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Sen skörd förutspår stora 
vinterförluster och fuktig honung

Årets skördesäsong såg ut att få ett 
tvärstopp när det kalla och regniga 
vädret i början av juli överraskade 
odlarna. I augusti förbättrades situa-
tionen något, men skörden verkar va-
ra långt under de långsiktiga genom-
snitten. Mer detaljerad information 
kommer vi förmodligen att få av re-
sultaten från skördeundersökningen.

Det kalla vädret i juli sköt upp 
blomningen av vissa grödor, och på 
sensommaren fick vi plötsligt lite 
nektar från ljung. Skördesäsongen, 
som varade långt in i augusti, förse-
nade skörden. Den sena skörden orsa-
kade sedan en kedjereaktion där star-
ten av utfodring och bekämpning av 
varroa skjuts upp, och tillsammans 
förespår dessa dålig övervintring.

Ett starkt och sunt samhälle 
uthärdar vintern

I vintras var vinterförlusterna mycket 
stora i Finland –18,7 procent. De 
största förlusterna i Norden och Bal-
tikum hade dock Danmark, där för-
lustprocenten var så hög som 22,3 
procent. När försvagade samhällen 
också räknades med i förlustprocen-
ten, ökade förlusterna i COLOSS- 
internetundersökning i Finland till 
nästan 30 procent.

eller motsvarande botten. Efter un-
gefär en veckas behandling räknas de 
nedfallna kvalstren. Så sent på hösten 
förvränger myrorna inte resultatet, 
och inte heller bin rengör längre 
bottnarna.

Om mer än 200 kvalster faller 
ned, är det värt att förbereda sig för 
att bekämpa varroa på våren, omedel-
bart efter rensningsflykten.

Annat vinterskydd för kupor

I vintras orsakades vinterförlusterna 
också av möss. På hösten orsakas 
stor förödelse av möss som smiter in 
i boet. I värsta fall har odlaren satt ett 
musnät framför flygöppningen när 
en mus redan har varit inne i boet, 
och då har musen stannat i boet över 
vintern. Även musbon kan hittas på 
vintern i samhällen som har dött eller 
försvagats.

Lättare kupor har som nyhet en 
tillräckligt låg flygöppning för att 
samtidigt fungera som ett musskydd– 
även om vissa näbbmöss också kan 
smita in där. Redan under den första 
sommaren förstorar bin flygöppning-
en och möss eller fåglar kan också 
förstora den från utsidan. I det här fal-
let är ett musskydd nödvändigt. Sam-

Största delen av dem som svarat 
på internetundersökningen är små-
odlare (60 procent med färre än 10 
bikupor). Detta lyfter lätt förlustpro-
centen till en hög nivå. Det finns dock 
skäl att fundera mera över orsaker-
na till försvagning av samhällena. En 
sen skörd är säkert en faktor som till-

sammans med andra faktorer kan ge 
ödesdigra konsekvenser. Lassi Kau-
koberättar mer om vinterförluster i 
sin egen artikel (sidan 156).

Det viktigaste för att förhindra 
vinterförluster är ett starkt, hälsosamt 
samhälle från vilket kvalstren redan 
bekämpats i rätt tid. Dessutom mås-
te det finnas en ung drottning i sam-
hället, med en spermieblåsa med till-
räckligt med spermier för läggning 
av livsviktiga, vårens första arbets-
bin. På hösten är det definitivt värt att 
slå ihop svaga samhällen och de ku-
por som har drottningproblem. Bin 
dör inte heller på vintern av kyla, ut-
an det största hotet mot dem är fukt.

Varroabekämpning i 
november–december är ytterst 
viktig.

Särskilt under en höst som denna, 
när varroabekämpning i augusti av 
en eller annan anledning har för-
senats till september, är det ytterst 
viktigt med varroabekämpning i 
november-december. Samtidigt är 
det värt att kontrollera hur mycket 
kvalster som faller ned i proces-
sen: Innan oxalsyrabehandlingen eller 
-förångningen, rengör varroabottnet 

BEREDNING AV OXALSYRELÖSNING
Lös upp 7,5 g oxalsyra i 1 dl varmt vatten och lös upp ytterligare 100 g socker 
i lösningen. En dos räcker till 3–5 kupor. Förvara den färdiga lösningen kallt, 
använd vid rumstemperatur. Använd inte överårig lösning.

