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Enligt meteorologerna är den 
här vintern mycket annor-
lunda än förra vintern. I bi-
odlingarna kunde situationen 

fastställas genom att titta på mängden 
snö på bikupornas tak i slutet av janu-
ari. I bästa fall kan snön fungera som 
en bra isolering runt bikupan, men 
den kan också kväva bikupan.

Fåglar, till och med talgoxarna, kan 
vara ett annat problem för bikuporna 
under vintern. På vissa ställen i södra 
Finland finns det riktiga terroristfåglar, 

Arbete under en snöig vinter: kontrollera 
bikupans ventilation
Under en vinter med mycket snö måste man särskilt efter tö-
väder säkerställa att ventilationen i bikupan fungerar. Följ med 
varroa-situationen, men bekämpa endast vid behov. När rengö-
ringsflygningarna närmar sig bör bikupornas vikt övervakas, men 
bikuporna matas vanligtvis först efter flygningen, om det behövs.

med hjälp av observationsodlare och 
samarbetar särskilt med de nordiska 
och baltiska länderna.

Bekämpa varroa endast 
om det finns många kvalster

Om senhöstens varroabekämpning 
blev ogjord, kan varroa ännu bekäm-
pas på våren efter rengöringsflygning-
en. Gör en bekämpning med oxalsyra 
inom en vecka efter rengöringsflyg-
ningen eller med myrsyra som en 
punktbehandling i maj. Gör också 
en vårbekämpning om hundratals 
kvalster föll under oxalsyrebekämp-
ningen i november-december. När 
avlägsnandet av drönarlarver inletts 
genast på våren minskar dessutom 
fästingbelastningen klart och upp-
skjuts kvalstrens reproduktionstopp 
till senare under hösten. Vi berättar 
mera om detta i nästa nummer.

Mata bikuporna 
endast vid behov

Ett normalt, friskt samhälle som ma-
tats väl under hösten behöver vanligt-
vis inte stödutfodring under våren. 
Om samhället rånades sent på hösten 
eller utfodringen av någon annan an-
ledning misslyckades, kan matförrå-
den vara knappa. Bikupans vikt är en 

bra indikation på ett eventuellt behov 
av ytterligare mat. Fem kilo mat är 
en kritisk gräns, minst så mycket mat 
ska alltid finnas i bikupan.

Under vintermånaderna är sam-
hällets matkonsumtion låg och jämn. 
Konsumtionen ökar snabbt först när 
yngelproduktionen börjar. Rengö-
ringsflygningen är ett slags startskott. 
Tidpunkten för när pilblomningen 
inleds och väderförhållandena un-
der blomningen avgör hur början av 
vårutvecklingen lyckas.

Det lönar sig att vara försiktig 

med vårutfodringen så att socker in-
te blandas med honungen. Vid be-
hov kan bikupornas matas efter ren-
göringsflygningen, men i små mäng-
der i taget. Då undviker man misstan-
kar om honungsförfalskning. Vårut-
fodringen kan bra bestå av en 50-pro-
centig sockerlösning eftersom bina 
också behöver mycket vatten. När 
proteinrik näring, såsom pollen- el-
ler pollenersättning, ges för tidigt kan 
den till och med bromsa vårutveck-
lingen, eftersom den fyller biets tarm 
i en tid då regelbundna flygningar in-
te ännu är möjliga.

Varroaan kuollut pesä syksy 2020

varroa
Ett bisamhälle som dog av varroa hösten 2020

Den mjuka snön andas och isolerar. Det finns en klar glugg under snön runt 
en bikupa som är vid liv. När snön smälter, kondenseras och fryser kan ett hårt 
islager bildas på ytan, vilket i värsta fall kväver boet.

Om ett helt samhälle dör 
under vintern, kontakta 
din biodlingsrådgivare. 
Dödsorsakerna ger viktig 
information om de åtgär-
der som hjälper till att 
minska vinterförlusterna. 
Samarbete och kunskap 
bidrar till att göra biod-
lingen lönsam.

Två fulla matkakor betyder cirka fem kilo mat. Om en vägning inte är möjlig, 
kontrollera lådan även underifrån eller lyft den yttre kakan. Kyl dock inte 
bikupan i onödan när yngelproduktionen redan har börjat.

när vintern fortskrider hittar man sä-
kert fler. De döda samhällena måste 
genast stängas och dödsorsaken fast-
ställas. Skriv ner dina observationer 
och rapportera dem i COLOSS-enkä-
ten om vinterförluster, som öppnar i 
april. På så sätt får vi information som 
kan användas i arbetet för att minska 
förlusterna. Resultaten från enkäten 
är tillgängliga både för internationell 
vetenskaplig forskning och för SML. 
Vi utvecklar finsk behandlingsteknik 

Varroabekämpningen i förändring?
Varroa övervinns inte med 
hjälp av ökad kemisk be-
kämpning och allt starkare 
bekämpningsmedel. Istället 
är det viktigt att förädla mera 
varroaresistenta bipopula-
tioner och söka biologiska 
metoder för att bekämpa 
varroa.

