Bikurs 2 - 10 Juni 2017
Vad är det jag skall titta efter i mitt bisamhälle idag?
1. Finns det ägg, öppet och täckt yngel, och hur mycket?
Finns det tomma ramar för drottningen?
Om det inte finns ägg och spätt yngel men jag hittar svärmceller?
Hur åtgärdar jag detta och vad kan ha hänt i bikupan?
2. Kolla skattlådan - finns det plats för honung (låda 3)?
Skall jag lyfta upp några yngelramar i låda 3 - varför är det bra?
Vad gör jag när det finns viseceller i bikupan?
Hur ofta skall jag kolla ett bisamhälle?
När skall jag sätta på skattlåda 4?

Mina planer för bigården
När skall jag byta drottning på grund av ålder och hur?
Förebygga svärmning, hittar viseceller i mitt samhälle
1. Dragbiavläggare: dela samhället genom att lyfta av en låda med gamla
drottningen, 10 ramar och ställ på en ny botten. Ställ den åt sidan i
bigården. Det måste finnas en pollenram, en matram, och en ram med
yngel. I modersamhället måste det finnas spätt yngel, ge dom även en
skattlåda.
Modersamhället som nu är viselöst drar upp viseceller. De flesta dragbin
hamnar här. Dom får nu inga nya larver att mata utan bara fyller på
honungsförrådet. Kolla efter några dagar att det finns viseceller och hur
många. Behåll 2-3 stycken. Kommer att göra detta i ett samhälle på
kursdagen. Efter 1 månad, om allt går bra, finns det en ny äggläggande
drottning som du märker med årets färg; gul.
Det är även bra att göra varroabekämpning nu, då det blir ett uppehåll
med yngelceller några veckor.

Göra avläggare och hur?
Du kan även ta 2-3 ramar med spätt yngel från ett samhället som är i
svärmstämning (har dragit upp flera viseceller) och sätta dom på en egen
låda. Lyft även upp honungs- och pollenramar till avläggarlådan och ruska
ner bin. Gå igenom bisamhället Mycket noga! Du måste hitta och ta bort
alla viseceller som man också brukar kalla svärmceller. Mycket viktigt att
hitta drottningen innan du river alla viseceller. Om du inte hittar
drottningen behåll 2 viseceller. Du kan även prova att sätta in en ram
med spätt yngel och riva alla viseceller. Flytta bort avläggarlådan minst 2
km. i en vecka. Kolla sedan om det dragits upp några viseceller, behåll i så
fall 2 stycken. Nu kan du flytta hem lådan igen. Finns det inga viseceller
men ägg och yngel har drottningen råkat följa med (och det blev en
dragbiavläggare). Om allt går bra har du en äggläggande drottning om en
månad. Sedan kan du förstärka avläggaren med en ram täckt yngel och
även sockermata den.

Har ett bisamhälle med arga bin
Ett bisamhälle som inte är hanterbart som anfaller och följer efter drabbar
de flesta biodlare. Hur åtgärdar man detta?
1. Måste byta drottning och bisamhället får inte dra upp en ny vise på eget
yngel.
2. Har du 2 lådor yngelrum: dela samhället och sätt låda 2 på en egen botten
om bina är mycket svåra och arga.
3. Efter 3 dagar får du ta fajten och kolla alla ramar. Hittar du viseceller i en
låda riv alla och sätt in en ram med spätt yngel från ett samhälle med bra
bin och märk ramen. Kolla sedan efter några dagar att dom drar upp
viseceller på den ”rätta”ramen.
4. Då måste den elaka drottningen finnas i den andra lådan, ta då bort
henne. Vänta 3 dagar - gå in och riv alla viseceller och sätt in en märkt
ram med spätt yngel. Kolla efter några dagar att dom verkligen drar upp
viseceller på den ramen.
5. Går det att hitta drottningen i ett argt samhälle behöver du inte dela det
utan bara ta bort henne. Vänta 3 dagar - riv alla viseceller och sätt in en
ram med spätt yngel från ett bra samhälle. Kolla efter några dagar att man
drar upp viseceller på rätt ram. Men titta även på alla ramar och riv där
dom inte skall vara.

