tj?nster ska ske till marknadspris inklusive moms. 
Marknadspris är det pris som erh?lls vid färs?ljning till kund. 
T.ex. Eget uttag plus moms i debet ( 2011) och varans marknadspris i kredit (3000) 
och varans uttagsmoms i kredit ( 2612). 
 
Eget uttag ska redovisas l?pande i bokfäringen under äret. Bokfäringen är sedan 
som grund fär deklarationen. När bokfäringen är noggrann, allt tas upp l?pande 
under äret d? är deklarationen enkel att upprätta. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Hj?lp!! Hur funkar det??

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Hur mycket tid per samh?lle l?gger du ned?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:12 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biodling i allmänhet / Ekonomi runt biodling / Hur 
mycket tid per samh?lle l?gger du ned? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Hur mycket tid per samh?lle l?gger du ned? 

11-03-2008, 05:45 
PM 

Inlägg: #1

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Hur mycket tid per samh?lle l?gger du ned? 

Hej! 
 
Ang?ende ekonomisk vinning: 
Hur mycket tid per kupa lägger du? (exlusive och inklusive honungshantering) 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

12-03-2008, 11:04 
AM 

Inlägg: #2

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Re: Hur mycket tid per samh?lle l?gger du ned? 

Citat:
Hej! 
 
Ang?ende ekonomisk vinning: 
Hur mycket tid per kupa lägger du? (exlusive och inklusive honungshantering)

 
Det är lite svårt att ber?kna, som hobbybiodlare ?daltar? jag nog fär mycket 
med bina därfär uppskattningsvis 6-7 timmar per samh?lle. 
Skickliga yrkesbiodlare r?knar med 3 timmar per samh?lle. 
Hans Hult 
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Hur mycket tid per samh?lle l?gger du ned?

  

12-03-2008, 11:48 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Ca. 10 - 15 min per samh?lle och vecka vid genomgångarna. Allt det andra massor 
av tid. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Avel - Allmänna frågor 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:13 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Avel - Allmänna frågor 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Vad görs? 
Webmaster

0 727
26-12-2011 04:12 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Kalkyngel (Sidor: 1 2 ) 
Gideon Önnestam

10 7,278
14-06-2009 06:54 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 Lite l?sv?rt! 
Gideon Önnestam

5 2,791
18-03-2008 09:07 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 Carnica Bladet 
Gideon Önnestam

0 2,283
13-03-2008 05:53 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 Krainer (Sidor: 1 2 3 ) 
rune

27 15,453
10-03-2008 04:16 PM 

Senaste inlägget: Hans Hultén 

 Ligusticbiodlarnas sommarresa 
PO Wagnsg

0 2,161 21-02-2008 01:35 PM 
Senaste inlägget: PO Wagnsg 

 Tungl?ngd p? v?ra bin 
Lars Andersson

2 2,247 17-02-2008 01:11 AM 
Senaste inlägget: örjan persson 

 Tidig odling 
TROYA

3 2,013
16-02-2008 12:31 AM 

Senaste inlägget: örjan persson 

 Olika raser 
TROYA

1 1,598
15-02-2008 07:46 PM 

Senaste inlägget: Honungsslickare 

 
Flyttad fr?n Biodling ?ver 
tiden....... 
Eyvind

8 6,651
27-08-2007 09:26 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Studiebes?k/information 
Gideon Önnestam

0 4,073
13-06-2007 10:23 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 Parningsstation /Carnica 
Gideon Önnestam

0 4,033
13-06-2007 10:17 PM 

Senaste inlägget: Gideon Önnestam 

 Kokare/startl?da 
Vargalyster

3 3,260
01-06-2007 12:49 PM 

Senaste inlägget: nonesuch 

 Drottningodling 
inge björk

2 3,031
16-05-2007 03:49 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Drottningflykt 
inge björk

1 2,798
17-08-2006 10:11 AM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Parningsfr?ga! (Sidor: 1 2 3 ) 
mattias

21 12,304
28-07-2006 01:37 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 h?rstammingsbevis 
Helena

3 3,451
13-07-2006 07:52 PM 

Senaste inlägget: Helena 
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Diskussionsramen - Avel - Allmänna frågor 

 Diskussion om avelsarbete 
Gripen50

1 3,635 27-06-2006 10:03 AM 
Senaste inlägget: Eyvind 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Vad görs?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:13 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Vad görs? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vad görs? 

26-12-2011, 04:12 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Vad görs? 

Vad görs idag i Sverige för att få fram ett bi som kan arbeta tillsammans med 
Varroakvasltret? 
 
Vad görs för att vi skall slippa dränka våra kupor i mystiska gifter? 
 
Vad jag vet idag, så försöker man ju hålla parningsstationerna så fria från Varroa 
som det bara går, så där finns ju inget urval. Dessutom är väl antalet 
drönarsamhällen, enligt min kunskap, ganska få för att maximera naturens egen 
gång, dvs starkast vinner. 
 
Finns det någon som satsat på att se vad som händer om man låter nerlusade 
samhällen försöka dra fram drottningar som parar sig med nerlusade drönare där 
verkligen den starkaste och mest varroaresistente vinner.  
 
Bara några undringar så här på Annandag jul när kantarellerna skådas i skogen och 
duggregnet faller. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

Hoppa till:   
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Vad görs?

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Kalkyngel

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:13 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Kalkyngel 
 

Sidor (2): 1 2 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Kalkyngel 

07-06-2007, 11:37 
PM 

Inlägg: #1

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Kalkyngel 

Hej!! 
 
Kalkyngel problematiken är ett problem som i l?ng tid engagerat biodlarna. 
 
Jag vet att i Norge s? skulle dom testa hur effektiv ?ttika var p? det  
här fenomenet. 
 
Vet någon hur resultatet blev? 
 
En biodlarkollega p?stär n?mligen att det fungerar utmärkt som  
engångsbehandling. 
 
Sj?lv s? har jag inte provat! 
 
H?lsningar 
Gideon 
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AM 

Inlägg: #2
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Senior Member 
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Kalkyngel

Re: Kalkyngel 

Citat:
Hej!! 
 
Kalkyngel problematiken är ett problem som i l?ng tid engagerat biodlarna. 
 
Jag vet att i Norge s? skulle dom testa hur effektiv ?ttika var p? det  
här fenomenet. 
 
Vet någon hur resultatet blev? 
 
En biodlarkollega p?stär n?mligen att det fungerar utmärkt som  
engångsbehandling. 
 
Sj?lv s? har jag inte provat! 
 
H?lsningar 
Gideon

Hej! 
Kan inte färst? varfär det skall kladdas med en hoper medikamenter fär att f? bukt 
med Kalkynglet. Det är mer viktigt att g? till botten och s?ka det onda vid roten och 
f? problemet avhj?lpt där. 
 
Vid studier av litteraturen i ?mnet kan man f? fram att rekommendationen vid just 
Kalkyngel är att byta drottning och att inte ta avel från en drottning som har anlag 
fär utveckling av bisjukdomen. 
 
Har själv tagit fasta p? dessa kunskaper som andra har forskat fram. Med att 
kassera alla drottningar, unga som gamla d? de utvisar att de är bärare av anlaget, 
genen som orsakar Kalkyngel. Sedan fär de ha hur m?nga plus - varianter som 
helst.  
 
Har f?tt vetskapen genom l?ngvarig biavel under m?nga är. D? att det är 
drottningens rotgener / kärngener som f?ljer med från drottning till drottning vid 
varje v?xling av generationen / drottningodlingen. Och att någon av rotgenerna är 
bärare av anlaget fär Kalkyngel. Dr?narna har s?ledes ingen del i att ett bisamh?lle 
utvecklar Kalkyngel. 
 
I är har inget Kalkyngel observerats i bikuporna. Avelsprogrammet färra äret har 
hitintills lyckats. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Kalkyngel

  

Hej! 
 
Har l?st och härt från flera biodlare att kalkyngel framstär vid skuggig och fuktig 
plats fär kupan.  
 
Kan anlaget utvecklas ?s?mre? p? torra, soliga platser? Eller spelar det ingen roll var 
kupan är placerad? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

 

19-03-2008, 06:56 
PM 

Inlägg: #4

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Kalkyngel 

Du har helt rätt. även en bra drottning kan f? kalkyngelutbrott om samh?llet stär p? 
ol?mplig plats.  
 
Bek?mpning kan ske med vinsyra (1 tesked till 1 dl vatten)  
 
Spruta p? "skadade" st?llen pluss botten fl?digt. 
 
?ttika (bordsättika). ska också fungera men där vet jag ingen dosering. 
 
Gideon 

 

19-03-2008, 09:20 
PM 

Inlägg: #5

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej, tack fär svar! 
 
Fungerar bek?mpningen som engångsbek?mpning, eller skall det bek?mpas varje är, 
eller när det behövs igen? 
 
Tar honungen någon skada- ska bek?mpningen ske efter skärd? 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Kalkyngel

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

  

Ofta s? räcker en bek?mpning. 
 
Du arbetar ju nere i yngelrummet och ofta tidigt p? våren s? den honung som du 
ska skatta finns ju inte i närheten. 
 
Vinsyra och ?ttika är ju ocs? mycket naturnära ?mnen s? risken att du skadar 
honungen smakm?ssigt är nog ganska s? obefintlig. 
 
Fungerar inte det ena s? prova det andra! 
 
Gideon 

 

20-03-2008, 08:30 
PM 

Inlägg: #7

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
D? måste jag prova i vår  <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" 
title="Very Happy" /> , har en kupa som producerar kalkyngel... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

 

04-04-2008, 08:04 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
 
Har l?st och härt från flera biodlare att kalkyngel framstär vid skuggig och fuktig 
plats fär kupan.  
 
Kan anlaget utvecklas ?s?mre? p? torra, soliga platser? Eller spelar det ingen roll 
var kupan är placerad?

 
Hej! 
Bisamhällena stär uppst?llda p? luftiga platser, men ?ndock uppträder det kalkyngel 
från tid till annan. Det mer troliga och erfarenhetsm?ssigt är att kalkyngelsjukan 
beror p? drottningens uppsättning av gener som är infekterade av bisjukdommen. 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=119 (4 av 6) [2014-08-20 13:14:05]

http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=113
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=113
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=119&pid=877#pid877
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=165
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=165
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=119&pid=899#pid899
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Kalkyngel

 
Färr i tiden behandlades bisamhällen som var smittade med Amerikansk yngelr?ta 
med Sulfa och sjukdomssymtomen kom bort. När dessa samhällen bytte ?gare och 
bina inte ?ter behandlades med Sulfa d? br?t A.Y. ut i bisamhällena. Den gamle ?
garen av bina tog bra betalt fär sjuka bin och den nye ?garen fick elda upp de dyrt 
inköpta bina. 
 
Kemikalie - Biodling är ingen bra l?sning. 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

10-04-2008, 05:29 
PM 

Inlägg: #9

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 

Citat:
...Färr i tiden behandlades bisamhällen som var smittade med Amerikansk yngelr?
ta med Sulfa och sjukdomssymtomen kom bort. När dessa samhällen bytte ?gare 
och bina inte ?ter behandlades med Sulfa d? br?t A.Y. ut i bisamhällena. Den 
gamle ?garen av bina tog bra betalt fär sjuka bin och den nye ?garen fick elda upp 
de dyrt inköpta bina. 
 
Kemikalie - Biodling är ingen bra l?sning.... 
<img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

 
Men en stor skillnad är att samh?llet inte där av kalkyngel, vilket det går av A.Y.. 
Med andra ord köper man inte ?d?da? samhällen.  
 
Och jag skulle aldrig s?lja ett samh?lle med kalkyngel utan att i s? fall tala om att 
kalkyngel finns, och att drottningen bär bytas ut. 
 
Nej kemikalier här inte ihop med bin, det tycker jag inte heller, men vad skall man 
göra? Har du någon annan behandlingsmetod fär kalkyngel? Och ?ttika är ju ??tligt?, 
det är ju inget konstigt med att använda det i maten... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Inlägg: #10

 
Eyvind   
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Kalkyngel

Krainer, med deras svagheter...... 

Hej! 
Här i landet är det svenska spr?ket det vanligaste färekommande. Varfär används 
det engelska ordet Carnica i st?llet fär det svenska ordet Krainer fär samma typ av 
bin? 
 
Det kan som svar p? frågan vara p? det sättet att Krainer är k?nsliga fär 
bisjukdommar. Men genom att använda ordet Carnica kan göra det hela 
vilseledande... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Kalkyngel

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:14 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Kalkyngel 
 

Sidor (2): « Föregående 1 
2   

Thråd läge | Linear 
läge 

Kalkyngel 

14-06-2009, 06:54 
PM 

Inlägg: #11

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Re: Kalkyngel 

Om en biodlares hela intresse går ut på att slänga skit omkring sig då måste det 
antingen bero på dålig självkänsla eller på att han har glapp i tangentbordet så det 
blir lite hipp som happ det han skriver. 
Att Carnica kallas just för Carnica här i Sverige är ett val som vi gjorde på ett 
årsmöte för några år sedan. Det valet är en anknytning till språkbruket i andra 
länder. Och vad jag förstår inget som angår några andra än oss i gruppen. 
Att komma med påstående om att det skulle bero på att Krainer är 
sjukdomsbenäget måste bottna i egna mycket stora problem. Och att man är 
mycket dåligt påläst.  
Så ett gott råd: Byt tangentbord renovera och virussök datorn och inte minst viktigt 
var rädda om er!!! 
 
Hälsningar 
Gideon Önnestam 
Ordförande 
Svenska Carnica Gruppen 
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Kalkyngel

●     Prenumerera på detta ämne
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Lite l?sv?rt!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:14 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Lite l?sv?rt! 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Lite l?sv?rt! 

11-03-2008, 10:00 
PM 

Inlägg: #1

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Lite l?sv?rt! 

Utan att göra reklam fär oss inom Svenska Carnica Gruppen s? vill jag  
bjuda p? lite l?sning. Det finns p? vår hemsida men ni måste g? in under 
adressen nedan. 
 
Om ni är avelsintresserade s? är Oldas skrivning verkligt intressant. 
Vilket jobb han har gjort med den här artikeln. Den har funnits i ett av hans 
nyhetsbrev. 
 
Gideon 
 
 
http://carnica.se/b11.pdf 
 
 
(sedan är det bara trycka p? "arkiv" och "spara som") 
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PM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 
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Registrerad: Feb 2008 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=171 (1 av 3) [2014-08-20 13:14:26]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=5
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=171
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=171&pid=835#pid835
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=171&pid=835#pid835
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=171&pid=835#pid835
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=171&pid=835#pid835
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=113
http://carnica.se/b11.pdf
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=113
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=171&pid=835
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=171&pid=837#pid837
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=165
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=171&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=171&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=171&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=171&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=171&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Lite l?sv?rt!

  

Hej! 
 
Jag fär inte l?nken att fungera, tittade lite p? hemsidan, men fann inte artikeln.... 
Tacksam fär fungerande l?nk... 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

12-03-2008, 11:16 
PM 

Inlägg: #3

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

  

Hemsidan l?g tydligen nere just när du färs?kte. 
Prova i morgon om den inte går s? här av dej! 
L?nken ligger lite bakom s? man när den inte från  
menyn. 
 
Gideon 

  

13-03-2008, 01:10 
PM 

Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Varfär är l?nken ljusskygg? är den inte ?ppen fär alla? 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-03-2008, 05:46 
PM 

Inlägg: #5

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

  

Vi var lite fundersamma p? hur mycket uppmärksamhet en sådan artikel skulle f?. 
Därav detta! 
Gideon 
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Lite l?sv?rt!

18-03-2008, 09:07 
PM 

Inlägg: #6

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

  

Hej! 
 
Rena biologilektionen dedär ju :arrow: alltid är det n?t som fastnar  

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Carnica Bladet

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:14 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Carnica Bladet 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Carnica Bladet 

13-03-2008, 05:53 
PM 

Inlägg: #1

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Carnica Bladet 

Carnica Bladet N:r 2 ligger nu ute. 
Det är rak information om avel och en del sammanh?ngande frågor. 
Som bär vara av intresse fär m?nga. 
 