Man vet redan ganska mycket om 
varroakvalstret och dess relation till 
biet, och ny information samlas in när 
forskningen fortskrider. Varroa jacob-
soni hittades på det indiska biet Apis 
cerana redan 1904. Det tros också ha 
spridit sig till Europa till Apis mellife-
ra som odlas här, men vid sekelskiftet 
2000 korrigerades observationen när 
ett kvalster som hittades på ett euro-
peiskt bi befanns vara av en alldeles 
egen art Varroa destructor.

Handeln med bin och spridning-
en av varroa österifrån förde kval-
stret också till Finland. De första ob-
servationerna av varroa gjordes i bör-
jan av 1980-talet i sydöstra Finland. På 
1990-talet spred sig kvalstret myck-
et snabbt nästan överallt i Finland. Än 
så länge har endast de områden sko-

nats från kvalstret där det finns få bi-
odlingar eller där bin bara har impor-
terats från varroafria områden, såsom 
Åland eller de kvalsterfria områdena i 
Sverige. Åland är en officiellt varroa-
fri zon i EU. Med andra ord får bin in-
te importeras till Åland från varroaom-
råden, men åländska bin kan naturligt-
vis exporteras till andra ställen.

Förhållandet mellan varroa och 
biet

Som parasit borde varroakvalstret 
hålla sin värd vid liv. På en evolutio-
när skala har varroa dock levt på biet 
endast under så kort tid att deras för-
hållande ännu inte har utvecklats som 
för Apis cerana och Varroa jacobso-
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VARROA

En bra, frisk vinterboll håller mat-
konsumtionen jämn (ca 2 kg/månad) 
och utomhustemperaturen har liten 
effekt på konsumtionen. När yngel-
produktionen börjar stiger temperatu-
ren i yngelrummet och konsumtionen 
mer än fördubblas. (Kuittinen, Haa-
pamäki, Marjanen: Mittausjärjestel-
mä ja mehiläistarhaus, 2020.)

vars trakasserier kan vara katastrofala 
för bisamhället. En fågelskrämma, ett 
lämpligt nät eller ett hackspettsskydd 
runt bikupan förhindrar trakasserier-
na. Om du använder en skyddspåse 
måste du dock se till att avlägsna fuk-
ten från bikupan.

Ta alltid reda på dödsorsaken i 
bikupan

De första döda samhällena hittades 
redan vid oxalsyrebehandlingen, men 
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nii Asien. Varroa destructor parasite-
rar sin värd till döds. Ett bisamhälle 
går vanligtvis under på några år efter 
att det drabbats av varroa om inte 
kvalstret bekämpas.

Enligt de senaste forskningarna 
har Mellifera-biet och i synnerhet vis-
sa av dess bestånd även flera egen-
skaper med hjälp av vilka det med li-
ten bekämpning eller helt utan be-
kämpning skulle klara av varroakval-
stret. Bin kan putsa kvalster från var-
andra (grooming). Arbetsbina känner 
igen cellerna som kvalstren parasiterat 
och öppnar och stänger dem, samt re-
nar sjuka, parasitiska bin från cellerna 
(VSH, SMR och hygieniskt beteende). 
Flera egenskaper hittas säkert och de 
utvecklas också. Man måste dock låta 
dessa egenskaper utvecklas och hjälpa 
dem att bli vanligare. Detta är det enda 
sättet vi vinner kampen mot kvalstret.

Beståndet förädlas 
med rätt val

Hygieniskt beteende är en egenskap 
som har ett tydligt samband med bi-
samhällets motståndskraft mot kval-
stret och även resistensen mot sjuk-
dom. Därför är det en egenskap som 
är värd att använda som urvalskriteri-
um i biförädlingen. Varje moderupp-
födare för eget behov kan dra sitt strå 
till stacken och låta sina samhällen 
uppfostra en ny moder endast från 
de bikupor som beter sig som önskat, 
dvs. de samlar fint in skörden och 

utan att svärma, men rengör också 
larver som har stuckits bra i nåltestet.

I SML:s avelsbedömning är hy-
gieniskt beteende en egenskap som 
ska bedömas. Varroa-observatörerna 
utför också ett nåltest. Testresultaten 
bidrar till att utveckla de finländska 
bipopulationerna till att bättre tolerera 
varroa. Ju mer önskade egenskaper de 
surrande drönarna i svärmområdena 
bär i sina gener, desto snabbare börjar 
de finländska bina tåla varroa och var-
roabekämpningen kan minskas.

