Sundsvalls Biodlareförening

SVÄRMBLADET
Föreningens medlemmar och övriga intresserade inbjuds till

SOMMARMÖTE
16 juni kl.14:00-17.00
hos

Allstahonung
Studiebesök
Medlemsmöte
Fika
Bi-surr
Ta med egen fikakorg och något att sitta på

Karta och vägbeskrivning längre fram i bladet

Ordföranden har ordet
Nu är det nya Biåret 2013 i full gång! Försommarvärmen har
kommit och det rådet ett intensivt arbete i våra bigårdar.
Pollenhämtning och yngelsättning pågår för fullt. Vintern har varit
lång och detta syns även bland våra bisamhällen. Vinterförlusterna
har varit ovanligt stora sett över landet och så även hos oss. Mot
normala 10 % bidöd så visar årets preliminära siffror på 18% enl.
SBR. Många av oss har tappat ett antal samhällen, vilket bl.a. skapar
problem vid införskaffande av nya samhällen, eftersom det ser allt
svårare ut att få tillgång till sådana. Något som borde påminna oss
om vikten av att rutinmässigt göra avläggare i våra bigårdar. Men då
inte bara för egen del, utan också för att vi ska kunna växa i antalet
biodlare inom föreningen. Årets nybörjarkurs går mot sitt slut och
det står ett antal nya biodlare på kö för att skaffa sina första
samhällen och då är tillgången på avläggare en oumbärligt måste.

Bisurr blev till en succé ! I slutet av februari resp. slutet av april
genomförde vi årets två första Bisurr på Norra Berget. Något som
rönte ett långt större intresse än vad vi riktigt hade vågat hoppas. I
vinterkylan samlades vi i Norra Bergets Skyttepaviljong och Anna
Porsvald visade sitt bildspel och berättade en spännande historia om
biodling i Afrikanska Tanzania, vilket ni också kan läsa om i hennes
fortsatta reportageserie i detta nr. av Svärmbladet. Folk strömmade
till och tinade upp kring kaffet och det uppdämda suget av att få
prata kring sin egen och andras biodling. Temat för vårens Bisurr
blev rammått, kupor och kupbottnar, något som kom att fylla Norra
Bergets bagarstuga till bredden och som övertygade oss alla om att
Bisurr är något som har kommit för att stanna länge.

Sommarens medlemsträff den 16 juni.
Sommarträffen 2013 kommer att gå till ”Allstahonung” som ligger i
Allsta strax väster om Sundsvall. Det är ett relativt nytt
biodlingsprojekt som skapats av Erik Johansson och hans två
biintresserade kompisar. Detta är en anläggning vilket fortfarande är
under uppbyggnad. Men redan nu kan de ta emot oss för att visa hur
anläggningen kommer att se ut och hur den är tänkt att fungera. Erik
och hans kamrater är tre unga bientusiaster med mycket spännande
idéer, planer och de har stor entusiasm. / För mer information se
annons.
Sundsvalls Biodlareförening har fått en bra start på årets
verksamhet och ser fram emot att så många som möjligt också kan
vara med på föreningens kommande medlemsaktiviteter. De
aktiviteter som vi hittills har planerat kan ni ta del av på
Svärmbladets sista sida. Men vi kan utlova att mer är på gång redan
under det här arbetsåret.

Webbansvarig är Lotta Wängdahl Mobil. 070-5586394, E-post:
lowa03@hotmail.com
Titta in på hemsidan och hör av er med alla era frågor till Lotta.
http://www.sundsvallsbiodlare.n.nu/

Välkomna till att vara med på våra fortsatta aktiviteter under
Biåret 2013 !
Ordf.
Esko Wiklund
2013-05-20