S?k: Carnica.se 
 
Gideon ?nnestam 
Ordfärande 
Svenska Carnica Gruppen 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 
Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=173 (1 av 2) [2014-08-20 13:14:40]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=5
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=173
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=173&pid=849#pid849
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=173&pid=849#pid849
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=173&pid=849#pid849
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=173&pid=849#pid849
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=113
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=113
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=173&pid=849
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=173&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=173&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=173
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=173
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=173
http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=173&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-173.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=173&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=173&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=173&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=173&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=173&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Carnica Bladet

 Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=173 (2 av 2) [2014-08-20 13:14:40]

http://mybb.com/
http://mybb.com/


Krainer

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:14 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Krainer 
 

Sidor (3): 1 2 3 Nästa 
»   

Thråd läge | Linear 
läge 

Krainer 

02-02-2006, 05:35 
AM 

Inlägg: #1

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

Krainer 

N?gon som har något tips om vem som s?lje krainerdrottningar ? 
mvh 
Rune 

 

 

 

19-02-2006, 04:04 
PM 

Inlägg: #2

Gripen50  
Unregistered 

  

  

Prova att kontakta 
Urban Elfberg  
Tel 0278-667090 
Gl?ssbo 821 98 RENGSJ? 
 
Han skall ha haft kranierdrottningar till salu enligt uppgift. 

 

27-06-2006, 10:11 
AM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Krainer

  

Citat:
Prova att kontakta 
Urban Elfberg  
Tel 0278-667090 
Gl?ssbo 821 98 RENGSJ? 
 
Han skall ha haft kranierdrottningar till salu enligt uppgift.

 
är Karnicabin något färmer ?n andra biraser?  
är tacksam fär svar. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

27-06-2006, 03:05 
PM 

Inlägg: #4

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Alla bin är speciella. Sedan g?ller det at hitta något som passar biodlaren. 
 
Krainer anses ha en snabb och tidig vårutveckling. Det passar om man har tidigt 
drag. Man fär dock vara vaksam s? att de inte fär fär liten plats. (svårmrisk) De har 
också rykte om att vara snabba p? att l?gga av yngelsättningen om draget sinar, 
eller det blir d?lit v?der en period. Det går att kompensera till viss del genom att l?ta 
bina ha tillgång till en foderram med socker.  
Min erfarenhet hittills är att de kröver lite mera kontinuerlig koll ?n de flesta 
blandrasbin fär att inte svårma, eller g? ner i bistyrka. 
Och naturligtvis är det en liten utmaning att hela tiden färs?ka ligga lite färe bina. 
Rune 

 

 

 

05-07-2006, 11:11 
PM 

Inlägg: #5

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Krainer

  

Citat:
Alla bin är speciella. Sedan g?ller det at hitta något som passar biodlaren. 
 
Krainer anses ha en snabb och tidig vårutveckling. Det passar om man har tidigt 
drag. Man fär dock vara vaksam s? att de inte fär fär liten plats. (svårmrisk) De har 
också rykte om att vara snabba p? att l?gga av yngelsättningen om draget sinar, 
eller det blir d?lit v?der en period. Det går att kompensera till viss del genom att l?
ta bina ha tillgång till en foderram med socker.  
Min erfarenhet hittills är att de kröver lite mera kontinuerlig koll ?n de flesta 
blandrasbin fär att inte svårma, eller g? ner i bistyrka. 
Och naturligtvis är det en liten utmaning att hela tiden färs?ka ligga lite färe bina. 
Rune

Hej! 
Men hur är det med bisjukdommar p? denna typen av bin? Har l?st någon vart att 
just dessa bin kan vara mottagliga, har svag motst?ndskraft mot Kalkyngel. Och den 
bisjukdommen är ett bekymmer fär m?nga biodlare. Har egen erfarenhet av detta. 
Men har odlat och odlat nya drottningar, s? färra äret s? blev jag av med Kalkynglet 
och även i är har den inte visat sig. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

07-07-2006, 05:57 
PM 

Inlägg: #6

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

  

Hade kalkyngel fär m?nga är sedan. Har dock inte haft det sedan jag bytte från 
trägkupor till uppstaplingskupor med n?tbotten. et är m?jligt att det kombinerades 
med bin med bättre st?dfärm?ga också. Jag har inte sett någon skillnad mellan 
raserna som har varit markant. 
Visserligen var det några är sedan jag testade krainerbin, men vi fär se det 
kommande äret, om allt fungerar som det skall. 
Rune 

 

 

 

08-07-2006, 11:54 
PM 

Inlägg: #7

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Krainer

  

Citat:
Hade kalkyngel fär m?nga är sedan. Har dock inte haft det sedan jag bytte från 
trägkupor till uppstaplingskupor med n?tbotten. et är m?jligt att det kombinerades 
med bin med bättre st?dfärm?ga också. Jag har inte sett någon skillnad mellan 
raserna som har varit markant. 
Visserligen var det några är sedan jag testade krainerbin, men vi fär se det 
kommande äret, om allt fungerar som det skall. 
Rune

Hej! 
Färsta gången det var Kalkyngel i kuporna var d? det inköptes Krainerdrottningar. 
Färs?kte att avla om dem genom att odla från dem och skicka till Hallands V?der? 
och renparning. H?ll p? i några är, men varje är s? var det Kalkyngel i kuporna. Men 
bara i dem som hade Krainerättlingar som Drottningar. S? alla de bisamhällen som 
hade Drottningar med Kalkyngel kasserades. Det var någon gång i slutet av 70 - 
talet. 
 
Fick fär några är sedan en Drottning som skulle vara en kanondrottning. Dess moder 
hade alla t?nkbara plusvarianter som kunde ?nskas och den var Gul och grann. Tog 
avel efter den och friparade. äret efter var det Kalkyngel i alla dessa Drottningars 
bisamhällen mer eller mindre. S?, s? fort att det fanns nya Drottningar att tillg? från 
andra Drottningar s? upphärde Kalkynglet i kuporna. Detta fast att parningsplatsen 
var den samma, traktens därnarstam stod fär parningen. 
 
Det verkar som det är Drottningens gener som ensamt ger anlag fär Kalkyngel. Det 
verkar ju lite fundersamt. Tv? Drottningar helt obesläktade med varan och friparade 
p? en och samma plats. Den ena Drottningen utvecklar Kalkyngel, men inte den 
andra. 
 
S? just nu finns det ingen Kalkyngel och den upphärde redan färra äret. Det var äret 
dess fär innan som alla Kalkyngeldrottningarna kasserades. 
 
Fär att en Drottning har alla t?nkbara plusanlag. Men något minusanlag finns ju 
alltid. I detta fall var tydligen mottagligheten fär Kalkyngel ett minusanlag. Men det 
hade v?l färbisetts med tanke p? alla plusanlag.... <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-07-2006, 11:43 
AM 

Inlägg: #8

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 
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Krainer

  

Om jag minns rätt har Hallands V?der? sysslat med gula bin, men jag kan ha fel. 
SBR har tyvårr bara tagit upp kalkyngel i sin statistik sedan bärjan av 80-talet. Vad 
som skett innan vet vi s?ledes inte s? mycket om. Av statistiken ser man att det 
varierat mellan 0,4 och 1.5 % (kalkyngel i procent av invintrade sah?llen) under ären 
1980-2000 ( med ett undantag 1986=1,9 %). Fr?n 2001 har vi haft en ?kning och 
2003 l?g det p? 4%.  
Variationerna kan knappast färklaras med biras, men de kan givetvis skilja mellan 
olika raser. 
 
Erfarenhetsm?ssigt kan vi anta att det inte är majoriteten av medlemmarna som 
aktivt köper in nya drottningar. M?nga använder det som blir normalt. ( traktens 
blandning). 
 
Men det är klart att kalkyngel kan vara ett problem när det omfattar 3% av 
samhällena. 
Om det skiljer markant mellan olika distrikt vet jag inte. 
 
Tyvårr har jag inte sifferunderlag fär att kuna jämföra olika raser. S? finmaskig är 
inte redovisningen i BT, men det kanske skulle g? om man tittade p? redovisningarna 
in till SBR. 
Rune 

 

 

 

09-07-2006, 10:06 PM (Detta inlägg ändrades senast: 09-07-2006 av 11:28 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #9

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Om jag minns rätt har Hallands V?der? sysslat med gula bin, men jag kan ha fel. 
SBR har tyvårr bara tagit upp kalkyngel i sin statistik sedan bärjan av 80-talet. Vad 
som skett innan vet vi s?ledes inte s? mycket om. Av statistiken ser man att det 
varierat mellan 0,4 och 1.5 % (kalkyngel i procent av invintrade sah?llen) under 
ären 1980-2000 ( med ett undantag 1986=1,9 %). Fr?n 2001 har vi haft en ?kning 
och 2003 l?g det p? 4%.  
Variationerna kan knappast färklaras med biras, men de kan givetvis skilja mellan 
olika raser. 
 
Erfarenhetsm?ssigt kan vi anta att det inte är majoriteten av medlemmarna som 
aktivt köper in nya drottningar. M?nga använder det som blir normalt. ( traktens 
blandning). 
 
Men det är klart att kalkyngel kan vara ett problem när det omfattar 3% av 
samhällena. 
Om det skiljer markant mellan olika distrikt vet jag inte. 
 
Tyvårr har jag inte sifferunderlag fär att kuna jämföra olika raser. S? finmaskig är 
inte redovisningen i BT, men det kanske skulle g? om man tittade p? 
redovisningarna in till SBR. 
Rune

 
Hej! 
 
" Om jag minns rätt har Hallands V?der? sysslat med gula bin, men jag kan ha fel. " 
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Krainer

 
Ja, det var meningen att styra över de under flera är odlade Drottningarna från 
Krainerbin och renpara dem med gula Dr?nare p? Hallands V?der?. Syftet med det 
färs?ket att renpara Krainer Drottningar med gula Dr?nare p? V?der?n var att färs?ka 
med konststycket att f? fram bin med l?ng tunga s? att de kunde f? med sig mer från 
blommorna. även att färs?ka att f? del av Krainerbiets lugna och sn?lla beteende. 
Men det gick snett, varje är s? var det Kalkyngel i kuporna. D? man sadlade om och 
skickade Drottningar odlade efter gula Drottningar till Hallands V?der? s? upphärde 
Kalkynglet i kuporna. 
 
S? denna dyrköpta erfarenhet av Krainerbin vill man inte uppleva igen. Därfär blir 
det inte Krainerbin ( Apis mellifica carnica ) mer. 
 
Har även odlat efter gula Drottningar som nu senast fär ett par tre är sedan och även 
d? har det blivit Kalkyngel. Som har n?mnts ovan. 
 
S? det finns gula bin som b?de är utan anlag och som har anlag fär Kalkyngel. Det 
troliga är v?l att färhållandet är det samma med Krainerbin.  
 
Det var v?l bara otur att odlaren som levererade Krainerdrottningarna hade odlat 
från en Krainerdrottning som hade anlag fär Kalkyngel.... 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-07-2006, 10:58 
PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Om jag minns rätt har Hallands V?der? sysslat med gula bin, men jag kan ha fel. 
SBR har tyvårr bara tagit upp kalkyngel i sin statistik sedan bärjan av 80-talet. Vad 
som skett innan vet vi s?ledes inte s? mycket om. Av statistiken ser man att det 
varierat mellan 0,4 och 1.5 % (kalkyngel i procent av invintrade sah?llen) under 
ären 1980-2000 ( med ett undantag 1986=1,9 %). Fr?n 2001 har vi haft en ?kning 
och 2003 l?g det p? 4%.  
Variationerna kan knappast färklaras med biras, men de kan givetvis skilja mellan 
olika raser. 
 
Erfarenhetsm?ssigt kan vi anta att det inte är majoriteten av medlemmarna som 
aktivt köper in nya drottningar. M?nga använder det som blir normalt. ( traktens 
blandning). 
 
Men det är klart att kalkyngel kan vara ett problem när det omfattar 3% av 
samhällena. 
Om det skiljer markant mellan olika distrikt vet jag inte. 
 
Tyvårr har jag inte sifferunderlag fär att kuna jämföra olika raser. S? finmaskig är 
inte redovisningen i BT, men det kanske skulle g? om man tittade p? 
redovisningarna in till SBR. 
Rune

 
Hej! 
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Krainer

 
" .....kalkyngel i sin statistik sedan bärjan......" 
 
Hur sanningsenlig är statistiken? Hur m?nga av landets biodlare redovisar 
biodlingen? Som ligger till grund fär statistiken..... <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Krainer

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:14 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Krainer 
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läge 

Krainer 

03-09-2006, 11:19 
PM 

Inlägg: #11

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
[quote author=\"rune\"]Alla bin är speciella. Sedan g?ller det at hitta något som 
passar biodlaren. 
 
Krainer anses ha en snabb och tidig vårutveckling. Det passar om man har tidigt 
drag. Man fär dock vara vaksam s? att de inte fär fär liten plats. (svårmrisk) De har 
också rykte om att vara snabba p? att l?gga av yngelsättningen om draget sinar, 
eller det blir d?lit v?der en period. Det går att kompensera till viss del genom att l?ta 
bina ha tillgång till en foderram med socker.  
Min erfarenhet hittills är att de kröver lite mera kontinuerlig koll ?n de flesta 
blandrasbin fär att inte svårma, eller g? ner i bistyrka. 
Och naturligtvis är det en liten utmaning att hela tiden färs?ka ligga lite färe bina. 
Rune

Hej! 
Men hur är det med bisjukdommar p? denna typen av bin? Har l?st någon vart att just 
dessa bin kan vara mottagliga, har svag motst?ndskraft mot Kalkyngel. Och den 
bisjukdommen är ett bekymmer fär m?nga biodlare. Har egen erfarenhet av detta. 
Men har odlat och odlat nya drottningar, s? färra äret s? blev jag av med Kalkynglet 
och även i är har den inte visat sig.[/quote] 
 
Hej! 
Nu har det h?nt igen, att en Drottning utvecklat Kalkyngel. 
 
I mitten av juni s? startades en startl?da, odling av drottningar. Det larvades 24 
celler, 11 celler antogs. Av dessa bliv 7 parade och ?ggl?ggande. Vid en koll några 
veckor senare s? var avl?ggarna s? starka s? att de beh?vde en stärre l?da, de fick en 
10-ramars, men bara de 5 ramar de hade innan plus 2 - 3 nya ramar plus baklucka, 
allt efter bistyrka. I en av avl?ggarna med en ärsgammal Drottning, syster med de 
andra 6 drottningarna. Endast denna Drottning utvecklade Kalkyngel, detta fast att 
Drottninigarnas mor inte har utvecklat Kalkyngel. Hur h?nger det samman? 
 
Vid en koll av de 7 avl?ggarna strax innan de skulle färenas med de bisamhällen som 
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Krainer

beh?vde en ny drottning s? observerades det att den avl?ggare som tidigare hade 
Kalkyngel, men nu inte hade någon Kalkyngel i ramarna eller p? kupans bottnen. Men 
bisamh?llets yngel var ingen vacker syn. De täckta ytorna med yngel var det mycket 
med h?l, n?stan 50% av allt yngel var bortplockat av bina. Antagligen en enorm st?
diver. Hade man inte observerat tidigare att bina d? hade Kalkyngel s? kunde man nu 
tro av ynglets spridning att d?ma, att Drottningen hade något fel p? ?ggl?ggningen 
eller någon form av inavel, degeneration. 
 
Det konstiga i sammanhanget, det praktiska exemplet är att denna Drottning som 
utvecklade Kalkyngel är systrar till de andra 6 drottningarna, men ingen av dem har 
visat att de är beh?ftade med Kalkyngel. Det verkar lurigt eller hur! 
 