Bekämpningens utmaningar

För närvarande är utmaningen i be-
kämpningen av varroa i världen dess 
effektivitet. Trots bekämpningen är 
antalet kvalster stort. Å andra sidan 
klarar inte bisamhällena av så många 
kvalster som de gjorde för drygt 10 år 
sedan eftersom antalet virus har ökat. 
Därför måste varroa bekämpas allt 
oftare och bekämpningsmedlen bytas 
och förstärkas.

Situationen har varit oroande re-
dan under en tid och man försöker 
hitta lösningar. Att öka bekämpning-
en och utveckla starkare gift är inte 
lösningen, utan problemet. Bekämp-
ningsmedlens rester i vaxet och hon-
ungen utgör ett stort hot mot hela sek-
torn. Dessutom belastar bekämpning-
en också alltid bina, och vi befinner 
oss snart i en situation där vi lycka-
des bekämpa kvalstren, men även bi-
na dog.

V
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a Lösningar för framtiden

För närvarande undersöks många bio-
logiska metoder med hjälp av vilka 
man kan minska bekämpningen av 
varroa. Samtidigt undersöks också 
bin som tolererar varroa och med 
hjälp av avel strävar man efter att öka 
de egenskaper genom vilka bina själ-
va bekämpar varroakvalstret.

SML:s observationsodlare gör ett 
värdefullt arbete till nytta för alla. De 
räknar och övervakar antalet kvalster 
samt bekämpar varroa med metoder 
som används i Finland, naturliga sy-
ror och tymol. Dessutom producerar 
de information om binas hygienbete-
ende, så att moderuppfödare har möj-
lighet att lägga till en egenskap i sina 
urvalskriterier.

I grupperna av observationsodlare 
testas också alternativa bekämpnings-
metoder. Förra sommaren startades en 
grupp där man använder en mindre 
cellstorlek i yngelkuporna än vanligt 
och där man mycket effektivt tar bort 
upptäckta drönarceller. Det behövs 
dock fler varroaobservatörer och av-
elsgranskare. Så om du är intresserad 
och har möjlighet att använda ett av 
dina 6–8 samhällen som testsamhäl-
le, vänligen kontakta din biodlings-
rådgivare.

Maritta Martikkala

För vidare läsning:
Ralph Büchler et al. 2020, Journal of 
Apicultural Research
Kirsten S. Traynor et al, Trends in 
Parasitology, July 2020, Vol. 36, No. 7
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Ett hygientest är ett enkelt och snabbt sätt att testa en egen-
skap som gynnar varroabekämpning och sjukdomsresistens. 
Stickningen går snabbt efter lite träning. Nålen ska vara rätt 
storlek (insektsnål nr 2) och larverna i den fas när de har 
rosafärgade ögon.

Av testområdets 100 arbetarklassceller i rätt ålder, har 
50 blivit stuckna. Tomma rengjorda celler längst ner in-
dikerar att rengöringen har utförts effektivt på mindre än 
12 timmar. Vita markörer anger testområdets första och 
sista cell och stickningens sista cell.

Landsbygdsföretagens ansökningar om 
coronastöd fortsätter

Landsbygdsföretagen kan ansöka om tillfälligt stöd från 
Livsmedelsverket fram till 30.6.2021. Enligt de nya vill-
koren kan 2 000–80 000 euro beviljas i stöd. Ändringen 
i förordningen gäller ansökningar som lämnats in efter 
31.12.2020.

Landsbygdsföretagens tillfälliga stöd hjälper de före-
tag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av 
marknads- och produktionsstörningar orsakade av corona-
viruspandemin. Stöd kan ansökas på nytt om den tidigare 
ansökan har avslagits på grund av för låga kostnader. En 
företagare som redan har fått stöd kan från och med slu-
tet av stödperioden ansöka om stöd för en ny period på 
upp till sex månader.

Stöd söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://
hyrra.ruokavirasto.fi). Du får mer information om stödet 
och hur du ansöker om det på telefontjänsten FöretagsFin-
land (0295 020 500) och på Livsmedelsverkets webbplats. 
En förkortad länk till Livsmedelsverkets relevanta webb-
plats är: bit.ly/koronatuet

Bina som historiker i Storbritannien

Pollen i honungen kan berätta en intressant historia om 
förändringen i landskapet under årtionden. En ny studie av 
Laura Jones och partner jämförde pollensammansättning-
en i honungsprover åren 1952 och 2017. De äldre uppgif-
terna baserade sig på undersökningar av pollenpartiklar 
under ett mikroskop, en nyare på DNA-analys.

Undersökningen visade att dagens bin särskilt besöker 
björnbärens, rapsens och jättebalsaminens blommor. Dä-
remot har andelen vitklöverpollen klart minskat jämfört 
med 1950-talet, vilket tyder på att arealen med perma-
nenta betesmarker har minskat och att en naturlig kvä-
vebindning har ersatts med kemiska gödselmedel. Minsk-
ningen av häckar mellan skiftena syntes också i materia-
len.

