
Bikurs 4 – 30 juli 2017 
1. Lite allmänt om läget i bikuporna nu. Frågor och funderingar? 

 

2. Det har varit några svärmar i år. Hur kan man se om ett bisamhälle tänker svärma?  

Det finns viseceller, man hittar inga ägg eller yngel. Samhället är bi-starkt, dvs det 

väller av bin. Svärmförebyggande åtgärder: 1. Sätt drottningen på en egen låda. 2. 

Gör avläggare. 3. Ta bort de flesta viseceller – spara en eller två.  

 

3. Bihusesyn - gå igenom detta. Skall göras om du vill få godkänd honung. 

Lämna honung för bedömning till Britta. 

 

4. Slungrum - frågor och funderingar? Ny inplastad instruktion finns för program- 

hantering av slungan. 

 

5. Honungshantering - under och efter slungning. Röra eller ympa honung? 

Röra honungen tar ca 14 dgr, röra 2 ggr/dag. Man kan också värma honung av bra 

kvalitet till rinnande och blanda i den nya honungen. Rör morgon och kväll i två-tre 

dagar. Vänta att tappa upp tills luftbubblor försvunnit.  

Beskrivning av ympning finns på hemsidan under ”Mer om bin”. 

 

6. Hur förvarar jag slungade ramar? Svalt och torrt utrymme som bin och dyl. inte 

kommer åt. Torka av ramarna och ställ ev. en burk med ättiksyra 60% ihop med 

ramarna. 

 

7. När skall jag slutskatta och börja invintring av ett bisamhälle? Normalt 15-25/8. 

Fodra samtidigt som slutskattning sker. Ge tunnare sockerlösning till en början. 

 

8. Skall samhället sitta på 1 eller 2 lådor LN? Skall jag flytta om ramar och i så fall hur? 

Ta bort dåliga mörka ramar. Hur mycket socker skall jag ge till ett bisamhälle? 

Ett normalstarkt samhälle ska övervintra på 2 lådor. Flytta upp dåliga och mörka 

ramar i skattlådan ca. 2 veckor före slutskattning så att yngel hinner krypa ut. 

Fodra minsta 18 kg./samhälle. Blanda ev. med ättika mot mögel. Tabell finns på 

hemsidan. 

 

9. Och nu till det viktigaste - det måste finnas en levande drottning i samhället! 

Om du är osäker på om det finns en drottning kan man sätta in en ram med yngel – 

om dom inte drar upp viseceller så finns det en drottning. 

 

10. Myrsyrabehandla - och då gärna lägga under ett varroagaller för att kunna räkna 

nedfall. Behandla då temp. är under 20C och det inte är soligt i 2-3 dagar. Beräkna 

40 ml/20 ramar som sprutas på en disktrasa som läggs direkt ovanpå ramarna eller 

på spärrgaller. 