Den drottning som utvecklade Kalkyngel kasserades genom att nypa d?d p? henne 
och avl?ggaren färenades med ett annat bisamh?lle som hade en fungerande 
Drottning och som inte visade att hon utvecklade Kalkyngel. Den drottningen har 
också en historia, hon är avlad efter en Drottning som lägger med någon % Dr?nare 
med vita ?gon. Lurigt! 
Hon och hennes systrar är parade med en annan trakts Dr?nare fär att om m?jligt fär 
fram en Heteroseseffekt p? avkomman. Men inslag av något utklyvna, utsp?dda anlag 
efter Krainerbin eller med andra ord, den traktens blandning av Dr?nare. Risken kan 
ju bli d? det paras Gula Drottningar med inslag med Dr?nare från Krainerbin att 
aggresiviteten p? avkomman ?kar. Fr?n att nu vara sn?lla, hyggliga till att bli rena 
dynamiten till aggresivitet. Men det fär man ta fär att om m?jligt bli av med 
Kalkynglet i kuporna. 
 
Har någon vart l?st att Dr?narnas sperma kommer in i Drottningen i portioner. D? 
borde ju alla 7 ungdrottningarna ha anlag från samma Dr?nare eftersom de är odlade 
vid samma tillf?lle. Kruxet är ju att det kan f?lja med olika anlag från Drottningens 
anlag, gener. En del av dem utvecklar Kalkyngel medan andra inte utvecklar 
Kalkyngel. ?terigen Lurigt! 
 
är det s? att alla Drottningodlare här i landet har t?nkt sig in i denna situationen. Eller 
odlar de bara p?, utan tanke p? hur avkomman blir. Bara de tj?nar s? mycket pengar 
de kan p? sitt Drottningodlande.... 
 
Det är härligt att ha Biodling som fritidssyssla, en härlig sport, man vet aldrig vad fär 
sort av bin som man odlar fram och vilka anlag de fär. Men hittills s? har det odladts 
fram Drottningar enbart fär eget behov. Ett odlande av nya Drottningar fär att f? 
komma till rätta eller rättare sagt bli fri från Kalkyngel i kuporna..... 
....<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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PM 

Inlägg: #12

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Krainer

Carnica kontra andra biraser 

Hej!! 
Vi bär nog vara mycket färsiktiga med svepande formuleringar om hur de olika 
biraserna fungerar.  
Kalkyngel färekommer i alla raser mer eller mindre. 
Till en stor del s? är det också en fråga om var samh?llet är placerat. 
Fuktig milj? pöverkar starkt i negativ riktning. 
 
Att korsa gula bin mot Carnica brukar ge mycket produktiva samhällen men humärm?
ssigt ofta lite problematiska. Jag skulle aldrig rekomendera detta. Vid allt 
korsningsarbete s? fär man inte bara de goda egenskaperna utan också de dåliga. Det 
här är ett lotteri med en massa nitar. Det är mycket arbete med selektering innan 
man kan komma med något resultat vårt namnet. 
 
Med tanke p? hur parningarna bland bin sker s? bär vi vara mycket färsiktiga med 
yttrande om vad vi har fär ras i våra bikupor. Fär oss som färs?ker arbeta fär ett 
renrasigt bi s? märker vi av problemen p? ett helt annat sätt ?n den vanliga biodlaren. 
 
Med v?nliga h?lsningar 
Gideon ?nnestam 
Ordfärande i Carnicagruppen 

  

07-06-2007, 09:38 
PM 

Inlägg: #13

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Avel av Carnica.... 

Hej! 
Det var en fråga som kom upp d? det senaste inslaget l?stes igenom. 
 
Vad menas med det här? 
..."den vanliga biodlaren".... 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Member 
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Krainer

Carnica ett framtidsbi. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hej!  
Det var en fråga som kom upp d? det senaste inslaget l?stes igenom.  
 
Vad menas med det här?  
..."den vanliga biodlaren".... 
_________________  
 
Hej!! 
 
Tack fär att du st?llde den frågan! 
Inom Carnicagruppen s? har vi till och från l?tit testa hur rasrena bina som vi odlar är. 
Och vi är p? v?g mot att ?ka p? dessa tester. Detta är knappast något som den 
vanliga biodlaren ?gnar sig ?t.  
 
Detta är ett arbete som kommer att ta m?nga är att genomfära fullt ut men det är 
synnerligen viktigt.  
 
Fär den vanliga odlaren s? har det inte s? stor betydelse vad sorts bi han har i sina 
kupor men fär våra drottningodlare s? är det av stor vikt att veta vad hans 
avelsdrottningar har fär härstamning. 
 
Gideon 

  

07-06-2007, 11:32 
PM 

Inlägg: #15

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Avel Carnica.... 

Hej! 
 
..."Detta är knappast något som den vanliga biodlaren ?gnar sig ?t"... 
 
Det är inte om?jligt att den vanliga biodlaren även ?gnar sig ?t biavel av det 
bimaterial han / hon har. Den vanliga biodlaren kan också vara drottningodlare fär 
eget bruk. D? fär att f? fram de ?nskade anlagen hos de drottningar som odlas fram 
d? går även den vanliga biodlaren olika tester av det bimaterial som finns i bi - 
gården / - gårdarna. Det är inte bara Carnica - gruppen som odlar drottningar, det 
finns fler..... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Gideon Önnestam   
Member 
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Krainer

Carnica ett framtidsbi. 

Hej!! 
 
Varfär l?ser du inte det jag skriver!!! 
Den vanliga biodlaren skickar v?l knappast prover fär test med de kostnader som det 
trots allt fär med sig. 
 
Det glöder mej mycket att du och m?nga andra odlar drottningar fär eget och andras 
bruk. Det är bra fär Svensk biavel. 
H?lsningar 
Gideon 

  

08-06-2007, 10:29 
AM 

Inlägg: #17

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Carnica ett framtidsbi. 

Citat:
Hej!! 
 
Varfär l?ser du inte det jag skriver!!! 
Den vanliga biodlaren skickar v?l knappast prover fär test med de kostnader som det 
trots allt fär med sig. 
 
Det glöder mej mycket att du och m?nga andra odlar drottningar fär eget och andras 
bruk. Det är bra fär Svensk biavel. 
H?lsningar 
Gideon

Hej! 
Det finns och har funnits vanliga biodlare som odlar, har odlat drottningar efter eget 
urval och skickat till renparningsomr?den. Och mycket duktiga är och har de varit i att 
f? fram fina avelsdrottningar och bruksbin. 
 
Tack fär komplimangen! 
Den egna drottningodlingen har varit / är enbart fär eget bruk. Det är en härlig sport 
att odla drottningar p? grundval av egna testningar av drottningar under minst 2 är. 
De visar under denna tiden vad deras anlag / gener går fär om det är något att driva 
vidare / odla vidare p? eller kassera.  
 
Kollar alla samh?len var 7 e dag och noterar alla iaktagelser. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

09-06-2007, 09:29 
AM 

Inlägg: #18

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=18&page=2 (5 av 8) [2014-08-20 13:15:01]

http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=113
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=18&pid=536
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=18&pid=538#pid538
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=18&pid=538
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=18&pid=539#pid539
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Krainer

Re: Carnica ett framtidsbi. 

Citat:
Hej!! 
 
Varfär l?ser du inte det jag skriver!!! 
Den vanliga biodlaren skickar v?l knappast prover fär test med de kostnader som det 
trots allt fär med sig. 
 
Det glöder mej mycket att du och m?nga andra odlar drottningar fär eget och andras 
bruk. Det är bra fär Svensk biavel. 
H?lsningar 
Gideon

 
Hej! 
 
..."Varfär l?ser du inte det jag skriver!!!  
Den vanliga biodlaren skickar v?l knappast prover fär test med de kostnader som det 
trots allt fär med sig."... 
 
Nog l?ser man, det är bara att f? till det med din skrivning / färklaring om hur den 
vanliga biodlaren ser ut. 
 
Skulle till äventyrs den drottningodlare som är ?gare till testdrottningen - arna vilja f? 
tillbaka sin / sina drottningar. D? fär testbiodlaren x - antal mindre bisamhällen i 
bigården / bigårdarna. 
 
Vid test av drottningar d? är det mycket som spelar in. Det är milj?n, 
dragfärhållanden, odlingsgrönser, v?dret och den enskilde testbiodlarens kunskaper. 
 
Kostnaderna som uppkommer med att skicka och f? drottningar testade drages i 
vanlig ordning av och som motkonto de inkomster som kommer in i den enskilda 
biodlingen / drottningodlingen. 
 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Member 
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Krainer

Carnica ett framtidsbi. 

Hej!! 
Vi är två helt olika biodlare du och jag.  
Skulle tro att jag inte lägger mer ?n två till tre timmars arbete p? varje bisamh?lle per 
är. Skattningen undantagen. 
 
Det fungerar det också! 
 
Just i dag s? d?k det upp ett stort problem. 
Jag har f?tt bollgetingattack p? parningssamhällena p? min parningsplats. 
Att flytta just när drottningarna flygit in sig går knappast s? det är bara att hoppas att 
några blir kvar. 
Skit!! 
 
Mvh 
Gideon 

  

10-06-2007, 09:09 PM (Detta inlägg ändrades senast: 11-06-2007 av 10:34 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #20

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Carnica ett framtidsbi. 

Citat:
Hej!! 
Vi är två helt olika biodlare du och jag.  
Skulle tro att jag inte lägger mer ?n två till tre timmars arbete p? varje bisamh?lle 
per är. Skattningen undantagen. 
 
Det fungerar det också! 
 
Just i dag s? d?k det upp ett stort problem. 
Jag har f?tt bollgetingattack p? parningssamhällena p? min parningsplats. 
Att flytta just när drottningarna flygit in sig går knappast s? det är bara att hoppas 
att några blir kvar. 
Skit!! 
 
Mvh 
Gideon

Hej! 
 
..."Vi är två helt olika biodlare du och jag."... 
 
Ja, visst är det, det. Biodlingen är bara omkring något mindre antal samhällen, men 
det har varit fler. Bina har varit något att hålla igång med p? fritiden. Det går färst?s 
att n?ja sig med ett mindre antal. Men d? man vill testa de drottningar som odlas fram 
d? blir det några fler. N?got att hålla igång med p? ?ldre dagar. 
 
..."Skulle tro att jag inte lägger mer ?n två till tre timmars arbete p? varje bisamh?lle 
per är. Skattningen undantagen."... 
 
En gång fär mycket l?nge sedan d? man skaffade egna bin. D? intresset bärjade p? 
riktigt blev det en hel del l?sning om biodlingen. D? fick man lära sig att ett bisamh?lle 
endast bestod av tre lådor, 3 X 10 ramar LN under sommaren och en l?da under 
vintern. P? detta sätt är det ?nnu i dag. Det blir d? mycket tid som l?ggs ned, speciellt 
under den tid av äret d? bina är intresserade av att svårma. Detta tar ca. 12 timmar 
per vecka med att kolla och testa alla samhällen och skära ut dr?narramen. Tiden fär 
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Krainer

drottningodling och att slunga tillkommer utöver dessa timmarna. 
 
..."Det fungerar det också!"... 
 
Det är bara att ?nska lycka till p? v?gen till framgång inom biodlingen och 
drottningodlingen!  
 
..."Just i dag s? d?k det upp ett stort problem.  
Jag har f?tt bollgetingattack p? parningssamhällena p? min parningsplats.  
Att flytta just när drottningarna flygit in sig går knappast s? det är bara att hoppas att 
några blir kvar."... 
 
Det var v?l rena slumpen att man en gång s?g en B?lgeting framfär bipaviljongen. 
Den sv?vade framfär biflustret med huvudet mot de bin som var p? v?g in i samh?llet. 
Den anf?ll ett hemv?ndande bi, tog det i sina k?kar och satte sig p? en gren till en 
mindre buske strax intill där jag stod. Det var intressant att kolla d? den v?nde biet 
med k?karna och frambenen fär att f? in biets bakdel färst i munnen. P? bara några 
minuter tuggade den i sig biet, allt ?ts upp utom vingarna som f?ll till marken. Strax 
därefter fl?g den iv?g med ett brummande ljud. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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●     Visa en utskriftsvänlig version
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Krainer 

10-06-2007, 10:13 
PM 

Inlägg: #21

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Carnica ett framtidsbi. 

Hej!! 
 
B?lgeting attack. 
 
Ska kanske komplettera lite hur det här fungerar. 
 
B?lgetingen anfaller med full fart rakt in i flustret.  
Den är ju s? stor att bina inte kan hindra getingen 
 
V?l inne s? är det bara att färse sig. Bin kan inte sticka ihj?l den. 
 
De parningskupor som klarat attacken hade bollat in marodären.  
Och i två kupor s? hittade jag d?da getingar. 
 
Tyvårr s? finns det säkert en getingbilla i närheten s? parningsplatsen 
är därmed vårdel?s.  
 
6 av 11 kupor är borta hitintills och det är bara att hoppas att någon  
blir kvar. 
 
Mvh 
Gideon 
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Eyvind   
Senior Member 
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Krainer

Bastader 

Hej! 
N?gra bibastader från den vanliga biodlaren. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/Bibastader/ej.jpg 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

11-06-2007, 11:33 
PM 

Inlägg: #23

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Bastarder 

Hej! 
 
En fin bild! Brukar vara svårt att f? s? bra skärpa. 
Färgm?ssigt s? är det v?l inte s? stort fel. 
Men du vet v?l ganska s? bra vad det är fär bin. 
 
Jag fick 4 damer kvar som är ?ggl?ggande och nu kommer ingen 
geting in till dom. Jag har bytt fluster?ppning. 
 
Lite retligt med s? stort tapp. 
Men s? är det med drottningodling. 
 
Mvh 
Gideon 

  

12-06-2007, 04:28 
PM 

Inlägg: #24

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Bastarder 

Citat:
Hej! 
 
En fin bild! Brukar vara svårt att f? s? bra skärpa. 
Färgm?ssigt s? är det v?l inte s? stort fel. 
Men du vet v?l ganska s? bra vad det är fär bin. 
 
Jag fick 4 damer kvar som är ?ggl?ggande och nu kommer ingen 
geting in till dom. Jag har bytt fluster?ppning. 
 
Lite retligt med s? stort tapp. 
Men s? är det med drottningodling. 
 
Mvh 
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Krainer

Gideon
Hej! 
Det är en friparad brukdrottning som är mor till bina p? bilden. 
Det blev m?nga bilder innan fullträffen. 
 
Har några som kryper ut mot veckoslutet. Skall färs?ka att göra avl?ggare till dem 
p? torsdag, där drottningarna fritt fär kl?ckas hos bina. Sedan blir det v?dret som 
best?mmer om de blir parade eller blir puckell?ggare. 
 
Men i snabbkokaren sätts det snart en ny serie larver .  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #25

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Bastader 

Citat:
Hej! 
N?gra bibastader från den vanliga biodlaren. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/Bibastader/ej.jpg 
<img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

Hej! 
Det ska verkligen bli intressant att se vad typ av bibastader det odlas fram i är. Ett 
syskon, av drottningens d?ttrar har tagit över l?ggningen av ?gg efter sin morsa. 
Det samh?llet bytte drottning självt färra sommaren och samh?llet är just nu ganska 
starkt. De har hittills klarat vintern bra och det är riktigt hyggligt stor bistyrka. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

10-03-2008, 01:10 
PM 

Inlägg: #26

nonesuch  
Unregistered 
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Krainer

Re: Bastader 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
N?gra bibastader från den vanliga biodlaren. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/Bibastader/ej.jpg 
:wink:

Hej! 
Det ska verkligen bli intressant att se vad typ av bibastader det odlas fram i är. Ett 
syskon, av drottningens d?ttrar har tagit över l?ggningen av ?gg efter sin morsa. 
Det samh?llet bytte drottning självt färra sommaren och samh?llet är just nu ganska 
starkt. De har hittills klarat vintern bra och det är riktigt hyggligt stor bistyrka.[/
quote] 
 
Hade du bara stavat fel en gång s? hade det kunnat passera som ett slarvfel, men 
eftersom du går samma felstavning tre gånger beror det nog snarare p? 
bildningsnivå. 
 