Wales botaniska trädgård rapporterade om undersök-
ningen i januari och den har publicerats i tidskriften Com-
munications Biology. Den ursprungliga publikationen Shifts 
in honeybee foraging reveal historical changes in floral 
resources är fritt tillgänglig på webbplatsen nature.com.

Om bin, pollinerare och ekonomi
Eeva-Liisa Korpela och Virpi Aaltonen I KORTHET-SPALTEN

För närvarande finns det klart mindre vitklöverpollen i brit-
tiska honungsprover än 1952.

T. O.

Tjuvhumlan har 
utökat Finlands artförteckning

Vårt lands artförteckning innehåller nu totalt 38 hum-
learter. Antalet humlor ökade med en när tjuvhumlan 
(Bombus wurflenii) godkändes som en art som påträffats 
i Finland.

– I samlingarna i Åbo universitets djurmuseum finns 
en bidrottning som samlades in i Suomussalmi 1926. Men 
på 1970-talet beslöts det dock att arten skulle strykas från 
den finländska artförteckningen, eftersom det fanns oklar-
heter i samlarens märkningar och de närmaste bekräfta-
de platserna där den påträffats fanns långt borta i Sveri-
ge och Norge, berättar Juho Paukkunen, Naturhistoriska 
centralmuseet Luomus museimästare.

De senaste åren har tjuvhumlan påträffats på en ny 
plats närmare Suomussalmi, i Kandalaksja-området i Ryss-
land. Dessutom visar DNA-undersökningen att det finländ-
ska museiexemplaret tillhör den fennoskandiska typen, vil-
ket stöder uppfattningen om ett inhemskt ursprung. Det 
misstänktes tidigare att exemplaret, trots märkningen, kan 
ha sitt ursprung i Centraleuropa.
Den senaste listan över arter i Finland finns på laji.fi/
lajiluettelo/sv/.

Information om växtskyddsmedel på KemiDigi

Registret över växtskyddsmedel som upprätthålls av 
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är nu en del av Ke-
miDigi-tjänsten. I folkmun kallas växtskyddsmedel ofta för 
bekämpningsmedel. För pollinatörer är de mest skadliga 
ämnena skadedjurspreparat. Andra bekämpningsmedel 
inkluderar bland annat herbicider och preparat för växt-
sjukdomar. 

Information kan sökas både med namnet på produkten 
och den aktiva substansen. Ofta används samma aktiva 
substans i flera olika produkter. I databasen kan man ladda 
ner en bild av förpackningen för varje preparat i PDF-for-
mat. I databasen finns också uppgifter om pollineringsbe-
gränsning, om en sådan gäller för preparatet.
Registret finns på kemidigi.fi

Nästa NBBC i Köpenhamn

Nästa nordiska och baltiska bivetenskapliga konferens, 
rådgivarnas möte och NBBC-mötet hålls i Köpenhamn vid 
månadsskiftet januari‒februari 2022. Beslutet fattades vid 
Nordic Baltic Bee Councils möte 29.1. Beslutet var något 
överraskande, eftersom det danska biodlarförbundet 
också ordnade evenemanget i år. I allmänhet arrangeras 
evenemanget turvis av de deltagande länderna. Årets 
evenemang måste dock hållas som ett webbinarium, så 
danskarna ville ordna ett närevenemang som de hade 
hunnit planera innan coronaepidemin förvärrades. Vi be-
rättar mer om vad det vetenskapliga seminariet gav och 
om biodlingsrådgivarnas diskussioner i nästa nummer av 
Mehiläinen-tidningen.
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Växter av främmande ursprung får odlas, förutom arter som definieras som 
skadliga, men inga främmande arter får spridas ut i omgivningen utanför plan-
terings- och odlingsområdena. Jord- och skogsbruksministeriet bekräftade 
27.10.2020 en tredje förvaltningsplan för arter som ingår i den nationella för-
teckningen över främmande arter.

Portal för främmande arter: vieraslajit.fi
Webbplatsen innehåller mer information om lagstiftning, uppdaterade för-
teckningar över främmande arter (nationell och EU) samt mycket informa-
tion om enskilda arter. Du kan också rapportera dina egna observationer 
om främmande arter där.

Andra spridningsbenägna 
främmande växtarters 
betydelse för bina
● Vresrosen är inte en honungs-
växt, men bina hämtar pollen 
från den.

● Fodergetrutan är en måttlig 
nektar- och pollenväxt för bin. 
Pollenet som bina samlar in är 
orangerött.

● Gullrisen är måttligt bra eller 
bra nektar- och pollenväxter som 
blommar under sensommaren. 
Då finns det endast ganska lite 
andra blommor kvar, så bina 
besöker gärna gullrisen. 