Dosera korrekt till kuporna
Oxalsyra tillförs bikupan enligt antalet bin. Droppa oxalsyra, till exempel med 
en plastspruta över bina i kakavståndet, 4 ml/helt bemannat kakavstånd i 
Langstroth-lådan. I en Langstroth-låda, som fyllts upp till hälften av bina 20 
ml, i en full låda 40 ml. För en mycket stark, tvådelad kupa kan du använda 
en maximimängd, 50 ml.

För Farrar -kupor med två avdelningar använder man samma dosering 
som för Langstroth-kupor.  För Farrar-kupor med en avdelning och 
som övervintras inomhus ges endast 3 ml/helt bemannat kakavstånd.

Dosering av oxalsyra till kuporna

Till hälften fylld
20 ml

Nästan fylld
30 ml

Helt fylld 
40 ml

I somras kunde man skörda ännu långt in i augusti efter 
skördepausen i juli. Den sena skörden sköt upp utfodringen 
och augusti månads varroabekämpning, vilket kan leda till 
vinterförluster.

På vintern är inflygningshålet vidöppet. 
Musskyddet kan sättas på så snart tem-
peraturen sjunker till cirka fem grader 
och bina har slutat sina regelbundna 
flygningar. Vid behov kan bina passera 
genom musskyddet.

mantaget är ett musskydd ett enkelt 
och billigt sätt att förhindra förluster.

Fuktig honung slutar lätt upp 
som bagerihonung

I höst har honungens fuktighetspro-
cent igen varit ett samtalsämne bland 
biodlarna. Den sista honungen som 
samlas in täcks ofta inte av bin och 
då är den känslig för fukten i miljön. 
En av honungens egenskaper är att 
den absorberar fukt från miljön, och 
då medföljer även lukter och smaker. 
Lagringsutrymmet för honung bör 
därför vara rent och luktfritt, och ut-
rymmets relativa fuktighet skall vara 
mindre än 60 procent.

I vissa fall har fuktigheten hos 
den täckta honungen också uppmätts 
till mer än 18 procent. Den senast in-
samlade ännu omogna honungen kan 
dock vara torrare än den täckta hon-
ungen, vilket betyder att honungspar-
tiets slutliga fukt stannar ändå under 
18 procent.

Honungsförordningen (htt-
ps : / /www.f inlex. f i / f i / laki /a lk-
up/2015/20150392) föreskriver att 
honungens fuktighet får vara högst 20 
procent. Kvalitetskraven för använda-
re av ursprungsmärkningen Gott från 

Snötäcket hindrar inte bara kompakte-
ring och frysning av snö, utan också i 
viss utsträckning talgoxarnas liv på flus-
terbrädan.  Frusen snö på flusterbrädan 
kväver bisamhället.

Finland, kräver å andra sidan en fuk-
tighet på högst 19 procent. Risken för 
jäsning av honung ökar dock avsevärt 
när fuktigheten överstiger 18 procent. 
Dessutom påverkar antalet jästsporer 
och lagringstemperaturen jäsningen. 
Honung som har börjat jäsa är alltid 
bagerihonung och bör därför inte säl-
jas till konsumenterna som honung.

I honungsförordningen definieras 
bagerihonung som sådan honung,  

●  varsfuktighet inte överstiger 
23 procent (bagerihonung 
från ljung högst 25 procent)

●  som har börjat jäsa 
● med främmande dofter eller 

smaker
●  som har överhettats (HMF 

över 40 mg/kg, jämför med 
användaren av Gott från 
Finland -märket, mindre än 
15 mg/kg).

Honung behöver inte dumpas på en 
soptipp eller förstöras på något annat 
sätt om den har börjat jäsa eller till 
exempel blivit överhettad. Honung 
kan alltid säljas som bagerihonung, 
som lämpar sig väl för industriellt 
bruk, eller som ingrediens i andra 
livsmedel som bearbetas senare.

Ett starkt samhälle på hela bredden 
och från topp till botten är det bästa 
sättet att överleva vintern. Man kan 
ännu slå ihop svaga samhällen när 
man tar bort foderlådorna. 
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Våren 2020 fick jag ett tips om att 
Finlands Biodlares Förbund kommer 
att erbjuda en plats för ett graduar-
bete om odling och pollinering av 
vejde. Jag har länge varit intresserad 
av bin och andra pollinerare, så jag 
lämnade in en ansökan och blev ut-
vald till projektet.

Biologistudenten Kimmo Kaakinens sommar ägnades åt fältarbe-
te med vejdens pollineringsstudie. I sin artikel förklarar han hur 
experimentet utfördes på Nivalas vejdefält.