Bastard. 

 

10-03-2008, 02:56 
PM 

Inlägg: #27

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Bastader 

Citat:
[quote author=\"Eyvind\"][quote author=\"Eyvind\"]Hej! 
N?gra bibastader från den vanliga biodlaren. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/Bibastader/ej.jpg 
<img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif\" alt=\":wink:\" title=\"Wink\" />

Hej! 
Det ska verkligen bli intressant att se vad typ av bibastader det odlas fram i är. Ett 
syskon, av drottningens d?ttrar har tagit över l?ggningen av ?gg efter sin morsa. 
Det samh?llet bytte drottning självt färra sommaren och samh?llet är just nu ganska 
starkt. De har hittills klarat vintern bra och det är riktigt hyggligt stor bistyrka.[/
quote] 
 
Hade du bara stavat fel en gång s? hade det kunnat passera som ett slarvfel, men 
eftersom du går samma felstavning tre gånger beror det nog snarare p? 
bildningsnivå. 
 
Bastard.[/quote] 
Hej! 
 
Det är inneh?llet som är det viktiga allts? inte stavning eller grammatik... 
 
Diskussionsramen är ett diskussionsforum med bin och biodling som speciallitet.  
 
Sandl?dediskussioner och liknande är inte intressant. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Krainer

 

 

 

10-03-2008, 04:16 
PM 

Inlägg: #28

Hans Hultén   
Junior Member 

 
Inlägg: 28 
Registrerad: Jan 2008 

Re: Bastader 

Citat:
[quote author=\"nonesuch\"][quote author=\"Eyvind\"][quote author=\"Eyvind\"]
Det är inneh?llet som är det viktiga allts? inte stavning eller grammatik... 
 
Diskussionsramen är ett diskussionsforum med bin och biodling som speciallitet.  
 
Sandl?dediskussioner och liknande är inte intressant.

[/quote][/quote][/quote] 
Fär en gång skull har vi samma uppfattning, håller med dig helt och fullt. 
Hans Hult 
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Ligusticbiodlarnas sommarresa

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:15 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Ligusticbiodlarnas 
sommarresa 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Ligusticbiodlarnas sommarresa 

21-02-2008, 01:35 
PM 

Inlägg: #1

PO Wagnsg  
Unregistered 

  

Ligusticbiodlarnas sommarresa 

Ligusticabiodlarnas sommarresa 
Lärdagen den 7 juni 2008 går vår sommarresa till Ligusticabiodlarnas ny?ppnade 
parningsplatsen p? Visings?. Vi bes?ker också fruktodlare och biodlare p? ?n. Vi 
samlas i god tid i Gr?nna hamn fär överfärd med 9.30 färjan till Visings?. Du kan ta 
med bilen till ?n eller parkera den i Gr?nna hamn. Vill Du ta med bilen till ?n s? best?
ll plats p? färjan i god tid. 
Du kommer att bussas runt till sevårdheterna p? ?n.  
Tag med egen fikakorg eller kaf?fika p? ?n. P? eftermiddagen intas en gemensam 
lunch 
Detta är ett samarrangemang mellan Ligusticabiodlarna, J?nköpings biodlaredistrikt 
och S?dra V?tterbygdens biodlarefärening.  
Du som odlar bin från andra rasgrupper ?n Ligustica är också v?lkommen! 
Färanm?l Dig till Per-Olof Wagnsgård, tfn 036-505 09, mobil 070-511 48 58,  
e-post stigbi@tele2.se 
Gär Din anm?lning senast den 17 maj 2008. En liten avgift kommer att tas ut. 
V?lkomna! 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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Tungl?ngd p? v?ra bin 

22-01-2008, 04:57 
PM 

Inlägg: #1

Lars Andersson  
Unregistered 

  

Tungl?ngd p? v?ra bin 

Jag är intresserad av vilket bi som har l?ngsta tunglängden. 
 
Har en bonde som vill ha r?dklöver pollinerat, humlor är nog fär kr?ngligt. 
 
Finns biet som kan pollinera med ett ganska bra resultat. 
 
MVH 
Lars 

 

17-02-2008, 12:38 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Tungl?ngd p? v?ra bin 

Citat:
Jag är intresserad av vilket bi som har l?ngsta tunglängden. 
 
Har en bonde som vill ha r?dklöver pollinerat, humlor är nog fär kr?ngligt. 
 
Finns biet som kan pollinera med ett ganska bra resultat. 
 
MVH 
Lars

Hej! 
Alla bin kan pollinera r?dklöver. Det behövs ingen speciell typ av bi fär detta. R?
dklöverns st?ndare och pistill finns uppe i toppen av blommans krona. Pollineringen 
sker där och bina samlar mycket med pollen från dessa blommor. Men var beredd 
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Tungl?ngd p? v?ra bin

p? att mata bina eller l?mna kvar bra mycket honung från tidigare dragv?xter d? 
tynar inte bina bort av sv?lt. Detta p? grund av att bina inte kan med sin tunga n? 
ned till r?dklöverns nektarie, blommans botten. Blommorna bestär av m?nga ca. 1,5 
- 2,0 cm. l?nga rärformiga blomsterpipor. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

17-02-2008, 01:11 
AM 

Inlägg: #3

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

L?s mer här. 
www.sjv.se/download/18.14c7deb11015037c ... r+2006.pdf 
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Tidig odling 

14-02-2008, 09:44 
AM 

Inlägg: #1

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

Tidig odling 

Finns det något hinder fär att man skulle kunna ha en en ny och ?ggl?ggande 
drottning i slutet p? maj? 
 
Jag har t?nkt att färdubbla min bim?ngd från 2 till 4 samhällen. 
 
Om v?dret till?ter i bärjan p? mars fär att odla drottningar s? borde det v?l inte vara 
något problem. Allt givet att jag har fodrat, fodrat och ?ter fodrat(Efter rensflygning). 
 
Om det efter man har satt till sina cellkoppar i kokarna kommer kyla och sn? s? 
borde v?l det inte spela s? stor roll eftersom bina i samhällena sätter sig i klot, 
dessa kommer ocs? att ha f?tt rikligt med foder. 
 
Tanken med detta är givetvis att f? ut s? mycket av de nya samhällena som m?jligt. 
 
är denna tanke helt galen m?nne <img src="{SMILIES_PATH}/icon_confused.gif" 
alt=":?" title="Confused" /> 

  

14-02-2008, 10:04 
PM 

Inlägg: #2

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 
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Tidig odling

Tidig Odling 

Det finns inget som är helt tokigt men en del är lite mer besvårligt. 
 
Färst och fr?mst s? behöver du att bina har tillgång till pollen. Har dom inte det s? 
är din drivfodring mer till skada ?n nytta. 
 
Sedan behöver du dr?nare till parningen och det är ingen id? att bärja odla några 
drottningar färr?n du ser att de färsta dr?narna har kl?ckts. 
 
Och att dra till med någon tryckkokare det är att ta i lite v?l härt. 
 
L?t mej berätta hur jag själv skulle göra. 
Starten som du beskriver är inte fel. Kolla bara att bina rensningsflygit ordentligt 
annars kan det bli helt ?desdigert (bina går p? sig). 
 
Ge fortl?pande sockerl?sning s? mycket att bina uppfattar det som ett stabilt drag. 
Eller ?ppna täckta ramar lite i taget. Kolla hela tiden att tillgången p? pollen är god. 
(Pollenbin). 
 
Ut?ka. T?cker bina 6-ramar s? måste n?sta l?da p?. Har du Carnicabin s? måste du 
ha tre lådors yngel rum. l?gg ett spärrgaller överst redan efter andra l?dan. 
 
Efter regn perioder s? kolla att att pollen draget är intensivt annars kan det tyda p? 
att bina färbereder svårmning.  
 
När tredje l?dan har 6 ramar täckta av bin s? går du en yngel uppflyttning. 
Tre ramar med skiktat yngel lyfts upp över spärgallret till 4 l?dan. 
Om du ska odla från detta samh?lle s? letar du rätt p? sp?tt yngel alternativt ?gg p? 
de ramar som du lyft upp. Tryck med tummen in cell-bygget ?nda till mellanväggen 
s? att bina fär m?jlighet att bygga en cell från det yngel som du valt ut.  
Gär det här p? några st?llen p? ramarna men markera s? du vet att det blir rätt 
larver som blir drottningar. 
 
L?t bara två celler vara kvar när du sedan lyfter den här l?dan fär att bli ditt nya 
samh?lle. 
Ett annat färslag. Om du bor i ett bitätt omr?de s? sätt ut en f?ngstkupa. 
Men jag tror du måste informera bitillsynsmannen färst. 
Andra kanske vet mer!! 
Lycka till!! 
Gideon 

  

15-02-2008, 05:27 
PM 

Inlägg: #3

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

  

Tack fär svaret Gideon, 
 
Jag har ju samhällen i närheten s? jag tror att dr?narproblematiken l?ser sig. 
 
Jag håller ut tills det att jag ser att det finns gott om pollen "hemma" innan jag 
sätter igång. 

  

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=151 (2 av 3) [2014-08-20 13:16:15]

http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=113
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=151&pid=688
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=151&pid=690#pid690
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=164
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=164
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=151&pid=690


Tidig odling

16-02-2008, 12:31 
AM 

Inlägg: #4

 
örjan persson   
Junior Member 

 
Inlägg: 47 
Registrerad: Oct 2005 

  

Vad det g?ller f?ngstkupor s? g?ller följande. 
 
"Svårmf?ngstkupor fär efter anmålan till bitillsynsman hållas ?ppna under tiden 15 
maj - 31 juli. Som svårmf?ngstkupor fär endast användas v?l rengjorda tomkupor, 
som tidigare inte hyst ett bisamh?lle smittat med amerikansk yngelr?ta. Utbyggda 
vaxkakor fär endast användas om de kommer från en bigård som de två färeg?ende 
ären varit fri från smitta. P? kupan skall tydligt framg? ?garens namn, adress och 
telefonnummer. Den som upps?tligen eller av oaktsamhet bryter mot denna best?
mmelse kan d?mas till b?ter." 
 
//ärjan 
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Olika raser 

14-02-2008, 08:50 
AM 

Inlägg: #1

TROYA   
Junior Member 

 
Inlägg: 19 
Registrerad: Feb 2008 

Olika raser 

Hej, jag undrar om det spelar någon roll om man har, tillexempel en 
Carnicadrottning i ett samh?lle med fär?vrig Buckfast eller annan sort? 
 
Eller spelar det ingen roll att "mamma i huset" är av en annan ras? 

  

15-02-2008, 07:46 
PM 

Inlägg: #2

Honungsslickare   
Member 

 
Inlägg: 63 
Registrerad: Feb 2008 

Re: Olika raser 

Citat:
Hej, jag undrar om det spelar någon roll om man har, tillexempel en 
Carnicadrottning i ett samh?lle med fär?vrig Buckfast eller annan sort? 
 
Eller spelar det ingen roll att \"mamma i huset\" är av en annan ras?

 
Min erfarenhet är att det fungerar bra. Med tiden övergår samh?llet till Carnica (om 
den är parad med Carnica), och det blir mer och mer Carnica (när alla Buckfast bin 
har slitit ut sig blir det bara Carnica). S? lyckas man bara med tillsättningen spelar 
det ingen som helst roll att det inte är samma ras <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /> 

MVH<br />Wille<br /><br /><br /><br /><br />Du har väl hört Humle 
Lindemann?? En riktig klassiker med hasse å tage. 
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Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Flyttad fr?n Biodling ?ver tiden....... 

["Gideon ?nnestam"] 
 
Hej! 
 
..."Min fråga måste bli!! Hur kan du p?st? att deras tester är mer noggranna ?n 
våra??"... 
 
Eftersom Ni lägger ned mycket lite tid p? varje kupa per är. Det har redovisats här i 
träden Avel - Allm?nna frågor. 
 
..."Som regel s? stär dessa kupor inst?llda bland våra ?vriga samhällen.  
Vilket innebär att de testas rakt av produktionsm?ssigt och humärm?ssigt;kalkyngel;
svårmträghet. Hela käret! "... 
 
Har l?st handboken fär Svensk Biavel, där är det minuspo?ng d? drottningen spärras 
in av spärrgaller. 
 
..."Det är ett bra produktionsbi vi vill ha."... 
 
En ?nskan är en sak. En verklighet är en helt annan. Det är m?nga som haft den ?
nskan att f? fram ett Superbi, men vilket faktiskt aldrig har kunnat färverkligas. 
Eftersom binas genitik är helt annorlunda ?n hos andra djur. 
http://www.eyvindjohansson.se/stt/sttav.jpg 
Inget är starkare ?n den svagaste l?nken. Den svagaste l?nken är den enskilda 
biodlaren var han / hon nu befinner sig. 
 
..."Observera!!! Vi leker inte biodling!"... 
 
Man skall vara färsiktig med sina uttalanden, det fär inte bli Pajkastning. 
 
Det finns m?nga här i landet som pysslar med bin. Flertalet av dem sk?ter sina bin 
p? fritiden, vid sidan av sitt ordinarie arbete och d? som avkopplande bisyssla. 
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Flyttad fr?n Biodling ?ver tiden.......

 
De flesta som håller bin och pysslar med dem, leker biodling enligt ditt uttalande. 
Det är mer troligt att den stora skaran av biodlare här i landet inte leker biodling 
utan är mycket aktiva biodlare. Det är bara ett litet f?tal, en liten klick som leker 
biodling och d? genom att l?sa inne drottningen och dr?narna i bisamh?llet! 
 
..." Vi l?ter dessa samhällen bevisa hur de stär i färhållande till andra samhällen 
under lika färhållande.  
Detta är test under verklighets trogna färhållande."... 
 
Det är inte verklighets trogna färhållanden att färhindra bisamh?llets drottning och 
dr?nare ifrån att komma ut ur kupan d? de det ?nskar. 
 
När det är Ekonomin som är rodret, som styr. Det finns d? inga grönser p? Girighet 
och Sn?lhet.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

13-07-2007, 10:41 
PM 

Inlägg: #2

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

  

....................... 
När det är Ekonomin som är rodret, som styr. Det finns d? inga grönser p? Girighet 
och sn?lhet. 
................................................................................•.................. 
Du gl?mde en del: Som t.ex. Dumhet ;Elakhet; allm?nt ohyfsad!!  
 
Det var någon som skrev om Pajkastning!! 
 
Undra vem?? 
 
Om du är s? noga med binas naturliga beteende. 
 
D? kan du inte ta bort en vice-cell. 
Du kan inte göra något som har med avel att göra fär det är i grunden att rubba 
binas naturliga beteende. 
Och du kan v?l inte ut?ka samhällena s? att du p? grund av binas naturliga betende 
slipper att leta svårmceller. 
 
 
Ett gott r?d!  
Färs?k inte flytta biodlingen tillbaka till S?RG?RDEN. 
L?t verkligheten hinna ifatt dej!!! 
Men det kommer v?l att ta en viss tid!! 
 
Med v?nliga h?lsningar  
Gideon 
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Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
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Citat:
....................... 
När det är Ekonomin som är rodret, som styr. Det finns d? inga grönser p? Girighet 
och sn?lhet. 
................................................................................•.................. 
Du gl?mde en del: Som t.ex. Dumhet ;Elakhet; allm?nt ohyfsad!!  
 
Det var någon som skrev om Pajkastning!! 
 
Undra vem?? 
 
Om du är s? noga med binas naturliga beteende. 
 
D? kan du inte ta bort en vice-cell. 
Du kan inte göra något som har med avel att göra fär det är i grunden att rubba 
binas naturliga beteende. 
Och du kan v?l inte ut?ka samhällena s? att du p? grund av binas naturliga 
betende slipper att leta svårmceller. 
 