● Vallörten producerar mycket 
nektar och lite pollen. Blomhor-
net är långt och smalt, och biet 
når vanligtvis inte nektarkällan 
genom blomman. Istället häm-
tar de ofta nektar via hålen som 
uppkommit från humlans bett 
när den hämtat nektar.

● Pestrot och japansk pestrot 
producerar mycket nektar och 
pollen. De blommar tidigt på 
våren, och skörden används för 
bikupans egna behov. Spjutskrå-
pen är å andra sidan inte en 
främmande art, utan en extremt 
utrotningshotad, skyddad art.

● Sidenörten är en nektarföran-
de växt som är särskilt populär 
bland fjärilar,
som också har importerats till 
Europa för bina. Den har även 
påträffats på några ställen i Fin-
land och det är skäl att övervaka 
spridningen av växtarten.

Bli bekant med termerna – invasiv art eller främmande art?

Invasiva arter har spridit sig till ett nytt område av sig själva. Hos oss utgörs 
invasiva arter av bland annat storskarven som väckt mycket diskussioner i 
skärgården, samt guldschakalen som skapat stora rubriker i tidningarna och 
som upptäcktes för första gången i Finland i Rautavaara i juli 2019. Trots sitt 
nordliga läge får Finland redan sin del av arter som sprider sig när klimatet 
värms upp. Det finns också rikligt med insekter, som olika fjärilar, bland de 
invasiva arterna.

De främmande arterna i sin tur har spridit sig utanför sitt naturliga ut-
bredningsområde med hjälp av människan, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. 
Arten har alltså med hjälp av människan övervunnit naturliga hinder för sprid-
ning, såsom hav, berg eller till och med en hel kontinent. Det är värt att komma 
ihåg att de flesta främmande arter dock inte anpassar sig till det nya området, 
eftersom de kanske inte överlever vintern eller kan producera reproduktiva av-
kommor. Sådana tillfälliga gäster försvinner ofta snabbt. Frön från vissa växter 
kommer dock till Finland upprepade gånger, och dessa arter bör övervakas om 
de börjar föröka sig när klimatet förändras. Ett bra exempel på detta är ambro-
sian som finns i fågelfröblandningar.

Endast en liten del av de etablerade främmande arterna visar sig vara skad-
liga. Skadliga främmande arter  orsakar tydliga skador särskilt för den ur-
sprungliga naturen, men också för näringar. Ett bra exempel på en skadlig främ-
mande art ute i världen är vattenhyacinten. Den kommer ursprungligen från 
Sydamerika men har spridits till över 50 länder på fem kontinenter. Arten väx-
er mycket snabbt, och dess bestånd blockerar vattenvägar, hindrar fiske och re-
kreationsanvändning av vatten och tränger undan ursprungliga vattenväxter (In-
ternationella naturvårdsunionen, IUNC). 

Lagstiftningen definierar vilka arter som ska bekämpas

Även om problemen med vissa främmande arter har varit kända under en lång 
tid, är den relevanta lagstiftningen fortfarande ganska ny. Europaparlamentets 
och rådets förordning om främmande arter trädde i kraft 2015. I förordningen 
föreskrivs åtgärder som syftar till att begränsa import och spridning av skadliga 
främmande arter.

Det finns för närvarande 66 skadliga främmande arter som ska bekämpas i 
hela EU. Bland växterna hör jättebalsaminen och jättelokan hit, bland däggdju-
ren mårdhunden, och bland insekterna sammetsgetingen som orsakar problem 
för biodlingen. Dessa arter omfattas av förbud, såsom importförbud och förbud 
mot odling eller avel, utsläpp på marknaden och utsläpp i naturen.

Främmande arter får inte släppas ut i naturen

Finlands lag om främmande arter är också från 2015 och föreskriver hur EU:s 
förordning om främmande arter genomförs i Finland. Den definierar också na-
tionellt skadliga främmande arter, av vilka Finland för närvarande har listat 
16 arter, 8 artgrupper och en artkorsning. Bland dessa finns blomsterlupinen, 
samt vresrosen som erövrar vattenområden.

I vår nationella lagstiftning gäller förbudet mot utsläpp i miljön alla främ-
mande arter, oavsett om de finns med på listan över invasiva arter eller inte. 

Hantering av främmande arter är inte växthat
Blomsterlupinen och jättebalsaminen gläder och irriterar. De blåa 
lupinerna piggar upp landskapet och jättebalsaminen gillas av 
många biodlare. Att kontrollera spridningen av dessa arter är dock 
inte en åsiktsfråga, utan det är en skyldighet enligt lagstiftningen. 