Jambo!
I förra Svärmbladet började jag berätta om mitt möte med biodling i
Tanzania. Arushas biodlarförenings koordinator A.Y. Kimishua var
vår guide.
Vi började ju med att titta på stockkupor och ”top bar hives” där man
höll vanliga honungsbin. De afrikanska honungsbina tillhör arten
Apis Mellifera, men Kimishua ville visa oss något mer unikt –
gaddlösa bin.
Vi åkte ut en bit från Arusha till en liten by för att besöka en bonde
som hade glada grisar och gaddlösa bin. De kupor vi sett tidigare
hängde avskilt och högt upp i träd, men här satt kuporna upphängda
utanpå husväggen. Vi plockade ner en kupa för att se hur det såg ut
inuti.
Kimishua hjälpte till att bända bort locket med en machete.
Skarvarna runt lådan och locket var hopkittat av något som såg ut
som tjära och kåda, och på ena kortsidan, från botten, stack det upp
ett 2 cm långt ihåligt rör som såg ut som en skorsten – det var
flustret. Bina hade kittat kupan och det som såg ut som tjärkåda var
en blandning av binas vax och harts från träd.
Det hade nog varit ganska kul att se våra miner när kuplocket kom
av, storögda och långa i ansiktet. Inne i lådan i ett hörn låg en hög
”blåstång?” – det var boet med yngelklot och honungskoppar.
”Flustret”

Sociala gaddlösa bin är av rasen
Meliponini och finns i subtropiskt
klimat. De samlar också honung, är i

många avseenden lika men ändå väldigt olika honungsbina.
Organisationen i samhället liknar honungsbiet, men uppfödning av
nya bin börjar med att cellerna proppas fulla med mat och sen lägger
arbetsbina obefruktade ägg i cellerna. Drottningen blir nyfiken över
aktiviteten och går dit. Hon äter upp ägget, lite av maten och lägger
sitt eget befruktade ägg i cellen. Arbetsbina täcker cellen och ägget
kan utvecklas till ett färdigt bi. Drottningen matas inte av arbetarna
utan det är på det här sättet hon får den mat hon behöver.
Honungen som bina samlar läggs i
vaxkoppar som stängs med ett vaxlock.
När man skördar honungen punkterar
man honungskopparna, vänder upp och
ner på kupan och låter honungen rinna
ut genom en sil till en behållare. Sen
strör man lite mjöl i kupan så bina inte
fastnar i honungen som blir kvar.
Och bina då, ja de var små och svarta, som småflugor och inte ett
dugg likt ett bi.
Både honungen och larverna är mycket omtyckta av afrikanerna. Jag
provade inte att äta larver, men däremot honungen. Den är mörk,
som mörk sirap, men väldigt tunn, rinnig, i konsistensen och lite sur
eller snarare sötsur i smaken.
Om afrikanerna har möjlighet att välja, väljer de hellre honung från
de gaddlösa bina än från honungsbiet eftersom den sägs ha speciella
medicinska egenskaper, framförallt mot gråstarr och andra
ögonsjukdomar. De gaddlösa binas honung är därför mycket dyrare
än vanlig honung och ger en bra inkomst för biodlaren.
Själv väljer jag den vanliga honungen – det riktigt vattnas i munnen
när jag tänker tillbaka på frukostarna i tältcampen i Serengeti med
smöret som smälte i det varma brödet, en rejäl sked honung på och
starkt, svart AfriCafe.
Anna Porsvald

Chokladsås med honung, gott till sommarglassen
1 dl honung
1 dl grädde
1dl kakao
Blanda allt i en kastrull och koka
ett par minuter under omrörning.

Hitta till sommarmötet i Allsta
Kör från Sundsvall mot Allsta via Sidsjön. Strax efter vägen till
Sommartjärn gult hus höger sida. Skylt kommer att finnas.
OBS!!! Samåk gärna då det är ont om parkering
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Kommande Aktiviteter
OBS!

Detta är preliminära datum, håll koll på eventuella ändringar på hemsidan eller nästa
svärmblad

Februari: Svärmbladet
24 Februari: Bi-surr
21 April: Bi-surr
Juni: Svärmbladet

16 Juni: Sommarmöte, Allsta 14.00-17.00
18 Aug: Föreningsaktivitet på Norra berget
6-7 Sept: Aktivitet på Stenstansdagarna
15 Sept: Bi-surr med honungsinlämning 15.00-17.00
5 Okt: Aktivitet på Framtidsveckan
Okt: Svärmbladet
Nov: Årsmöte
Att tänka på inför
badsäsongen
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