 
Ett gott r?d!  
Färs?k inte flytta biodlingen tillbaka till S?RG?RDEN. 
L?t verkligheten hinna ifatt dej!!! 
Men det kommer v?l att ta en viss tid!! 
 
Med v?nliga h?lsningar  
Gideon

 
Hej! 
 
Det skall hållas till sak och inte personangrepp. Men färstär att det är svårt att hålla 
vid trängsynthet...... 
 
..."Om du är s? noga med binas naturliga beteende. 
 
D? kan du inte ta bort en vice-cell. 
Du kan inte göra något som har med avel att göra fär det är i grunden att rubba 
binas naturliga beteende. 
Och du kan v?l inte ut?ka samhällena s? att du p? grund av binas naturliga betende 
slipper att leta svårmceller."... 
 
Använder olka biodlingsteckniska l?sningar vid biodlandet. Antecknar allt som 
observeras i samh?lena och även det som gårs vid genomgångarna. 
 
Samtliga bisamhällen testas och allt antecknas och som sedan ligger till grund fär 
fortsatt avel. Vilken eller vilka drottningar som kan komma i fråga fär fortsatt 
drottningodling. 
 
Men till att st?nga inne drottningen och dr?narna i samh?llet under l?ng tid p? h?
gsommaren det går inte fär sig. 
 
..."Ett gott r?d!  
Färs?k inte flytta biodlingen tillbaka till S?RG?RDEN. 
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Flyttad fr?n Biodling ?ver tiden.......

L?t verkligheten hinna ifatt dej!!! 
Men det kommer v?l att ta en viss tid!! 
"..... 
 
Kommer att kära p?, p? samma sätt som de senaste 37 ären med egna bin. Det är 
bara någon tid kvar. Nedr?kningen har bärjat. 
 
Verkligheten belyses faktiskt p? ett bra sätt av det som går att l?sa om Biodling i 
stor skala i USA. 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

15-07-2007, 09:04 
PM 

Inlägg: #4

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Innan grädden l?ggs p? pajen, vill Webmaster kyla ner debatten. 
 
Saklighet är en dygd, men svårt.... 
 
Trevlig sommar <img src="{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif" alt="8)" title="Cool" /> 

BeeWare! 

 

16-07-2007, 11:20 
PM 

Inlägg: #5

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

  

Ber om urs?kt till berärda om jag hamnat över grönsen!! 
 
Men sakligt s? är det s? här att spärrning inte är något själv?ndam?l. 
Bisvårmar har en ben?genhet att hamna i skorstenar och väggar och fär att undvika 
det s? spärras samhällenas drottningar under svårmperioden. 
Samtidigt s? väljer man att de samhällena som har ?nskade dr?nare fär flyga fritt 
men d? måste också svårmkontrollen med s?kande efter viceceller göras mer 
noggrant i dessa samhällena. 
 
När det g?ller nyrekryteringen s? är varje beräringspunkt (L?s ?ldre biodlare) som 
färsvinner illa. Erfarenhetsm?ssigt s? vet jag att det är just den personliga 
kontakten som ofta fär folk intresserade. Kunder som köpt honung startar med hj?lp 
av mej ibland egen biodling. 
 
H?lsningar  
Gideon 
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Inlägg: 413 
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Citat:
Ber om urs?kt till berärda om jag hamnat över grönsen!! 
 
Men sakligt s? är det s? här att spärrning inte är något själv?ndam?l. 
Bisvårmar har en ben?genhet att hamna i skorstenar och väggar och fär att 
undvika det s? spärras samhällenas drottningar under svårmperioden. 
Samtidigt s? väljer man att de samhällena som har ?nskade dr?nare fär flyga fritt 
men d? måste också svårmkontrollen med s?kande efter viceceller göras mer 
noggrant i dessa samhällena. 
 
När det g?ller nyrekryteringen s? är varje beräringspunkt (L?s ?ldre biodlare) som 
färsvinner illa. Erfarenhetsm?ssigt s? vet jag att det är just den personliga 
kontakten som ofta fär folk intresserade. Kunder som köpt honung startar med hj?
lp av mej ibland egen biodling. 
 
H?lsningar  
Gideon

Hej! 
 
..."Men sakligt s? är det s? här att spärrning inte är något själv?ndam?l."... 
 
Sj?lv?ndam?let är att inte tappa halva skärden som finns i kupan d? bisvärmen 
flyger ut. 
 
Drottningodlingen bär eftersträva svårmträga bin som inte behöver spärras under h?
gsommaren. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /
> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

30-07-2007, 10:54 
PM 

Inlägg: #7

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

  

Bomma du vad Webmaster skrev???????????????????????????????? 
 
H?lsningar  
Gideon 
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Flyttad fr?n Biodling ?ver tiden.......

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Bomma du vad Webmaster skrev???????????????????????????????? 
 
H?lsningar  
Gideon

Hej! 
Fortfarande inte i sak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

27-08-2007, 09:26 
PM 

Inlägg: #9

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

St?nger den här diskussionen. Vilket också är detsamma som skarp varning. 

BeeWare! 
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Studiebes?k/information 

Hej! 
 
Den 14 juli s? kommer Carnica Gruppens styrelse att bes?ka  
Germundssons i Glava Värmland fär studiebes?k. 
 
Vi hoppas också fär m?jlighet att informera intresserade om Carnica Gruppen. 
 
Andra omr?den där vi tror att vi kan hj?lpa till med information är när det g?ller 
Dr?naravl?ggare och hur man kan kolla rasrenhet genom att m?tta p? vingarna från 
bina. 
 
Vi kommer att vara tillgångliga fär samtal omkring klockan 14.00 
 
Ring mej om du vill komma! tel.070 5825361 
 
Mvh 
Gideon 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän
Hoppa till:   

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=123 (1 av 2) [2014-08-20 13:16:48]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=5
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=123
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=123&pid=562#pid562
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=123&pid=562#pid562
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=123&pid=562#pid562
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=123&pid=562#pid562
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=113
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=113
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=123&pid=562
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=123&action=nextoldest
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=123&action=nextnewest
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=123
http://biramen.biram.se/printthread.php?tid=123
http://biramen.biram.se/sendthread.php?tid=123
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=123&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=123&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=123&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=123&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=123&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Studiebes?k/information

●     Prenumerera på detta ämne  
 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 

Powered By MyBB, © 2002-2014 MyBB Group. 
 
 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=123 (2 av 2) [2014-08-20 13:16:48]

http://biramen.biram.se/usercp2.php?action=addsubscription&tid=123&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
mailto:admin@biram.se
http://biramen.biram.se/archive/index.php/thread-123.html
http://biramen.biram.se/misc.php?action=syndication
http://mybb.com/
http://mybb.com/


Parningsstation /Carnica

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:16 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Parningsstation /
Carnica 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Parningsstation /Carnica 

13-06-2007, 10:17 
PM 

Inlägg: #1

Gideon Önnestam   
Member 

 
Inlägg: 76 
Registrerad: May 2007 

Parningsstation /Carnica 

Hej! 
SBR-s parningsstation fär Carnica har ?ppnat fär äret 
P? V?stra H?gholmen i M?laren. V?LKOMNA!! 
Ring fär bokning till  
Hans Lindberg tel. 070 6027979 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Kokare/startl?da

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:17 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Kokare/startl?da 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Kokare/startl?da 

28-05-2007, 03:58 
PM 

Inlägg: #1

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 

Kokare/startl?da 

Hejsan. 
 
Jag undrar om det finns någonstans där man kan köpa en kokare/startl?da till l?
gnormal? är kass snickare och behöver någon som tillverkar grejerna ?t mig. 
Tacksam fär svar. 

  

28-05-2007, 10:17 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Kokare/startl?da 

Citat:
Hejsan. 
 
Jag undrar om det finns någonstans där man kan köpa en kokare/startl?da till l?
gnormal? är kass snickare och behöver någon som tillverkar grejerna ?t mig. 
Tacksam fär svar.

Hej Vargalyster! 
Du fär tillverka en ritning p? den och sedan ta kontakt med en snickeriverkstad fär 
att f? den tillverkad. 
Har hittat en och med alla m?tten angivna i Bitidningen, kolla i den! 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Kokare/startl?da

 

 

 

31-05-2007, 08:38 
PM 

Inlägg: #3

Vargalyster   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: May 2007 

ajaj 

Jag har ju inte bitidningen! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":(" 
title="Sad" /> 

  

01-06-2007, 12:49 
PM 

Inlägg: #4

nonesuch  
Unregistered 

  

Re: ajaj 

Citat:
Jag har ju inte bitidningen! :(

 
Härrudu, vargalyster, redan den 21 maj fick Du ju tips om en ritning här: 
http://forum.biodlingsforetagarna.nu/in ... 375.0.html 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Drottningodling

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:17 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Drottningodling 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Drottningodling 

30-04-2007, 11:39 
PM 

Inlägg: #1

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Drottningodling 

NC-kasett, hur går jag? Finns det n?n bruksanvisning, punkt fär punkt. 
Eller skall jag ge upp utan att ens har färs?kt? 

  

01-05-2007, 08:28 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Drottningodling 

Citat:
NC-kasett, hur går jag? Finns det n?n bruksanvisning, punkt fär punkt. 
Eller skall jag ge upp utan att ens har färs?kt?

 
Hej! 
? Har fär mycket l?nge sedan köpt en, men aldrig, det stär rätt aldrig f?tt den att 
funka som det är t?nkt. Fär inte drottningen att l?gga några ?gg i cellerna. Har 
penslat celler och kasetten med flytande honung och v?ntat någon dag tills bina 
slickat och st?dat cellerna innan drottningen har spärrats in i cellkammaren, men 
någon ?ggl?ggning har det inte blivit i de konstgjorda cellerna. 
 
? Drottningodlingen har i alla är som varit att drottninglarven har flyttats över från 
biramen till den konstgjorda cellen. Sedan larva om fär att f? fullgoda drottningar. 
 
? Sedan är färfaringssättet lika... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=112 (1 av 3) [2014-08-20 13:17:27]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=5
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=112
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=112&pid=485#pid485
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=112&pid=485#pid485
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=112&pid=485#pid485
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=112&pid=485#pid485
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=68
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=68
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=112&pid=485
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=112&pid=486#pid486
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=112&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=112&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=112&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=112&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=112&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Drottningodling

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

16-05-2007, 03:49 
PM 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Drottningodling 

Hej!  
? Har fär l?nge sedan g?tt ifrån b?gsnittsmetoden vid drottningodling.  
 
? Man vill vara modern med att prova p? nya grejor och det finns en del av. De 
kostar bra mycket mer ?n det som behövs vid b?gsnittsmetoden. Dessa slantar tas 
snart tillbaka d? drottningodlandet har kommit igång p? riktigt. Behöver inte köpa 
dyra drottningar av andra när man kan tillverka dem själv......  
 
? Använder numera endast tillbehären till NC- systemet. Att f? drottningen att l?
gga ?gg i själva kassetten har misslyckats v?ldigt m?nga gånger. Nu är det enbart 
omlarvning som brukas, ibland en eller två gånger. Efter att ha larvat om sätts 
cellen med sin hållare och larver i en snabbkokare. Den är iordningst?lld dagen 
innan fär att ta emot ca. 24 celler med 36 timmar gamla larver. I kokaren fär sedan 
larverna matas upp med riklig m?ngd av fodersaft från ca. 10 000 - 20 000 eller fler 
ambin. Efter ett dygn flyttas cellerna över till en specialram med två lister, där det 
p? varje ram fär plats 12 celler p? vardera. Sedan är färfaringssättet som vanligt vid 
drottningodling.... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Drottningflykt

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:17 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Drottningflykt 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Drottningflykt 

17-08-2006, 12:00 
AM 

Inlägg: #1

inge björk   
Junior Member 

 
Inlägg: 22 
Registrerad: Jul 2006 

Drottningflykt 

Solskenshistoria eller...? 
Jag f?ngade nyparad drottningen i en nypa fär märkning. 
Gick 10-15 meter från kupan med drottningen. 
Bar mig slarvigt ?t - drottningen smet och färsvann. 
Vid kontroll i det lilla samh?llet 1 vecka senare, fann jag ?ter drottning där, jag var 
färsiktigare nu och märkte henne. 
Har någon varit med om något liknande? Kan hon verkligen ha hittat tillbaka till sin 
kupa, som är en i mitten av 5 avl?ggare. 

  

17-08-2006, 10:11 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Drottningflykt

Re: Drottningflykt 

Citat:
Solskenshistoria eller...? 
Jag f?ngade nyparad drottningen i en nypa fär märkning. 
Gick 10-15 meter från kupan med drottningen. 
Bar mig slarvigt ?t - drottningen smet och färsvann. 
Vid kontroll i det lilla samh?llet 1 vecka senare, fann jag ?ter drottning där, jag var 
färsiktigare nu och märkte henne. 
Har någon varit med om något liknande? Kan hon verkligen ha hittat tillbaka till sin 
kupa, som är en i mitten av 5 avl?ggare.

 
Hej! 
Inte något konstigt med det! 
 
Drottningen har ju varit ute ur kupan och tagit flera flygturer fär att ta märke var 
hon här hemma. Och hon har ju även varit ute och träffat flera Dr?nare vid 
parningen. Eftersom hon ville ta till vingarna och flyga hem till kupan s? var hon inte 
riktigt fullmatad. Om hon hade varit det s? hade hon inte orkat flyga (hon hade varit 
fär tung), utan fallit till marken. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #1

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

Parningsfr?ga! 

Hej! 
 
är en supergrön nybärjare s? jag har en del frågor hoppas ni erfarna odlare orkar 
svara p? dom. 
 
Fr?gan är: 
 
Om man köper en oparad drottning och vill att hon paras av dr?nare från mitt lugna 
och fredliga samh?lle fär att f? över lite av dom "fredliga anlagen" till hennes 
avkomma, kan man d? st?nga in henne med ett par av mina dr?nare och färv?nta 
sig att hon blir parad "i kupan" om man kan s?ga s?? Eller är det s? att drottningen 
endast l?ter sig paras i luften p? en parningsflygning? 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

05-07-2006, 11:25 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Parningsfr?ga!

Re: Parningsfr?ga! 

Citat:
Hej! 
 
är en supergrön nybärjare s? jag har en del frågor hoppas ni erfarna odlare orkar 
svara p? dom. 
 
Fr?gan är: 
 
Om man köper en oparad drottning och vill att hon paras av dr?nare från mitt 
lugna och fredliga samh?lle fär att f? över lite av dom \"fredliga anlagen\" till 
hennes avkomma, kan man d? st?nga in henne med ett par av mina dr?nare och 
färv?nta sig att hon blir parad \"i kupan\" om man kan s?ga s?? Eller är det s? att 
drottningen endast l?ter sig paras i luften p? en parningsflygning? 
 
H?lsningar 
 
Mattias

Hej! 
Drottningen blir inte parad i kupan. Det sker utomhus en varm dag och där det är 
Termikvindar. Solen br?nner p? en sluttning, det bildas varm luft som stiger mot 
skyn och underifrån även drar upp svalare luft. Till dessa luftmassor s?ker sig 
Drottningar och Dr?nare fär friparning eller under kontrollerade former p? en ? med 
endast en speciell typ av Dr?nare, en renparning. 
Men Drottningar kan även insemineras och d? kan dr?narens anlag s?kerst?llas. 
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

06-07-2006, 12:51 
PM 

Inlägg: #3

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
 
Tack fär svar! 
 
Jo att hon vanligtvis paras ute i det fria är jag med p?, frågan var nog mer inriktad 
p? det du svarade p? sist, s? det går allts? att fära samman ?nskade avelsfär?ldrar 
under kontrollerade former fär att f? till en parning av ?nskat slag! 
 
Men inseminering n?mnde du! 
Innebär det att man allts? måste inseminera fär att f? till en 100% ?nskad parning? 
 
Man kan allts? inte "stoppa in" ?nskade fär?ldraindivider i en l?mplig behållare och 
färv?nta sig att dom "finner varandra" och parar sig självmant i behållaren? 
 