Kommentarer till texten gavs av: Forskare Miia Jauni, Naturresursinstitutet, 
Samordnare för främmande arter Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland

Blomsterlupinen

Blomsterlupinen som finns på den natio-
nella listan över främmande arter förstörs 
mest akut i naturskyddsområden och 
i områden med utrotningshotade arter 
och i närheten av dem. I olika traditio-
nella biotoper och soliga och torra mil-
jöer förkommer många utrotningshotade 
växtarter som lätt kvävs av den kraftfulla 
konkurrenten blomsterlupinen. Enligt 
jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsplan bromsas även blomsterlupi-
nens spridning upp i väg- och järnvägs-
miljöer, dessutom hindras den från att 
sprida sig till vägavsnitt där den tidigare 
inte funnits. Vägbankar är nu viktiga 
fotfästen för många ängsarter när ytan av 
traditionella biotoper har krympt.

På många sätt är blomsterlupinen 
ett tveeggat svärd för pollinatörer. I synnerhet humlorna samlar ivrigt in dess 
pollen, men nyligen genomförda studier visar att lupaninet i detta pollen mins-
kar humlornas reproduktiva effektivitet. Dessutom påskyndar ett bra polline-
ringsresultat ytterligare spridningen av lupinen. När lupinerna kör över ängsväx-
terna lider även många pollinerande insekter som är beroende av dessa.

Jättebalsamin

Enligt förvaltningsplanen för EU:s förteckning över främmande arter koncen-
treras bekämpningen av jättebalsaminen på dess mest värdefulla maktområden 
i södra Finland. Dessa inkluderar skyddsområden och områden nära dem, samt 
stränder – särskilt strandlinjer – och områden längs bäckar och floder. Exem-
pelvis i Lappland och Kajanaland, där det än så länge finns få fyndigheter, 
fokuserar man på att förebygga och bromsa spridningen.

Jättebalsaminen är alltså ett hot särskilt mot mångfalden av bäckar och 
strandlinjer. Det är värt att komma ihåg att de många små och diskreta växter-
na, från mossor och ormbunksväxter till blomväxter som blommar med obetyd-
liga blommor också hör till växtlighetens spektrum. Om den närliggande bäck-
en alltså ser färglös ut och inte erbjuder växter som lockar bin, betyder det in-
te att platsen inte kan vara värdefull med beaktande av arter. Och såsom viera-
slajit.fi-hemsidan konstaterar, konkurrerar jättebalsaminen som har stora blom-
mor med rikligt med nektar som attraherar insekter om pollinatörerna med den 
ursprungliga vegetationen. Tack vare ett bra pollineringsresultat fortsätter jät-
tebalsaminen att sprida sig, och mönstret är lagt.

Eeva-Liisa Korpela

Ett bi som plockar upp pol-
len från vallörtens blomma.
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När är det skäl att flytta pollineringssamhällena 
från odlingarna? – Erfarenheter från 
mandelträdets pollinering

År 2019 producerades 3,5 miljoner 
ton mandlar i världen. Av detta pro-
ducerades cirka 55 procent i USA, 
mestadels i Kalifornien. Mandelpro-
duktionen är starkt beroende av in-
sektspollineringen och den kommer-
siella pollineringstjänsten med hjälp 
av flyttning av bisamhällen en enorm 
verksamhet. Det är mycket viktigt för 
både bonden och biodlaren att veta 
när pollineringsarbetet har utförts 
och bisamhällena kan flyttas till nästa 
plats. I Kalifornien rekommenderar 
man att bisamhällena flyttas från od-
lingarna när 90 procent av kronbladen 
i träden börjar falla.

Fältstudie om timingen i 
Australien
Liksom i USA innebär mandelträdets 
pollinering i Australien en storskalig 
flyttning av bikupor under året. Under 
2016–2017 flyttades totalt cirka 215 
000 bikupor. Rekommendationen för 
antalet bikupor är 5–7 samhällen per 
hektar mandelträd.

Elizabeth Frost, som ansvarar för 
Australiens biförädlingsprogram, vil-
le bekanta sig med timingen för flytt-
ningen av bikupor, eftersom hon an-
såg att rekommendationen från uni-
versitetet i Kalifornien (UC Davis) 
tycktes basera sig på slumpmässiga 
observationer. Frost tillbringade en 
och en halv månad på mandelplanta-
ger och följde blomningen med hjälp 
av markerade grenar hos tre olika 
mandelsorter. Dessutom övervakade 
hon binas insamling av pollen.

En studie i Australien un-
dersökte vilken den rätta 
tidpunkten är att flytta bort 
bikupor från mandelodling-
arna och hur tidpunkten 
kan fastställas. American 
Bee Journal publicerade en 
artikel om studien.

Övervakning av bikupor och 
mandelträdsgrenar
Forskningsodlingarna låg i Lake 
Powell och Narcooyia i delstaten 
Victoria i sydöstra Australien. På 
båda ställen fanns 20 bikupor som 
skulle övervakas. De fördes till od-
lingarna innan blomningen började. 
Det fanns 6,5–9 Langstroth-ramar bin 
i forskningsbikuporna.