Fältförsöken utfördes i Nivala i 
samarbete med Pasi Ainasoja (Natu-
ral Indigo Finland), som odlar en vej-
de, och biodlaren Kari Vääräkangas.  
Fältexperimentet genomfördes i ju-
ni-augusti 2020 och omfattade en 
burstudie samt kartläggning av polli-
neringsarter. 

Fyra typer av testrutor

Under de första dagarna i juni fick vi 
ett meddelande från Pasi Ainasoja 
från Nivala, som berättade att blom-
ningen av vejde skulle snart börja. 
Nästa dag begav sig förbundets forsk-
ningsexpert Eeva-Liisa Korpela och 
jag ut mot Nivala och vejdefälten. Det 
var viktigt för burstudien att vi kunde 
sätta upp pollineringsburarna innan 
vejdeblommorna öppnade sig. När vi 
kom till Nivala märkte vi att blommor 
skulle slå ut redan efter några dagar 
och vi visste att de kommande dagar-
na skulle bli hektiska.

Under de kommande fyra dagarna 
byggde vi en testuppsättning där 40 
testrutor sattes upp på vejdefältet. 
Tio rutor fick en träbur och på den 
ett nät som höll insekterna ute. En 
liknande nätbur sattes upp på de föl-
jande 10 rutorna, men in i buren sat-
tes en liten bikupa. Följande tio rutor 
var däremot utrustade med en träbur 
på vars tak lades ett nät, men sidor-
na lämnades öppna. De sista tio ru-
torna lämnades utan bur och märktes 
endast med tunna märkningssnören.

Med linjeberäkningar 
undersökte man 
pollineringsarterna.

Efter fyra långa och varma dagar var 
burtestets testuppsättning klar. Ar-
betet fortsatte dock i Nivala. Under 
de kommande tre veckorna gjorde 
jag linjeberäkningar och pollinerings-
studier på och runt vejdefälten. I 
linjeberäkningarna undersökte man 
pollineringsarterna i området och i 
pollineringsobservationen undersökte 
man vilka pollinatörer, som var särskilt 
intresserade av vejde. Enligt min forsk-
ning var 60 procent av blomsterbesö-
karna blomsterflugor och 20 procent 
honungsbin. Dessutom innebar arbe-
tet på fältet att fylla binas vattenbe-
hållare i pollineringsburarna på grund 
av det varma vädret nästan varje kväll.

Under de sista dagarna i juni, ef-
ter att vejdeblomningen slutade, var 
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det dags att ta ned näten från bu-
rarna. Jag lämnade träburarna ännu 
kvar på fältet så att testrutorna skul-
le lättare kunna hittas på sensom-
maren. 

Groddningstester av fröna 
är i gång

I början av augusti var det dags att 
återvända till Nivala för att hämta bu-
rarna och samla fröna för forskning-
en. På mindre än en vecka samlade 

jag in den nödvändiga mängden frön 
från varje testruta och monterade 
ned träburarna.

Efter att fröna torkats, vägde jag 
dem och testade, hur man bäst kun-
de utföra groddningstesterna. I skri-
vande stund har några av de frön jag 
grott visat tecken på liv, så förmodli-
gen utförs groddningstesterna på ett 
mycket traditionellt sätt, det vill säga 
att fröna får gro i en petriskål ovanpå 
vått papper.

På Nivalas åkrar undersöks
 hur vejde pollinerar

När groddningstesterna utförts 
kommer det nödvändiga materialet 
vara färdigt. Det följs av en analys av 
materialet och en lång skrivprocess, 
som kommer att vara klar till jul (året 
vågar jag ännu inte utlova). Förhopp-
ningsvis kommer studien att ge mer 
information om behovet av vejdes 
pollineringstjänster och växtens all-
männa pollineringsbiologi.

Kimmo Kaakinen
Åbo universitet
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Vejde (Isatis tinctoria) är en tvåårig, 
korsblommig växt. Det blå färgäm-
net extraheras under det första året 
ur plantans blad. Under det andra 
året växer vejdes blomstjälkar. Mer 
bekanta representanter för den kors-
blommiga växtstammen inkluderar 
rybs, raps och senap.

Kimmo Kaakinen installerar små-
maskigt nättyg i en pollineringsbur. 
Det håller pollinatörer borta från 
blomställningar, vilket gör det möj-
ligt att bilda frön med blotta själv-
pollineringen.

SPALTEN “I KORTHET”
Om bin, pollinerare och honung

Eeva-Liisa Korpela 

Pollineringsinformation för jordbrukare i 
lantbruksbutikerna

Under våren publicerades en affisch för lantbrukare med 
information om fördelarna med pollinering och att skaffa 
en pollineringstjänst för gårdar. Affischen har varit uppsatt 
i Hankkijas butiker i Lojo, Hyvinge, Mäntsälä, Borgå, Lahtis 
och Tavastehus. Dessutom har Raisios kontraktsodlare fått 
affischen åtminstone i elektronisk form.