H?lsningar 
Mattias 
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Inlägg: #4

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
 
Tack fär svar! 
 
Jo att hon vanligtvis paras ute i det fria är jag med p?, frågan var nog mer inriktad 
p? det du svarade p? sist, s? det går allts? att fära samman ?nskade avelsfär?ldrar 
under kontrollerade former fär att f? till en parning av ?nskat slag! 
 
Men inseminering n?mnde du! 
Innebär det att man allts? måste inseminera fär att f? till en 100% ?nskad parning? 
 
Man kan allts? inte \"stoppa in\" ?nskade fär?ldraindivider i en l?mplig behållare 
och färv?nta sig att dom \"finner varandra\" och parar sig självmant i behållaren? 
 
H?lsningar 
Mattias

Hej! 
"Men inseminering n?mnde du! 
Innebär det att man allts? måste inseminera fär att f? till en 100% ?nskad parning?" 
 
Inseminering, d? blir parningen med de Dr?nare som man ?nskar anlag från.  
Samma sak med renparning, men inte riktigt. Vid renparning s? f?s det anlag som 
Dr?narna har p? den platsen. Renparning sker i den fria naturen. 
Men vid friparning sker den också i den fria naturen och d? blir det den Dr?narstam 
som är den traktens blandning av Dr?nare. 
 
"Man kan allts? inte "stoppa in" ?nskade fär?ldraindivider i en l?mplig behållare och 
färv?nta sig att dom "finner varandra" och parar sig självmant i behållaren?" Nej.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Hej! 
 
Tack fär svar! 
 
är som sagt helt ny inom biodlandet. 
Visste inte att man inseminerade s? sm? djur som bin! 
Alltid lär man sig något nytt, kul! 
 
Kan nu berätta att vi f?tt till en avl?ggare som du tipsade om innan. 
Har även f?tt en ny odlad ligusticadrottning som introducerats och nu styr i avl?
ggarsamh?llet. 
 
Hon är numera friparad. 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

11-07-2006, 10:10 
PM 

Inlägg: #6

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
 
Tack fär svar! 
 
är som sagt helt ny inom biodlandet. 
Visste inte att man inseminerade s? sm? djur som bin! 
Alltid lär man sig något nytt, kul! 
 
Kan nu berätta att vi f?tt till en avl?ggare som du tipsade om innan. 
Har även f?tt en ny odlad ligusticadrottning som introducerats och nu styr i avl?
ggarsamh?llet. 
 
Hon är numera friparad. 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
Och lycka till med Biodlandet. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Man tackar! <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very 
Happy" /> 
 
H?lsningar 
 
Mattias 

  

12-07-2006, 09:48 
PM 

Inlägg: #8

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

[quote author="mattias"]Man tackar! :wink: 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #9

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Javisst det kan jag göra! 
 
H?lsningar 
Mattias 
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PM 

Inlägg: #10

 
Eyvind   
Senior Member 
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Parningsfr?ga!

  

Citat:
Hej! 
 
Tack fär svar! 
 
är som sagt helt ny inom biodlandet. 
Visste inte att man inseminerade s? sm? djur som bin! 
Alltid lär man sig något nytt, kul! 
 
Kan nu berätta att vi f?tt till en avl?ggare som du tipsade om innan. 
Har även f?tt en ny odlad ligusticadrottning som introducerats och nu styr i avl?
ggarsamh?llet. 
 
Hon är numera friparad. 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
 
"...Kan nu berätta att vi f?tt till en avl?ggare som du tipsade om innan. 
Har även f?tt en ny odlad ligusticadrottning som introducerats och nu styr i avl?
ggarsamh?llet. 
 
Hon är numera friparad...." 
 
Finns det inga bisamhällen p? ca. 10 km. radie s? blir din ligusticadrottning parad 
med din sn?lla drottnings Dr?nare. Det är bara s? att de dr?narnas anlag kommer 
från vad fär dr?nare Din sn?lla Drottnings mormor blev parad med och anlagen från 
Din sn?lla Drottnings mormor. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Inlägg: #11

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Parningen är sk?tt p? ett st?lle en bra bit från våran kupa s? tyvårr blir det inte våra 
dr?nare från "ursprungssamh?llet" som parar den nya drottningen. 
Men Den nya drottningen kommer från en kompetent och mycket erfaren odlare s? 
är övertygad om att han har koll p? l?get. 
 
Avl?ggaren med den nya drottningen ska f? flytta hem och installeras bredvid vårat 
"gamla" ursprungssamh?lle nu om ett par dagar. 
 
Var och tittade till det nya fär en vecka sedan och det verkade mycket lovande. 
 
Ska bli mycket kul att f? hem det! 
 
H?lsningar 
 
Mattias 
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Eyvind   
Senior Member 
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Parningsfr?ga!

  

Citat:
Parningen är sk?tt p? ett st?lle en bra bit från våran kupa s? tyvårr blir det inte 
våra dr?nare från \"ursprungssamh?llet\" som parar den nya drottningen. 
Men Den nya drottningen kommer från en kompetent och mycket erfaren odlare s? 
är övertygad om att han har koll p? l?get. 
 
Avl?ggaren med den nya drottningen ska f? flytta hem och installeras bredvid 
vårat \"gamla\" ursprungssamh?lle nu om ett par dagar. 
 
Var och tittade till det nya fär en vecka sedan och det verkade mycket lovande. 
 
Ska bli mycket kul att f? hem det! 
 
H?lsningar 
 
Mattias

Hej! 
Färstär att det ska k?nnas sk?nt d? alla bisamhällena stär hemma. D? kan Du ju 
kolla varje dag p? flustret p? hur bina beteer sig. Bärjar de mota ut dr?nare, d? är 
svårmperioden över fär detta är. Och bina är n?jda med den Drottning de har i 
kupan.  
Och att ha bina hemma, det underlättar ju vid invintringen om alla bisamhällen är 
p? samma plats. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" 
title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
 
Ja verkligen bra att ha dom "hemma" Har bina hos svårfär?ldrarna s? det är n?stan 
hemma! 
 
Har inte sett några "dr?narslakttendenser" ?n men det kommer v?l. 
 
Har en fundering dock! 
Nu bärjar n?stan träden passa bättre under "fråga biodlaren" men det kanske är ok 
att jag skrivår här ?nd?? Vad säger admin? 
 
Satte p? skattl?da p? det ursprungliga samh?llet med fem ramar i fär ungefär en och 
en halv vecka sen. Men när jag varit där och kikat s? verkar inte bina fattat att dom 
har f?tt en v?ning till eller s? är det något som inte passar fär det är knappt ett enda 
bi uppe i skattl?dan och dom har ej bärjat bygga p? ramarna eller anl?gga 
honungsceller. 
 
Vad kan jag ha gjort fel? 
Eller är det bara s? att dom bygger fullt där nere innan dom bärjar där uppe?  
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Parningsfr?ga!

H?lsningar Mattias 

  

18-07-2006, 10:09 
PM 

Inlägg: #14

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
 
Ja verkligen bra att ha dom \"hemma\" Har bina hos svårfär?ldrarna s? det är n?
stan hemma! 
 
Har inte sett några \"dr?narslakttendenser\" ?n men det kommer v?l. 
 
Har en fundering dock! 
Nu bärjar n?stan träden passa bättre under \"fråga biodlaren\" men det kanske är 
ok att jag skrivår här ?nd?? Vad säger admin? 
 
Satte p? skattl?da p? det ursprungliga samh?llet med fem ramar i fär ungefär en 
och en halv vecka sen. Men när jag varit där och kikat s? verkar inte bina fattat att 
dom har f?tt en v?ning till eller s? är det något som inte passar fär det är knappt 
ett enda bi uppe i skattl?dan och dom har ej bärjat bygga p? ramarna eller anl?gga 
honungsceller. 
 
Vad kan jag ha gjort fel? 
Eller är det bara s? att dom bygger fullt där nere innan dom bärjar där uppe?  
 
H?lsningar Mattias

Hej! 
Vet inte var admin är, det syns ju under " Fr?ga Biodlaren" en hoper bus. 
 
..." Satte p? skattl?da p? det ursprungliga samh?llet med fem ramar i fär ungefär en 
och en halv vecka sen. Men när jag varit där och kikat s? verkar inte bina fattat att 
dom har f?tt en v?ning till eller s? är det något som inte passar fär det är knappt ett 
enda bi uppe i skattl?dan och dom har ej bärjat bygga p? ramarna eller anl?gga 
honungsceller. 
 
Vad kan jag ha gjort fel? 
Eller är det bara s? att dom bygger fullt där nere innan dom bärjar där uppe?  
"... 
Felet kan vara att det är uppeh?ll i draget. Eller fär torrt ute i markerna. D? dunstar 
Nektarn snabbt i blommorna. Ska bina f? något med av den Nektarn d? måste de ha 
vatten med sig fär att l?sa upp de sockerkristaller som är i Nektariet, i botten av 
blommorna. Har bina d? brist, svårt att f? tag p? vatten ja d? är det kris. 
 
Om det var ramar med mellanväggar som sattes p? överst i en femramarsl?da s? 
var felet där. 
Ramar med mellanväggar bär placeras närmast yngelrummet och helst över 
spärrgaller och överiga ramar över dessa ramar, yngel- eller Honungsramar. Där 
byggs de ut även om draget bärjar sina. Men har draget totalt upphärt s? bygger 
inte bina färren ett nytt drag bärjar. Eller de fär socker fär invintring. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Parningsfr?ga!

 

 

 

19-07-2006, 02:40 
PM 

Inlägg: #15

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej igen! 
 
Ok! 
Det är ramar med mellanväggar som sattes i skattl?dan. 
Skattl?dan placerade jag med spärrgaller över fr?mre delen av den befintliga kupan. 
Om jag inte l?st fel s? borde det vara ungefär över yngelrummet? 
 
Borde jag kanske satt skattl?dan över den bakre delen? 
 
Det har färvisso varit varmt och relativt torrt här kring GBG nu den senaste tiden s? 
det kan ju naturligtvis bero p? att draget är d?ligt precis som du skrev! 
 
Jag har en gammal ugnsform som jag lagt ner mossa i och sen dr?nkt rej?lt med 
vatten en liten bit från kupan, tanken var att bina skulle kunna f? en slurk vatten 
där när det tryter i skog och mark. 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

19-07-2006, 09:35 
PM 

Inlägg: #16

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej igen! 
 
Ok! 
Det är ramar med mellanväggar som sattes i skattl?dan. 
Skattl?dan placerade jag med spärrgaller över fr?mre delen av den befintliga 
kupan. Om jag inte l?st fel s? borde det vara ungefär över yngelrummet? 
 
Borde jag kanske satt skattl?dan över den bakre delen? 
 
Det har färvisso varit varmt och relativt torrt här kring GBG nu den senaste tiden 
s? det kan ju naturligtvis bero p? att draget är d?ligt precis som du skrev! 
 
Jag har en gammal ugnsform som jag lagt ner mossa i och sen dr?nkt rej?lt med 
vatten en liten bit från kupan, tanken var att bina skulle kunna f? en slurk vatten 
där när det tryter i skog och mark. 
 
H?lsningar 
Mattias

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=52&page=2 (4 av 7) [2014-08-20 13:17:59]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=52&pid=225
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=52&pid=227#pid227
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=52
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=52
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=52&pid=227
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=52&pid=232#pid232
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=53


Parningsfr?ga!

 
Hej! 
..." Om jag inte l?st fel s? borde det vara ungefär över yngelrummet? "... Draget 
håller nog p? att tryta eller s? finns det ?nnu inte tillr?ckligt med byggbin. Det troliga 
är draget. 
 
..." Borde jag kanske satt skattl?dan över den bakre delen? "... Färsta skattl?dan 
placeras l?ngst fram, det är ok. De följande efter den, om man har Trägkupor. 
 
,,," Jag har en gammal ugnsform som jag lagt ner mossa i och sen dr?nkt rej?lt med 
vatten "...En ypperlig smittok?lla fär fr?mst Nos?ma, men även ?vriga 
bisjukdommar. Det är inte enbart Dina bina som kommer dit fär att h?mta vatten 
om deras bevattningsplats har sinat. B?st är att ordna s? att det är rinnande vatten 
där bina h?mtar sitt vatten. Men det är inte alltid att det går att f? till. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

20-07-2006, 12:37 
PM 

Inlägg: #17

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Aj d?! 
 
Ska genast ta bort formen med vatten i! 
Tack fär bra tips! 
Rinnande vatten blir svårt att f? till, naturen fär v?l ha sin gång d?!? 
 
Det är inte ofta man ?nska regn men som biodlare s? måste jag erk?nna att ett en 
rej?l omgång vore bra! 
P? v?dret sa dom att det kanske skulle komma en skv?tt över GBG p? fredag s? jag 
fär v?l hålla tummarna, draget borde v?l komma igång bättre när markerna och v?
xterna f?tt dricka lite! 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

20-07-2006, 05:20 
PM 

Inlägg: #18

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 
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Parningsfr?ga!

  

Citat:
Aj d?! 
 
Ska genast ta bort formen med vatten i! 
Tack fär bra tips! 
Rinnande vatten blir svårt att f? till, naturen fär v?l ha sin gång d?!? 
 
Det är inte ofta man ?nska regn men som biodlare s? måste jag erk?nna att ett en 
rej?l omgång vore bra! 
P? v?dret sa dom att det kanske skulle komma en skv?tt över GBG p? fredag s? 
jag fär v?l hålla tummarna, draget borde v?l komma igång bättre när markerna 
och v?xterna f?tt dricka lite! 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
Man kan tillverka en vattenanordning, men den kröver en del tillsyn, bl.a fylla p? 
vatten men det beror p? hur stor vattentanken är färst?s. ( Lite motion p? 
kvällskvisten ). 
 
Tag en ganska bred br?da ca. en meter l?ng och ca. 25 - 35 cm. bred. Spika fast 
lister ziksak s? att vattnet rinner från kant till kant p? br?dan. Br?dan bär luta ca. 
20? - 30? s? att det blir lite fall p? vattenfallet. S? mycket vatten ska det inte 
komma, bara droppa lite. D? är risken fär spridning av bisjukdommar mindre. Som 
vattenbehållare kan vara vad man har i g?mmorna, det är bara det att den ska vara 
färsedd med en kran som kan ?ppnas mycket lite. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

21-07-2006, 11:46 
AM 

Inlägg: #19

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
 
Tack fär ?nnu ett bra tips! 
Bärjar min semester från och med m?ndag s? d? finns all tid i vårlden fär att 
eventuellt snickra ihop en sådan anordning! 
 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

21-07-2006, 01:44 
PM 

Inlägg: #20

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=52&page=2 (6 av 7) [2014-08-20 13:17:59]

http://www.eyvindjohansson.se/
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=53
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=52&pid=241
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=52&pid=251#pid251
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=52
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=52
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=52&pid=251
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=52&pid=252#pid252


Parningsfr?ga!

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej! 
 
Tack fär ?nnu ett bra tips! 
Bärjar min semester från och med m?ndag s? d? finns all tid i vårlden fär att 
eventuellt snickra ihop en sådan anordning! 
 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
St?ll vattenanordningen p? en plats s? där är sol i stort sett hela dagen. D? det är 
soliga dagr. När bina v?l har flugit in sig p? vattenanordningen s? bes?ks den även 
mulna dagar. D? blir den v?lbes?kt, men färst efter att bian har hittat dit till Din 
vattenanordning.  
 
Trevlig semester och roligt biodlande <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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Parningsfr?ga!

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:17 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Parningsfr?ga! 
 

Sidor (3): « Föregående 1 2 
3   

Thråd läge | Linear 
läge 

Parningsfr?ga! 

21-07-2006, 05:55 
PM 

Inlägg: #21

mattias   
Junior Member 

 
Inlägg: 25 
Registrerad: Jun 2006 

  

Tack, skall t?nka p? det! 
 
Hoppas din sommar blir bra den med! 
 