Den totala övervakningsperioden 
för både binas polleninsamling och 
mandelblomningen var 12.8–1.9. Ti-
den delades vidare in i två perioder, 
A) 12–18.8 och B) 20.8–1.9. I båda 
odlingarna övervakades dessutom an-
talet knoppar och blommor som öpp-
nade sig på 30 markerade mandel-
grenar.

Pollen från mandelträdens och an-
dra växters pollen vägdes separat. Det 
fanns naturligtvis mest mandelpollen, 
men även små mängder andra pollen 
hittades.

Blomningen och insamlingen 
kulminerade snabbt
På båda mandelodlingarna ägde pol-
leninsamlingens topp rum den 16 au-
gusti. Samma dag observerades binas 
insamlingsrekord, 154 gram pollen 
per bikupa per dygn. Vid Lake Powell 
kulminerade blomningen också då, 
i Narcooyia kanske en dag eller två 
tidigare. En annan, men klart lägre 
topp i polleninsamlingen var runt den 
22 augusti.

Mandelns snabba blomning var 
klart synlig i övervakningen av gre-
narna. Det var fortfarande en hel del 
blommande blommor i augusti‒sep-
tember skiftet, men genast när ob-
servationen inleddes började antalet 
knoppar att minska kraftigt. Det mest 
anmärkningsvärda när det gäller pol-
linering och flyttning av bikupor är att 
mot slutet av forskningsperioden åter-
speglades överflödet av blommor in-

te längre direkt i det pollen som kom 
till bikupan. Sena blommor produce-
rar nämligen främst nektar.

Det är också intressant att det 
fanns ett samband mellan bisamhäl-
lets styrka och polleninsamlingen un-
der studieperiod A (12–18.8), medan 
ingen sådan koppling observerades 
under period B (20.8–1.9).

Första blomningen viktigast för 
pollinering
Under forskningsåret 2017 gav man-
delodlarna i området upp polline-
ringsbikuporna runt den 28 augusti, 
som enligt författaren var en lämplig 
tidpunkt mot bakgrund av den ge-
nomförda fältstudien. Bikuporna kun-
de ha tagits bort några dagar tidigare 
trots att 90 procent av kronbladen i 
den mest sena mandelsorten ännu inte 
hade fallit.

I praktiken sker det mesta av pol-
lineringsarbetet under blomningens 
topp, det vill säga när de flesta knop-
parna i de grenar som övervakas har 
öppnats. Det är lättare att observera 
enskilda grenar än att försöka bedö-
ma situationen med blomningen i he-
la odlingen. Det är inte heller nödvän-
digtvis av intresse att observera binas 
blomsterbesök eftersom bina i slu-
tet av blomningen besöker mandeln 
främst på grund av nektarn.

När pollineringstjänsten är en 
storskalig kommersiell verksamhet 
är det en verklig balansakt att flytta 
bikuporna vid rätt tidpunkt. Bonden 
vill säkerställa pollineringsresultatet 
och vill därför att bikupan ska finnas 
på plats tillräckligt länge. Biodlaren 
för sin del kan ha bråttom att polline-
ra nästa växt, eller hen vill skydda si-
na bin från de bekämpningsmedelsbe-
handlingar som följer på blomningen. 
Kanske kan mandelforskningens re-
sultat också tillämpas på andra växter 
även här i norr.

Källa: Elizabeth Frost (2020) Almond 
Pollination: When is the best time to 
remove hives? American Bee Journal 
160: 1203–1206.

Tillämpligt översatt av
Eeva-Liisa Korpela

Statistik över mandelproduktion: FA-
OSTAT, FAO Food and agriculture 
data, “Almonds, with shell”

När den här tidningen publiceras blommar mandel-
träden i Kalifornien. I Australien infaller mandel-
blomningens topp i augusti.

Mandelfrukten är en stenfrukt. Den ätbara mandeln 
är ett frö som finns inuti frukten och är omgiven av 
endokarp, i vardagsspråk sten.

Det finska biodlingsprogrammet som genomförs av SML har åtta punkter, 
varav en är att rationalisera flyttningen av bikupor. Därför övervakar förbun-
det efterfrågan och utbudet av pollineringstjänster samt andelen odlare som 
producerar sorthonung bland alla odlare. SML kan också beställa separata 
studier om ämnen som inte är tillräckligt kända.

Ett ämne som behöver uppdateras har varit antalet bon som behövs för 
pollineringstjänster för olika odlingsväxter. Pekka Peltotalo har tidigare be-
handlat ämnet i en pollineringsguide som beställdes av SML 2010. De vo-
lymrekommendationer som han sammanställde i sin litteratur användes se-
nare av Tuula Lehtonen i SML:s pollineringsbroschyr 2012. Efter det här har 
man dock forskat mera i ämnet. Salla Holopainen gjorde en ny studie i äm-
net. Arbetet bygger på en litteraturgenomgång och en intervju med tre bi-
odlare och sex bönder. De nya rekommendationerna om antalet bikupor är 
litteraturens genomsnitt.