Situationen för polline-
rare är för nuvarande av 
intresse för många intres-
senter och inte alla, som 
var villiga att ingå i arbets-
gruppen, kunde tas med. 
Under arbetets gång ord-
nas emellertid omfattande 
förfaranden för att höra in-
tressenterna. Slutrappor-
ten beräknas vara klar se-
nast 30.9.2021.

P Ö L Y T Y S  O N  T Ä R K E Ä  T U O T A N T O P A N O S
T I L A A  P Ö LY TY S P A LV E L U  M E H I L Ä I S TA R H A A J A LTA !

Hyvin pölyttyneet marjat 
ja hedelmät ovat kauniin 

muotoisia.

Tarhamehiläinen on tärkeä 
pölyttäjä monille 

viljelykasveille

Onnistunut pölytys 
lisää hyönteispölyt-

teisten kasvien satoa.

SOVI PÖLYTYSPALVELUSTA hyvissä ajoin ennen kasvukautta.

PÖLYTYSPALVELUN HINTA sovitaan mehiläistarhaajan kanssa.

MEHILÄISPÖLYTYKSESTÄ HYÖTYVÄT muun muassa härkäpapu, rypsi, rapsi, kumina, 
tattari, apilat, mansikka, omena, puutarhavadelma, herukat ja pensasmustikka.

KASVITAUTIEN BIOLOGINEN TORJUNTA MEHILÄISTEN AVULLA voidaan yhdistää 
pölytyspalveluun. Menetelmää käytettäessä viljelijä voi saada maatalouden ympäristökorvausta.

PÖLYTYSPALVELUSTA HYÖTYVÄT SEKÄ VILJELIJÄ ETTÄ MEHILÄISTARHAAJA!

Pölytyspalvelua tarjoavia mehiläistarhaajia löydät osoitteesta

POLYTYS.FI

Affischen har utarbe-
tats av förbundets forsk-
ningsexpert Eeva-Liisa Kor-
pela och projektforskaren 
Salla Holopainen, som 
också betalat för tryckning-
en av pollineringsaffischen. 
Holopainen skriver för till-
fället sitt graduarbete om 
resultaten av en polline-
ringstjänstundersökning 
för biodlare i projektet PÖ-
LYHYÖTY (POLLINERINGS-
NYTTA), som koordineras 
av Finlands miljöcentral.

Studien av humlor har fortsatt och utökats

Det pilotprojekt för studien av humlor, som sjösatts av 
Finlands miljöcentral, har fortfarande varit framgångsrikt. 
När humlorna förra året räknades på 70 platser, lär antalet 
observationsplatser i år redan öka till över 100. " Ungefär 
en fjärdedel av våra observatörer har varit biodlare – tack 
läsare!" säger forskarenJanne Heliölä, som koordinerar 
uppföljningen.

Sommarens humleobservationer kommer in från ob-
servatörerna under september–oktober. Resultaten ska va-
ra klara till jul. Baserat på observatörernas kommentarer 
förväntas denna sommar ha varit mer gynnsam för hum-

lor än tidigare somrar. På vissa ställen på försommaren var 
det för torrt men det regniga juli gynnade nektarplantor-
na, och tack vare den, humlorna.

Utarbetande av Finlands pollineringsstrategi 
påbörjat

Det pollineringsstrategiarbete som samordnas av mil-
jöministeriet inleddes i mitten av september. Den av 
ministeriet tillsatta arbetsgruppen har 17 medlemmar 
utöver ordföranden, miljörådet Esko Hyvärinen. Ett brett 
spektrum av organisationer, myndigheter och forskare är 
involverade. Finlands Biodlares Förbund representeras 
i gruppen avforskningsspecialisten Eeva-Liisa Korpela 
och som suppleant finns förbundets ordförande,Hannu 
Luukinen.

Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta ett förslag till 
nationell pollineringsstrategi och handlingsplan. Syftet 
med strategin är att stoppa förlusten av mångfald och an-
talet pollinerande insekter, att vända trenden mot  positiv 
riktning och därmed säkerställa fortlevnaden av de ekosys-
temtjänster som pollinatörerna producerar.  Samtidigt görs 
ansträngningar för att stoppa utarmningen av den biologis-
ka mångfalden i Finlands natur. Arbetsgruppens förslag ska 
också innehålla en uppskattning av de resurser som krävs 
för att genomföra strategin.