H?lsningar 
Mattias 

  

28-07-2006, 01:37 
PM 

Inlägg: #22

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Citat:
Hej igen! 
 
Ok! 
Det är ramar med mellanväggar som sattes i skattl?dan. 
Skattl?dan placerade jag med spärrgaller över fr?mre delen av den befintliga 
kupan. Om jag inte l?st fel s? borde det vara ungefär över yngelrummet? 
 
Borde jag kanske satt skattl?dan över den bakre delen? 
 
Det har färvisso varit varmt och relativt torrt här kring GBG nu den senaste tiden 
s? det kan ju naturligtvis bero p? att draget är d?ligt precis som du skrev! 
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Parningsfr?ga!

Jag har en gammal ugnsform som jag lagt ner mossa i och sen dr?nkt rej?lt med 
vatten en liten bit från kupan, tanken var att bina skulle kunna f? en slurk vatten 
där när det tryter i skog och mark. 
 
H?lsningar 
Mattias

 
Hej! 
 
..."Jag har en gammal ugnsform som jag lagt ner mossa i och sen dr?nkt rej?lt med 
vatten en liten bit från kupan, tanken var att bina skulle kunna f? en slurk vatten 
där när det tryter i skog och mark."... 
 
Det kan s? vara s? som en n?d?tgård. Men den kan även vara en smittov?g fär olika 
bisjukdommar. 
 
Bina är kluriga, det är inte säkert att de väljer det vatten Du st?llt ut ?t dem. Att st?
lla ut vatten nu är ganska meningsl?st. Flygbina som är nu har fär l?nge sedan blivit 
informerade vart de ska flyga fär att hitta vatten. <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  
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h?rstammingsbevis

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:18 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / h?rstammingsbevis 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

h?rstammingsbevis 

12-07-2006, 07:06 
PM 

Inlägg: #1

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

h?rstammingsbevis 

Hej 
Har härt att det ska finnas en blankett att fylla i fär härstammningen när man odlar 
bin. Kan inte hitta den p? n?tet. Vet någon vart jag ska leta? 
Helena 

  

12-07-2006, 09:45 
PM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: h?rstammingsbevis 

Citat:
Hej 
Har härt att det ska finnas en blankett att fylla i fär härstammningen när man odlar 
bin. Kan inte hitta den p? n?tet. Vet någon vart jag ska leta? 
Helena

 
Hej! 
Kan l?gga ut ett färslag p? n?tet d? det finns tid fär detta. ?terkommer med l?nken 
till ett senare tillf?lle. 
Men det är enkelt att göra själv. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 
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h?rstammingsbevis

 

 

 

12-07-2006, 10:15 PM (Detta inlägg ändrades senast: 17-12-2006 av 10:23 PM 
Eyvind.) 

Inlägg: #3

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: h?rstammingsbevis 

Citat:
Hej 
Har härt att det ska finnas en blankett att fylla i fär härstammningen när man odlar 
bin. Kan inte hitta den p? n?tet. Vet någon vart jag ska leta? 
Helena

 
Hej! 
 
Här nedan finns en l?nk till ett färslag till Stamtavla - Stamträd. 
 
http://www.eyvindjohansson.se/stt/sttav.jpg <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.
gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

13-07-2006, 07:52 
PM 

Inlägg: #4

Helena   
Junior Member 

 
Inlägg: 34 
Registrerad: Jul 2006 

  

Tack fär hj?lpen <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very 
Happy" /> 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussion om avelsarbete

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:18 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Avel - Allmänna frågor / Diskussion om 
avelsarbete 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Diskussion om avelsarbete 

19-02-2006, 03:07 
PM 

Inlägg: #1

Gripen50  
Unregistered 

  

Diskussion om avelsarbete 

Vi har startat en diskussion om avelsarbete p? vårt forum hos Nyköpings biodlare. 
Varfär inte g? in p? vårt forum och delta? Du hittar forumet p? http://forum.biodlare.
se/ 
När du ?nd? är i "våra trakter" s? titta även in p? vår hemsida den hittar du p? 
adressen www.biodlare.se 
V?lkommen! 

 

27-06-2006, 10:03 
AM 

Inlägg: #2

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

  

Hej! 
Hur ser Erat avelsarbeta ut i trakten av Nyköping? <img src="{SMILIES_PATH}/
icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 
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Diskussion om avelsarbete

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Sjukdommar 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:19 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Sjukdommar 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

Forum i 'Sjukdommar'

 Forum Trådar Inlägg Senaste inlägg

Varroa 1 1 Varrox Vaporizer  
14-04-2010 08:47 PM 

av MrBart 

Amerikansk yngelröta 0 0 Aldrig

Utsot 0 0 Aldrig

 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Sjukdommar 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste 
inlägget [stig] 

Tyvärr, men det finns för närvarande inga trådar i detta forum inom den angivna tidsintervallen.

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Diskussionsramen - Varroa 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:19 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Sjukdommar / Varroa 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Varroa 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget 
[stig] 

 Varrox Vaporizer 
MrBart

0 1,282
14-04-2010 08:47 PM 

Senaste inlägget: MrBart 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Varrox Vaporizer 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:19 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Biavel / Sjukdommar / Varroa / Varrox Vaporizer 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Varrox Vaporizer 

14-04-2010, 08:47 
PM 

Inlägg: #1

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

Varrox Vaporizer 

Hej jag undra om det finns någon som har erfarenhet från att använda en Varrox 
Vaporizer  ? 
 
Vad bör man tänka på inför , under och efter användningen ? 
 
Hur blev resultatet ? För och nackdelar ? 
 
                        Tacksam för alla svar och tips mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Växter 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:20 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Växter 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Växter 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Bolltistel 
Webmaster

0 1,029
29-07-2011 10:49 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Bifoderväxter 
Gunneh

6 5,929
20-06-2010 12:24 AM 
Senaste inlägget: rune 

 S?kert v?rtecken 
Jens

1 5,005
29-03-2007 01:29 AM 

Senaste inlägget: Fredrik Brannebo 

 Blommor i Webmaster tr?dg?rd 
Webmaster

3 3,895
10-01-2007 11:24 AM 

Senaste inlägget: Louise 

 Have a bite 
Webmaster

0 4,266
23-08-2006 09:20 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Malva? 
Webmaster

3 3,370
13-08-2006 11:26 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Vitkl?ver. 
Eyvind

0 4,229
13-08-2006 10:47 PM 

Senaste inlägget: Eyvind 

 Bovete. 
frasse42

0 4,259
13-08-2006 10:15 PM 

Senaste inlägget: frasse42 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  
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Thråd läge | Linear 
läge 

Bolltistel 

29-07-2011, 10:49 PM (Detta inlägg ändrades senast: 29-07-2011 av 11:28 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Bolltistel 

Hoppas den kan ses. Massor av bin i bolltistlarna. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gIgC4I-ggN4 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 02:21 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Växter / Bifoderväxter 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bifoderväxter 

01-01-2010, 11:35 
PM 

Inlägg: #1

Gunneh   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Jun 2008 

Bifoderväxter 

Hej! 
Är det någon som känner till vilka växter som man kan använda som bifoderväxter? 
Jag tänker odla en yta på ca 5000 m2 med fleråriga bifoderväxter, men vad ska jag 
välja för växter? 

  

05-01-2010, 11:02 
PM 

Inlägg: #2

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Bifoderväxter 

här har du lite läsning om vilka växter kan vara bra som biväxter. 
 
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0...d_grp-s1/5 
 
Värt att fundera på är att du ska planera så att du har blommning under en lång 
period. Man ska nog plantera olika växter som avlöser varan med blomningen . Om 
du samplanterar dem så kommer de att driva upp varan så att de blir större. 
                                                                                                                          
  mvh MrBart   

Nadie espera que la Inquisición española 
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Bifoderväxter

08-01-2010, 02:56 
AM 

Inlägg: #3

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Bifoderväxter 

vitklöver, gurkört, maskroser 

 

 

 

02-04-2010, 12:05 
AM 

Inlägg: #4

oweli   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Nov 2008 

SV: Bifoderväxter 

Honungsfacelia och vitklöver 

  

17-06-2010, 08:44 
PM 

Inlägg: #5

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Bifoderväxter 

Dags att planera nästa års trädgård ? 
Gå in på Odla Nu ( http://www.odla.nu/) och sök på bin så får ni några tips. 

 

 

 

18-06-2010, 01:22 
AM 

Inlägg: #6

MrBart   
Member 

 
Inlägg: 58 
Registrerad: Dec 2009 
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Bifoderväxter

SV: Bifoderväxter 

Har har ni några listor på lämpliga växter       
 
Följande är särskilt nektarrika växter:  
Aubrieta 
Kärleksörter av olika slag 
Prästkrage, både den tidig- och senblommande sorten 
Åkervädd, Scabiosa 
Rödklint 
Hamp- och rosenflockel 
Stäppsalvia 
Rosenstav 
Honungsfacelia 
Gurkört 
Gulmåra 
Fackelblomster 
Luktviol 
Syrenbuddleja, Buddleja davidii 
Sommarbuddleja, Buddleja alternifolia 
Bolltistel 
Kardvädd 
Ulltistel 
Vägtistel 
Kvastfibbla 
Gråfibbla 
Ålandsrot 
Strålöga 
Röd solhatt 
Rudbeckia 
Jätteverbena 
Bollbuske 
Sälg 
 
Många kryddörter, t.ex. 
Backtimjan 
Kungsmynta 
Isop 
Lavendel 
 
Buskar och träd: 
Fjärilsbuske, Buddleja davidii med sorter 
Skäggbuske, Caryopteris �Heavenly Blue� m fl. Sorter 
Konvaljlbuske, Clethra alnifolia 
Björnbär 
Syren 
Hägg 
Hagtorn 
Kaprifol 
Äpple (låt lite fallfrukt ligga kvar; då får du den ståtliga amiralsfjärilen på besök!) 
Fågelkörsbär 
Ginst, Cytisus 
Olvon, Viburnum, med sorter 
Tibast, Daphne mezereum 
Schersmin, Philadelphus, olika arter och sorter 
Rosor, särskilt de med vildroskaraktär 
Ceanothus, säckbuske (ev. härdig i sydligaste Sverige) 
 
Perenner och halvbuskar: 
Kärleksört, Sedum spectabile och vit fetknopp, S. album m. fl. 
Sempervivum, taklök 
Echinacea purpurea, röd solhatt 
Primula, viva av olika slag 
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Bifoderväxter

Aubrietia, blåkudde 
Ajuca reptans, revsuga med sorter 
Hebe �Autumn Glory�, �Midsummer Beauty� m fl (härdiga bara i södra Sverige) 
Åbrodd, Artemisia abrotanum och sandmalört, A. stellata 
Temynta, Monarda 
Brudslöja, Gypsophila 
Gurkört, Borago officinalis 
Lamium orvala, plister med sorter 
Lobularia, klippstånds 
Isop, hyssopus officinalis 
Lunaria rediviva, månviol 
Lychnis, klätt, olika arter 
Mentha, olika myntor 
Timjan, Thymus 
Rosmarin, Rosmarinus officinalis (tas in för vintern) 
Vänderot, Valeriana officinalis  
Flerårig pipört, Centranthus ruber 
Papaver orientalis, vallmo 
Lavendel, Lavandula angustifolia med sorter 
Luktpion, Paeonia lactiflora 
Luktviol, Viola odorata och andra violer med doft 
Myskmadra, Galium odoratum 
Daglilja, Hemerocallis 
Rudbeckior av olika sorter 
Phlox, flox av olika arter och sorter 
Lavatera, lavendel 
Martorn-sorterna, Eryngium 
Blå bolltistel, Echinops ritro m.fl tistlar  
Bergklematis, Clematis montana 
Prunella grandiflora  
Aster, Aster amellus m fl arter och sorter 
Ljung och vårljung, Calluna vulgaris och Erica vagans 
Fingerborgsbomma, Digitalis 
Prästkrage 
Vänderot,Valeriana officinalis 
Strandkrassing, Labularia maritima 
Klöver och nässla!! (mat åt larverna!) 
 
Ettåriga: 
Blomstertobak, Nicotiana med sorter 
Sommarmalva, Lavatera med sorter 
Ettåriga Rudbeckior 
Trachelium caeruleum, blåparasoll 
Echium vulgare, snokört 
Vallmo av olika sorter 
Vädd, Scabiosa (finns även perenna arter) 
Lövkoja, Matthiola, både de grekiska och vanliga sommarlövkojor 
Tagetes, särskilt de enkla 
Blåklint 
Luktärt 
Nejlikor, Dianthus med sorter (finns även perenna) 
Doftpelargoner 
Heliotrop 
Reseda 
Asclepias incarnata, sidenört 
Aster 
 
Lökväxter:  
Hyacint 
Pingstliljor, Narcissus poeticus m.fl. 
Snöklocka, Leucojum vernum 
Kungslilja, Lilium regale 
Dahlia merckii (måste tas in för vintern) 
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Bifoderväxter

Olika Allium-sorter, lök 
            mvh bart   

Nadie espera que la Inquisición española 

  

20-06-2010, 12:24 
AM 

Inlägg: #7

rune   
Member 

 
Inlägg: 98 
Registrerad: Feb 2006 

SV: Bifoderväxter 

listan är växter som ger nektar. Därmed inte sagt att alla är tillgängliga för bin. 
Fjärilar kommer åt djupare blommor än bin.  
Men varför inte välja växter som ger föda åt bin, humlor och fjärilar om man ändå 
skall välja. 
Det gör ju trädgården lite mera levande. 
Sedan behövs det många blommor för att det skall ge en effekt och det är få av oss 
som kan erbjuda några hundra kvadratmeter av t.ex timjan. 
Men varför inte så i t.ex honungsfacelia vart efter som ni tar upp den tidiga 
färskpotatisen. Facelian hinner komma i blommning, håller undan ogräset och är 
kvävefixerande 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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S?kert v?rtecken 

28-03-2007, 10:06 
PM 

Inlägg: #1

 
Jens   
Junior Member 

 
Inlägg: 7 
Registrerad: Apr 2006 

S?kert v?rtecken 

Halloj! 
 
Vill bara dela med mig av ett trevligt vårtecken. ärets färsta maskros blommar i 
trädgården. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very 
Happy" /> S?g den i m?ndags (26/3) n?stan utslagen. K?nns v?ldigt tidigt men rätt 
trevligt med tanke p? vilken fart mina bin har. Finns ju inte s? mycket fär dem att 
flyga p? just nu s? minsta lilla blomma som ger nektar k?nns ju toppen. 
 
[Image: 00129.jpg]  
 
//Jens 

  

29-03-2007, 01:29 
AM 

Inlägg: #2

Fredrik Brannebo  
Unregistered 

  

  

Igår stod s?lgarna här hemma i full blom.  
Tittade upp och s?g att det var gott om bin och humlor som bes?kte <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /> 
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S?kert v?rtecken
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Blommor i Webmaster tr?dg?rd 

16-08-2006, 10:36 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Blommor i Webmaster tr?dg?rd 

Har flyttat till hus med massor av färgade grönsaker i rabatterna. En del helt ok?
nda. Efter hand som de blommar lägger jag ut p? den här sidan: Galleri 
 
är det någon som har tid & lust fär ni gårna ta en sv?ng färbi och ge kommentar p? 
de ok?nda om de är av eder k?nda. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" 
alt=":D" title="Very Happy" /> 

BeeWare! 

  

18-08-2006, 05:13 
AM 

Inlägg: #2

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

Blommor i tr?dg?rden 

Det verkar som om det var en v?xtintresserad persom som bodde där färe er. Tittar 
nog in p? en fika & tr med mig frun d? eftersom det är hon som kan detta med 
blomster <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very 
Happy" />  
 
Vi häres över telefon om l?mplig tidpunkt 
 
// Mats 

// Mats i Däna 
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Blommor i Webmaster tr?dg?rd

  

18-08-2006, 08:10 
AM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

L?ter trevligt. V?xtintresserad eller ej, mycket v?xter men lite framtidst?nkande fel 
placerat.... 