Ny rapport om antalet bikupor i 
pollineringstjänsten

Användningen av pollineringstjänster blir allt mer 
populärt och ger hela tiden ny information. Därför 
beställde förbundet en studie enligt vilken antalet 
bikupor som behövs i pollineringstjänsten för olika 
växtarter uppdaterades.

Rekommendationer om antalet bikupor per hektar för grödor

Salla Holopainens undersökning kan läsas på webbplatsen pölytys.fi under 
Betydelsen av pollinering och överenskommelse om pollineringstjänster  
Ytterligare material om pollineringstjänsten. Webbplatsen innehåller också    
andra intressanta studier, guideböcker och avhandlingar i PDF-format. 

Eeva-Liisa Korpela

Rekommendationer om antalet bikupor per hektar för trädgårdsväxter
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jordgubbe 8,6               10–30 (praxis 1–3)
äpple 3,6   4–12
päron 3,4   1–5
svarta vinbär 4,5   2–4
röda vinbär 3,0   2
amerikanska blåbär 4,3   3–5 (osäker information)
trädgårdshallon 2,0   1–2
frilandsgurkor 5,5   2–6

  Holopainen 2020         Peltotalo 2010

rybs 2,5   2–3 
raps 2,8   2–3
bondböna 3,8   2–5
bovete 3,5   4–5
kummin 5,5     –
vitklöver 3,0   2–3
alsikeklöver 2,5   2–3
rödklöver 4,0   4–8 (i början av blomningen 6–8)
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Pumpans honblomma känns igen på 
utbuktningen under blomman, där 
fröämnena väntar på pollinering. 

I synnerhet zucchinin växer ofta myck-
et tätt och är därför känslig för mö-
gelskador. Under långa regnperioder 
är det skäl att säkerställa grödans 
ventilation, till exempel genom att 
ta bort några löv, så att luften kan 
cirkulera bättre. 

I hanblommans blombotten finns tre 
små öppningar som leder ner till käl-
lan av nektar.

Pumpa 
– årets grönsak 2021

Knoppar i pumpans hanblomma och 
en vissnad blomma. 

Trädgårdsförbundet och Inhemska Trädgårdsprodukter 
rf har valt pumpan (Cucurbita pepo) till årets grönsak. 
Till den här gruppen pumpor hör olika slags zucchinier, 
vinterkvashar med hårt skal och sommarsquashar. Pumpor 
är ettåriga och behöver insektspollinering. 

Det är ganska enkelt att odla pumpor 
och ofta är skörden, särskilt zucchi-
niskörden, så stor att den räcker till 
grannarna också. Pumpor behöver 
värme för att växa, samt mycket vat-
ten och näringsämnen. Det är särskilt 
viktigt att rotområdet är varmt och 
därför planterades vinterkvashen tidi-
gare ovanpå en värmeproducerande 
kompost. Då fick växtligheten samti-
digt mycket näringsämnen. 

Det lönar sig att förodla plantorna 
inomhus och flytta ut dem när det in-
te mera är risk för frost. Efter plante-
ringen är det skäl att skydda plantor-
na med gasväv tills de rotat sig i od-
lingsunderlaget och växer ordentligt. 
Det är lätt att lägga till lager av gas-
väv för att skydda plantorna om det 
oväntat blir kalla nätter på försom-
maren. Gasväven bör tas bort senast 
när pumporna börjar blomma.

Pumporna har separata 
hon- och hanblommor
Pumporna tillhör den grupp väx-
ter där hon- och hanblommorna är 
separata blommor i samma växt. 
Pumpablommorna är stora och an-
vänds också i matlagning. För att 
bilda frukt krävs det att pollen över-
förs från hanblommans ståndare till 
honblommans pistill. Både hon- och 
hanblomman producerar gott om 
nektar. Pumpans pollen är stort och 
klibbigt. Vanligtvis får växten först 
flera hanblommor innan den första 
honblomman kommer fram. 

Pumpans blommor öppnas tidigt 
och deras bästa pollineringstid är ge-
nast på morgonen. Bin används för 
pumpans pollinering, men pollen är 
ganska tungt för dem, och de övergår 
lätt till växter som är mera lättillgäng-
liga. Humlorna orkar bättre transpor-

tera det stora och klibbiga pollenet 
från blomma till blomma. I liten ska-
la kan bonden pollinera blommorna 
för hand genom att överföra pollen 
från hanblommans ståndare till hon-
blommans pistill till exempel med en 
liten pensel eller genom att använ-
da en hel hanblomma som tagits loss 
från växten för pollinering.

Tarja Ollikka,
text och bilder