T.O.
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En stor grupp insekter trivs på 
björnbärsblommor

På Brittiska öarna är björnbär en 
avgörande näringskälla för många 
olika pollinatörer. En tvåårig uppfölj-
ning i Sussex, England, visade att de 
flesta blomsterbesöken gjordes av 
honungsbin (cirka 60 procent av de 
observerade insektsindividerna) och 
humlor (cirka 17 procent av indivi-
derna). Eremitbin, blomflugor, andra 
flugor, fjärilar, getingar och skalbag-
gar observerades också på björnbär. 
Bland de sällsynta arterna besöktes 
björnbärsblommorna av backhum-

Monarkfjärilen (Danaus plexippus) tillhör samma familj av praktfjärilar 
(Nymphalidae), som till exempel vår inhemska nässelfjäril. Monarkfjärilens 
ursprungliga utbredningsområde sträcker sig från södra Kanada till Amazonas 
regnskogar, men arten har sedan dess spridit sig också till andra delar av värl-
den. Artens årliga vandringar och övervintring av stora kluster av fjärilar, bland 
annat på Mexikos berg, är naturens välkända skådespel. 

Pollinering och pollinerarePollinering och pollinerare  
– forskningsresultat från hela världen 

Världens livsmedelsproduktion behöver pollinatörer. Men 
pollinatörer är viktiga även för andra sektorer, till exempel 
kosmetikaindustrin. Detta framgår av exemplet på ett smörträd, 
eller karite i Burkina Faso.

lan(Bombushumilis)och denkamgräs-
fjärilen (Coenonympha pamphilus), 
som båda är arter som ska uppmärk-
sammas i Finland (Utrotningshotade 
finska arter, Röda boken 2019). Enligt 
forskarna var antalet blomsterbesö-
kare anmärkningsvärt likartat i alla de 
sju studerade områdena.

En studie av pollensamlare som 
installerats i bikupor visade att mel-
lan slutet av maj och början av au-
gusti kom i genomsnitt 31 procent av 
pollen, som samlats in från 12 olika 
bikupor, från björnbär. Bikuporna ha-
de indelats på fyra olika forsknings-
områden och den regionala toppen-
noteringen var 86 procent. Preferen-
sen för björnbär är därför motiverad. 
Men för mycket är för mycket även 
här – eftersom arten, som är invasiv, 
kan även ta upp utrymmet från andra 
vilda växter.

Wignall et al. Thug life: bramble (Rubus 
fruticosus L. agg.) is a valuable fora-
ging resource for honeybees and diverse 
flower‐visiting insects. Insect Conserva-
tion and Diversity, på tryckeriet.

Produktionen av karitesmör 
gynnas av mångsidig 
vegetation

Många kan ha stött på karitesmör 
som en ingrediens i hudkrämer och 
annan kosmetika. Källan till kari-
tesmöret är frukten av smörträdet 
eller karite (Vitellaria paradoxa). Det-
ta insektspollinerande träd växer på 
savannregionerna i östra och centrala 
Afrika. 

Karitesmör produceras på så kall-
lade skogsåkrar, som förutom smör-
trä, har varit en traditionell växtplats 
för ett brett urval av andra växtarter. 
Jordens skick har upprätthållits med 

Sidenört (Asclepias syriaca) 
är en näringsgröda för mo-
narkfjärilslarven. Den till-
hör familjen oleanderväxter 
(Apocynaceae).

tillräckligt lång träda. Situationen för-
ändras dock på grund av den växan-
de befolkningen och spridningen av 
intensiv produktion av jordbruksgrö-
dor. .

Karitepollineringen studerades 
nyligen i Burkina Faso. Baserat på 
fälttestet fanns det fler honungsbin 
i områden med en variation av oli-
ka träd- och buskarter. Andra bin hit-
tades jämnare överallt, men deras 
blomsterbesök var också tätast på 
platser med rik växtlighet. Författar-
na konstaterar att produktionen av 
smörträdets frukter lider på många 
ställen av ett tydligt pollineringsun-
derskott.

Delaney et al. Local‐scale tree and shrub 
diversity improves pollination services 
to shea trees in tropical West African 
parklands. Journal of Applied Ecology, på 
tryckeriet.

Korspollinerande blåbärssorter 
kräver många blomsterbesök

Även närbesläktade sorter av grödor 
kan ha betydande skillnader i repro-
duktiv biologi. Dessa skillnader bör 
beaktas i odlingstekniken. Dessutom 
är valet av ett jordbruksskifte, som 
lämpar sig för varje sort, kopplat till 
behovet av pollinatörer – om det 
finns ett stort behov av korspolline-
ring måste det i närområdet finnas 
livsmiljöer, som lämpar sig för polli-
natörer, eller så måste det upprättas 
sådana, till exempel genom sådden 
av blomsterbanor och genom att 
plantera gränder av träd.