BeeWare! 

  

10-01-2007, 11:24 
AM 

Inlägg: #4

Louise  
Unregistered 

  

  

Nr 5 - blomman är fylld r?d tusensk?na. 
Nr 11 är oxtunga, tror jag: http://linnaeus.nrm.se/flora/di/boragin ... choff.html 
Nr 19 är mossflox. 
10 och 18 tror jag är samma, jag k?nner v?l igen den, men vet inte namnet. 
20 är svår att se, men binka, tror jag. 
 
Louise (finns p? sjalbarn med...) 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Have a bite 

23-08-2006, 09:20 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Have a bite 

Idag s?g jag något som jag bara härt talas om, att bin utnyttjar humlors bes?k. 
Normalt g?ller ju du detta r?dklöver, men i mitt fall var det Trädgårdskaprifolen! Kul 
att se hur bina letade upp bitna blommor och h?mtade nektar. <img 
src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /> 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Malva? 

11-08-2006, 11:18 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Malva? 

Den här v?xten har jag bara några stycken av i min trädgård (ogr?s?) men de har 
varit v?lbes?kta av bina! 
[Image: Malva.jpg]  
 
är det en Malva? Heter den något mer? är det ogr?s? 

BeeWare! 

  

13-08-2006, 02:08 
PM 

Inlägg: #2

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

  

Jepp, det är en Malva säger min fru. Sj?lv går jag som bina, jag gillar maskros 
vilken jag k?nner igen <img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" 
title="Very Happy" />  
 
Myskmalva lat. Malva Moschata 
 
Blir 60 cm h?g, vacker buskartad perenn. Vid varm v?derlek eller när man kl?mmer 
färsiktigt p? dom avger dom en svag myskdoft. 
Bladen kan färvällas & ?tas. B?de blad & rot användes färr till salvor & hostsirap. 

// Mats i Däna 
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Malva?

  

13-08-2006, 02:11 
PM 

Inlägg: #3

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

Gl?mde lite 

Ogr?s & ogr?s, n?. 
 
Men vad är ogr?s ? 
 
Om man som jag & mina bin tycker om maskros s? är det inte ogr?s. Fär mig är ogr?
s bara v?xter som haft oturen att gro p? fel st?lle :cry: 

// Mats i Däna 

  

13-08-2006, 11:26 
PM 

Inlägg: #4

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Tack fär detta utt?mmande svar. 
D? de stär här och där i trädgården, s? är det nog ogr?s. Fär v?l samla dom och 
pressa hostsirap.... 
 
Pelargonia...mmm...riktigt ogr 

BeeWare! 
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●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Aktuell tid: 20-08-2014, 02:24 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Växter / Vitkl?ver. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Vitkl?ver. 

13-08-2006, 10:47 
PM 

Inlägg: #1

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Vitkl?ver. 

Vitklöver är en bra dragv?xt fär bin. Den har l?ng blommningsperiod. är ganska 
vanlig vid Ekologiskt Jordbruk med betesdjur, där varken konstg?dning eller gifter 
fär färekomma. Vitklöverens rätter alstrar Kv?ve i jorden vilket är bra fär gr?dorna s?
som andra v?xter i jordbruket t. ex. H?stRaps.. m. m.  
<img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 
Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Bovete.

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:24 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Växter / Bovete. 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bovete. 

13-08-2006, 10:15 
PM 

Inlägg: #1

 
frasse42   
Junior Member 

 
Inlägg: 1 
Registrerad: Aug 2006 

Bovete. 

bovete är v?ldigt bra nektardrag fär bina, plus att det sätter en härlig smak p? 
honungen, smakar som syrliga karameller,,mums, 
 
s? har ni en jordplätt till övers, s? det när risken fär nattfrost är över. 
 
lycka te,, 

Frasse i horsöja. 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Diskussionsramen - Recept 

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:25 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Recept 
 
Användare som besöker denna kategori: 1 Gäst(er) 

 

Markera detta forum som läst | Prenumerera på detta 
forum 

Recept 

Ämne / Startad av Svar Visningar Betyg Senaste inlägget [stig] 

 Julgodis? 
Webmaster

1 1,892
29-12-2009 09:52 PM 

Senaste inlägget: Bisysslan 

 Lingonpepparkaka 
Webmaster

0 1,257
08-12-2008 02:41 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

 Äpplekräm 
Webmaster

1 5,173
18-10-2006 11:40 PM 

Senaste inlägget: Gripen50 

 Bivaxsalva 
Mellis

3 8,043
24-09-2006 10:49 PM 

Senaste inlägget: Gripen50 

 Hårda karameller? 
Webmaster

3 4,516
05-01-2006 11:57 PM 

Senaste inlägget: Webmaster 

    

 

 

 
 Nya inlägg

 Heta Ämnen (Nya)

 Hett Ämne (Inga nya)

 Inga nya inlägg

 Innehåller inlägg av dig

 Låst tråd

 

Sök i forumet:      
 

Hoppa till:  

 

 

 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till innehållet | Lite (Arkiv) 
läge | RSS Syndikering 
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Julgodis?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:25 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Recept / Julgodis? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Julgodis? 

02-12-2009, 09:33 
AM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Julgodis? 

Finns det några receptförslag på jultemat med honung högt som lågt? 

BeeWare! 

  

29-12-2009, 09:52 
PM 

Inlägg: #2

Bisysslan   
Junior Member 

 
Inlägg: 4 
Registrerad: Dec 2009 

SV: Julgodis? 

Nu är ju julen snart slut men detta recept är dock väldigt gott även andra tider på 
året... 
Det är hämtat från Anna och Fanny Bergenströms bok "Vinterns goda ting" och är 
en italieninspirerad hård nougat: 
 
PANFORTE 
Lägg i en skål 100 g oskållad mandel, 100 g hasselnötter och 50 g pistagenötter, 
0,5 tsk kanel och knappt 1 dl vetemjöl. 
 
Blanda 125 g honung med 1,5 dl socker i en tjockbottnad kastrull. Koka upp 
blandningen försiktigt och låt sedan koka kraftigt 1 min. 
 
Lyft kastrullen åt sidan och lägg i 100 g mörk choklad i bitar. Låt stå tills chokladen 
smält. Blanda ner nötterna. 
 
Fördela smeten i en bakform, ca 20x20 cm (täckt med bakplåtspapper) och grädda i 
160 grader varm ugn ca 30 minuter. 
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Julgodis?

Låt nougaten kallna och skär i bitar. 
 
 
Hoppas att detta kan falla dig i smaken! 
 
/Linda 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
 

 

 

Kontakta Oss | Biram | Återgå till toppen | Återgå till 
innehållet | Lite (Arkiv) läge | RSS Syndikering 
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Lingonpepparkaka

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:25 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Recept / Lingonpepparkaka 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Lingonpepparkaka 

08-12-2008, 02:41 
PM 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Lingonpepparkaka 

Från Alingsåstraktens BF kopierar jag in följande recept: 
 
Recept - Lingonpepperkaka 
 
100 g margarin 
2 dl strösocker 
1 dl honung 
3 st ägg 
1 dl créme fraiche eller gräddfil 
1 dl lingon,rårörda 
3 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
1 tsk kanel 
1 tsk ingefära 
1 tsk kardemumma 
1/2 tsk mald nejlika 
smör 
skorpmjöl 
 
Ugnstemperatur 175 grader 
Rör margarinet mjukt med socker och honung. Kör eventuellt 20 sekunder i 
mikrovågsugn för att mjuka upp honungen. 
Tillsätt äggen, ett i taget. 
Rör ner créme fraiche och lingonsylt. 
Mät upp vetemjölet och blanda med bakpulver och kryddorna. 
Rör ner detta väl i smeten. 
Smöra och bröa formen och klicka i smeten.  
 
Grädda på nedersta falsen i 50-55 minuter. Känn med sticka att smeten stannat. 
 
Sajten har ett flertal recept med honungsanknytning som du hittar längst ner på 
följande länk: http://www.kupan.se/BinOBiodling/. 
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Lingonpepparkaka

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Äpplekräm

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:25 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Recept / Äpplekräm 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Äpplekräm 

11-10-2006, 04:05 PM (Detta inlägg ändrades senast: 09-11-2009 av 11:59 PM 
Webmaster.) 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Äpplekräm 

Inget nytt under solen, men varför inte tipsa nu när det finns lite extra kryddig honung 
och gott om äpplen? 
 
Detta blandar jag till mig och min dotter: 
 
4 goda äpplen 
2,5 dl vatten 
en rejäl tesked honung 
en lagom mängd kanel 
1 matsked potatismjöl 
 
Koka upp vatten, kanel och honung. 
 
Tillsätt småbitar av äpplena. Låt dem kokas mjuka och vispa sen sönder dem till lagom 
konsistens. 
 
Blanda upp potatismjöl och kallt vatten. Tillsätt i fin stråle under omrörning och låt 
krämen endast koka upp. 
 
Tillsätt mer kanel efter smak. 

BeeWare! 

  

18-10-2006, 11:40 
PM 

Inlägg: #2

Gripen50  
Unregistered 

  

  

Tack fär trevligt recept p? kr?m. Vi skall prova det i helgen. 
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Äpplekräm

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Bivaxsalva

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:26 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Recept / Bivaxsalva 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Bivaxsalva 

22-09-2006, 08:16 
PM 

Inlägg: #1

Mellis   
Junior Member 

 
Inlägg: 2 
Registrerad: Jun 2006 

Bivaxsalva 

Finns det något bra recept p? bivaxsalva? Jag funderar p? att pr?va göra lite själv. 

  

22-09-2006, 10:00 
PM 

Inlägg: #2

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

  

Det finns en intressant sajt som heter www.shenet.se, där kan du hitta massor av 
olika recept. Jag kopierade följande därifrån: 
 
Salvbas 
? Palmolja - 2 libra (712 gram) 
? Oblekt bivax - 1 uns (29,7 gram) 
Räres under mild värme och silas.  
 
Farmakop?namn: Unguentum emolliens = Uppmjukande salva. 
(K?lla: Svenska farmakop?n 1775) 

BeeWare! 

  

24-09-2006, 12:27 
PM 

Inlägg: #3
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Bivaxsalva

 
Eyvind   
Senior Member 

 
Inlägg: 413 
Registrerad: Jun 2006 

Re: Bivaxsalva 

Citat:
Finns det något bra recept p? bivaxsalva? Jag funderar p? att pr?va göra lite själv.

Hej! 
Mins att fär m?nga är sedan en mycket gammal farbror som kokade k?dsalva. En 
blandning av k?da från Tall och Gran, s? rent som m?jligt, bivax och terpentin. Men 
m?ngden av varje best?ndsdel finns ingen k?nnedom om. 
 
D? man fick in stickor in under skinnet eller hade varinflamationer s? smetades det 
p? K?dsalva och det ?mmande lindadades in med gasbinda. 
 
Efter ett par dagar s? var smärtan borta, stickan i skinnet och varet i inflamationen 
hade dragts ut av K?dsalvan. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":
wink:" title="Wink" /> 

Mvh.<br />Eyvind Johansson<br />Friare kreativitet 

 

 

 

24-09-2006, 10:49 
PM 

Inlägg: #4

Gripen50  
Unregistered 

  

  

Citat:
Det finns en intressant sajt som heter www.shenet.se, där kan du hitta massor av 
olika recept. Jag kopierade följande därifrån:  
 
Salvbas  
? Palmolja - 2 libra (712 gram)  
? Oblekt bivax - 1 uns (29,7 gram)  
Räres under mild värme och silas. 

 
Bra recept! Jag har s?kt efter recept fär olika biprodukter och s? fär man en sajt till 
p? köpet. Obs! adressen skall vara 
www.shenet.se 
Det har smugit sig in ett kommatecken i ursprungsadressen från webmaster. 

 

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version  
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Bivaxsalva

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne
Hoppa till:  

 
 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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Hårda karameller?

Sök Medlemslista Kalender Hjälp

Aktuell tid: 20-08-2014, 02:26 PMHej, Gäst! (Logga in — Registrera) 

 
Diskussionsramen / Växter och Mat / Recept / Hårda karameller? 
 

  

Thråd läge | Linear 
läge 

Hårda karameller? 

03-12-2005, 06:10 PM (Detta inlägg ändrades senast: 10-11-2009 av 12:00 AM 
Webmaster.) 

Inlägg: #1

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Hårda karameller? 

Går det att få "hårda karameller" om man kokar bort allt vattnet från honungen eller är 
sammansättningen helt fel för detta? 
 
Använder idag ett recept där ca 2 delar strösocker kokas ihop med 1 del fruktsocker. 
Ingen ättiksprit eller andra tillsatser. Att göra karameller på ren honung kunde ju vara 
lite roligare. 

BeeWare! 

  

03-12-2005, 06:55 
PM 

Inlägg: #2

mats i däna   
Junior Member 

 
Inlägg: 9 
Registrerad: Oct 2005 

  

Tjenare mitt i "julkoket" 
Jag har faktiskt ingen aning om detta men det vore trevligt att prova. Jag har ju sett 
honungsklubbor s? det borde ju funka. Fär du fatt p? ett recept är jag mycket villig att 
prova <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> 

// Mats i Däna 

  

03-12-2005, 08:56 
PM 

Inlägg: #3

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=15 (1 av 2) [2014-08-20 13:26:51]

54321

http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/search.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/memberlist.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/calendar.php
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/misc.php?action=help
http://biramen.biram.se/member.php?action=login
http://biramen.biram.se/member.php?action=register
http://biramen.biram.se/index.php
http://biramen.biram.se/forumdisplay.php?fid=6
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=15
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=threaded&tid=15&pid=24#pid24
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=15&pid=24#pid24
http://biramen.biram.se/showthread.php?mode=linear&tid=15&pid=24#pid24
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=15&pid=24#pid24
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=3
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=15&pid=24
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=15&pid=25#pid25
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=4
http://biramen.biram.se/search.php?action=finduser&uid=4
http://biramen.biram.se/newreply.php?tid=15&pid=25
http://biramen.biram.se/showthread.php?tid=15&pid=26#pid26
http://biramen.biram.se/member.php?action=profile&uid=3
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=15&rating=5&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=15&rating=4&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=15&rating=3&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=15&rating=2&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36
http://biramen.biram.se/ratethread.php?tid=15&rating=1&my_post_key=82531c7c7cc8eee507268da895272b36


Hårda karameller?

  

Honungsklubbort är v?l bara en "mix" fär att f? smaken? Eller någon form av härdare 
kola? Här är det typ polkagrisar....polkabin? <img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" 
alt=":wink:" title="Wink" /> 

BeeWare! 

  

05-01-2006, 11:57 PM (Detta inlägg ändrades senast: 10-11-2009 av 12:02 AM 
Webmaster.) 

Inlägg: #4

Webmaster   
Administrator 

 
Inlägg: 199 
Registrerad: Oct 2005 

Kanske? 

Kanske detta recept kan fungera, har inte testat själv ännu. 
Originalreceptet finns p? http://fooddownunder.com/cgi-bin/recipe.cgiär=131442, men 
återges här i svensk översättning i både text och mått. 
 
2 1/2 dl honung 
1 msk smör 
1 msk citronjuice / saft från citron 
1/2 krm natriumbikarbonat (även kallat bikarbonat) 
lite salt 
 
Värm upp honungen tills den kokar. Tillsätt bikarbonatet, smöret, citronjuicen och saltet. 
Koka tills smeten klarar kulprovet (126 - 132 C).  
Häll upp det i välsmörad form och kyl. 
När det går att hålla i den, dra den tills den blir vit och porös. Skär upp i 2,5 cm långa 
bitar. 

BeeWare! 

  

 

 

« Nästa äldre | Nästa nyare » 

  

 

 
●     Visa en utskriftsvänlig version

●     Skicka denna tråd till en vän

●     Prenumerera på detta ämne

Hoppa till:  

 

 

 
Användare som tittar på tråden: 1 Gäst(er)  
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