I en nyligen genomförd studie 
undersöktes effekten av antalet 
blomsterbesök på skörden av tre od-
lade blåbärssorter. En av sorterna var 
helt beroende av korspollinering och 
två var delvis självpollinerande.

Buskblåbär

T.O. T.O.

Resultaten visar att för sorter, 
som kan självpollinera, redan vid 3–5 
blomsterbesök producerade bär med 
90 procent sannolikhet. När det gäll-
de den korspollinerande sorten led-
de 15 blomsterbesök bara till 58 pro-
cent sannolikhet för bärproduktion.

Kendall et al. Self‐compatible blueberry 
cultivars require fewer floral visits to 
maximise fruit production than a parti-
ally self‐incompatible cultivar. Journal of 
Applied Ecology, på tryckeriet.

Pollinerande flugans 
näringsanskaffning är en 
balansakt 

Bisamhället använder sitt dansspråk 
för att rekrytera ett stort antal ar-
betare till samma blommande plätt. 
Honungsbin är dock en generalist i 
användningen av nektar och pollen – 
en mängd olika växter, som blommar 
i olika faser av växtsäsongen, duger 
som näringskälla. Detta gäller inte för 
så många andra pollinerande insek-
ter, eftersom de kan till och med vara 
specialiserade på en enda växtart.

Naturligtvis ligger det också faror i 
sådan extrem kräsenhet. Om tillgång-
en till den enda näringsgrödan är rik-
lig och den blommar bra går det ing-
en nöd, men en något mer flexibel 
kost är vanligtvis ett säkrare val i en 
föränderlig värld. Balansakten mellan 
specialisering och flexibilitet studera-
des nyligen i en flugart (Nemetrinus) 
med lång sugsnabel. Dess favoritnek-
tarväxt är en lång, blåblommig art av 
riddarsporre(Delphinium caeruleum).

linerande insekter genom sitt eget 
beteende kan minska riskerna av 
ämnena för sig själva. Frågan utfors-
kades experimentellt i Indiana, USA, 
med en monarkfjäril och dess larvs 
näringsgröda, sidenört.

Baserat på resultaten kunde de 
äggläggande monarkfjärilshonorna 
undvika växter, som i experimentet 
tillsatts sex olika kemikalier: ett be-
kämpningsmedel mot skadedjur, två 
herbicider och tre fungicider. Effek-
ten observerades dock endast om al-
la sex ämnena hade tillsatts i de max-
imala koncentrationer, som användes 
i försöket. Äggläggningen minskade 
då med cirka 30 procent. Dessutom 
undvek små larver, som kläcktes ur 
äggen, att äta blad behandlade med 
ämnen. Liknande observationer gjor-
des också under fältförhållanden: fär-
re ägg hittades i de besprutade områ-
dena. I synnerhet verkade ett ämne, 
kallat metolachlor på engelska, stöta 
bort äggläggande honor.

Olaya‐Arenor et al. Do pollinators prefer 
pesticide‐free plants? An experimental 
test with monarchs and milkweeds. Jour-
nal of Applied Ecology, på tryckeriet. 

Eeva-Liisa Korpela
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För att kunna producera en bra skörd, 
behöver odlade blåbärssorter polli-
nerare.

En studie i England visade att björn-
bär är en viktig näringskälla för mån-
ga pollinerare på de Brittiska öarna. 
Bildens honungsbi och skalbagge 
träffades på ett björnbär i Sastamala.

Forskarna genomförde ett expe-
riment där flugorna erbjöds blom-
mor av olika former, färger och dof-
ter. Baserat på resultaten kan flugor 
vara flexibla när det gäller att välja en 
växtart fram till en punkt: till exempel 
var drakblomman (Dracocephalum 
heterophyllum) förutom riddarspor-
ren, populär bland dem, trots sin vi-
ta färg. Drakblomman har också ett 
långt, svagt utbuktande rör. Däre-
mot undvek flugorna tydligt ölands-
token (Dasiphora), som har en spe-
ciell karakteristisk doft och en öppen 
blomstruktur. 

I fältförhållanden är optimering-
en av näringsförsörjningen förmod-
ligen en kombination av lojalitet mot 
vissa strukturer av favoritblommor 
å ena sidan, och å andra sidan und-
vikande beteende bland annat mot 
obehagliga dofter.

Gao et al. Insect pollinators show 
constancy for different flower traits 
between the most‐ and less‐preferred 
plants: a case study of the long‐proboscid 
tangle‐veined fly. Ecological Entomology, 
oktober 2020.

Monarkfjärilarna vet hur man 
undviker bekämpningsmedel

Mycket är redan känt om de negativa 
effekterna av växtskyddsmedel. Men 
lite är hittills känt om huruvida pol-
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Biodlarna inbjuds till Skördeseminarium och årsmöte i Kuopio. 
Vid årsmötet 15.11.2020 kommer man att behandla ärenden enligt 8 § i förbundets regler. 

EU:s biodlarprograms Skördeseminarium 14.11  

Tävlingsprover till Finlands bästa honung 2020 ska i år postas i förväg till förbundets kontor. Tävlingsin-
struktionerna finns i denna tidning på sidan 176.

HONUNG  lockar till 
Skördeseminarium

LÖRDAG 14.11 EU-PROGRAMMETS SKÖRDESEMINARIUM

i Spa Hotell Rauhalahti, Katiskaniementie 8,
70700 Kuopio. Mer information om hotellet finns på rauhalahti.fi

OBS. Man måste anmäla sig till seminariet. I enlighet med myn-
digheternas riktlinjer för coronaviruset kan endast 80 gäster kan 
tas emot till seminariet.

Morgonkaffe eller -te och frukostsemla (7 €)

10.00–10.15  Skördeseminariets öppnande och hälsningar
 Ordförande i Finlands Biodlares förbundHannu 

Luukinen
 Som biodlare i Kuopio-regionen, 
 Kari Lappi, ordförande

10.15–12.00  Hur producerar man honung i världsklass? Zofuz 
KnudsenochLars Fischerfrån Danmark, som har 
varit framgångsrika i Apimondias honungstävling, 
berättar om sitt eget sätt att producera honung och 
om Apimondias honungstävling och hur man för-
bereder sig för den. Om du inte får resa till Finland 
från Danmark kommer föreläsningen att genomför-
as på video och på Teams.

12.00–14.00  Lunch och provsmakning av tävlingshonung 

14.00–14.05  Årets observationsodlare utses 

14.05–14.45  Vilken typ av honung tilltalar konsumenterna? Vilken 
burk hamnar i en matkasse? Resultat av konsumen-
tundersökningar. Suvi Luoma, Foodwest.

14.45–15.15  När inte blotta etiketten räcker: En honungsför-
packning med ett skogstema. Teemu Aittamaa, 
Korpikuusikon hunaja 

15.15–15.45  Kaffepaus 

15.45–16.05  Presentation av projektet More than honey, projekt-
ledare Anneli Salonen

16.05–16.20  Från honungssommar till prishöst, SML 

16.20–16.30 Hur gick honungstävlingen – vilken typ av honung 
fick man, vilka fick hedersdiplomen? SML:s kvalitets-
kommitté

16.30–17.00  Resultat av tävlingen Finlands bästa honung 2020 
och premiering av vinnarna 

Buffémiddag (à 22 €/person) kl. 19–21.

PRISER

Seminariet är gratis, men måltider och logi är 
avgiftsbelagda.
Alla nedanstående avgifter faktureras i förväg.

lördag 14.11
Seminariepaketet 22,00 € 
(lunch och eftermiddagskaffe, utan logi)

Logi lör-sön 
I enkelrum 101 €/person/natt
I dubbelrum 63 €/person/natt
I trepersonsrum 55 €/person/
natt

Logi lör-sön 
I enkelrum 190 €/person/natt 
I dubbelrum 120 €/person/natt  
I trepersonsrum 100 €/person/
natt

Spa ingår i logipriset.

OBS. Logikostnader debiteras i sin helhet om 
avbokningen görs efter 6.11.

För dig, som har bokat frukost i förväg, finns 
kaffe och te samt en rulle för 7 €.

söndag 15.11
Mötespaket 22,00 € 
(möteslunch och eftermiddagskaffe)

På skördeseminariet talar vi i år, förutom om den 
inhemska honungstävlingen, om att tävla på inter-
nationella arenor. De danska odlarpartnersZofuz 
KnudsenochLars Fischer, som under många år 
varit framgångsrika i Apimondias honungstävling-
ar, kommer att berätta om ämnet. Knudsen var 
också domare i den senaste tävlingen, så duon kan 
berätta, hur man producerar och hanterar honung 
av toppkvalitet, och vad som krävs för att delta i 
tävlingen.

Under sommaren och hösten beställde SML två 
studier för att kartlägga konsumenternas åsikter 
om honung och honungsförpackningar. I den 
senare studien kunde konsumentpanelen också 
bedöma strukturen hos de olika honungarna och 
studera honungsförpackningar. Forskningschef Suvi 
Luoma från Foodwest förklarar studiernas resultat 
och vad som kan avläsas från dem.

Honung som tillverkats av Korpikuusikon hunaja 
säljs i en särskilt noggrant utformad förpackning 
med sin egen speciella historia. Teemu Aittamaa 

Skördeseminariet firas denna höst 
14.11 i Kuopio. På programmet lovas 
inspirerande presentationer om honung: 
om kristallisering, honungstävlingar, 
konsumentundersökning och 
förpackningar. Dagens huvudtalare är 
Zofuz Knudsen och Lars Fischer från 
Danmark, som har varit framgångsrika i 
Apimondias honungstävlingar.

Anmälan till skördeseminarium och årsmöteöppnar 6.10 kl. 9.00. Anmälan till både seminariet och 
SML:s årsmöte ska skesenast 30.10.2020.
Det enklaste sättet att registrera sig är att använda onlineformuläret: 
www.mehilaishoitajat.fi/tapahtumat > Sadonkorjuuseminaari ja vuosikokous.
Du kan också registrera dig hos SML:s kontor: sml@hunaja.net eller 010 387 4770.
Endast 80 seminariegäster får i år delta i Skördeseminariet. Antalet deltagare är begränsat eftersom 
coronaepidemin kräver att vi på seminariet håller längre avstånd till varandra än normalt. Du bör också 
vara beredd på att bära ansiktsmask i mötessalen. Engångsskydd finns på platsen. Du ska inte komma 
till seminariet om du har minsta symptom på influensa.

Om seminariet på grund av eventuella restriktioner orsakade av coronavirusepidemin inte kan hållas 
i Kuopio i närvaro av allmänheten, kommer detta att meddelas så snart som möjligt. I detta fall kommer 
seminariet och offentliggörandet av resultaten av honungstävlingen genomföras genom fjärranslutning. 

berättar hur förpackningen skapades och hur dess 
material valdes ut. Dessutom hör vi hur förra som-
marens Pörriäislive-samarbete med YLE gick.

På seminariet kommer vi också att namnge den 
person, som har utfört topparbete för biodling, 
det vill säga Årets observationsodlare, vi hör ett 
sammandrag av honungssommaren och blir uppda-
terade om studierna i projektet More than honey. 

Som honungen på verket är naturligtvis offentlig-
görande av Finlands bästa honung 2020. Förra året 
gick titeln till Jämsä för en kristalliserad honung, som 
smälte i munnen. Vilken typ av honung kommer att 
få det att vattnas i munnen i år? Kvalitetsutskottet 
har redan i god tid i förväg kunnat bedöma honungs-
bidragen, så vi kommer också att diskutera tävlings-
honungens egenskaper och kvalitet.

REGISTRERING OCH ANTAL DELTAGARE

Zofuz Knudsens och Lars Fischers kristalliserade honung 
vann världens bästa honungspris i Apimondia 2017 i 
Turkiet.
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Hakolan Marjatila i Turengi, Janak-
kala, är Outi Koskinens fädernegård. 
Hon och hennes familj har bott där 
sedan 1994, och gårdens huvudbygg-
nad byggdes 1999. På sammanlagt 30 
hektar växer allehanda bärbuskar och 
fruktträd. Idag finns cirka 40 bikupor 
på gården

Bärodlingen började med 
hallon, biodling från en svärm

Generationsskiftet på gården ägde 
rum 2007. Samma år började hal-
lonodlingen tillsammans med spann-
mål – och biodling.”På midsommar-
afton dök en svärm bin upp på vår 
gård, och jag ringde Martti Jauhiai-
nen, en biodlare som bor i närheten. 
Som ett resultat av lite fundering 
bestämde vi oss för att jag skulle ta 
hand om bina själv. “ År 2007 skör-
dades också en del honung”, minns 
Koskinen om biodlingens början. 

På bärsidan började odlingen 
gradvis expandera från hallon. Nu 
är det utbud av sorter, som Koskinen 
räknar upp, imponerande: först åtfölj-
des hallon av svarta vinbär och sedan 
kom jordgubbe, röda vinbär, krusbär, 
havtorn, aronia, björnbär, bärhägg-
mispel, körsbär, plommon och cirka 
50 äppelträd.

Mer skörd 
genom att vårda pollinerare

Med undantag för havtorn behöver 
alla bär- och fruktplantor, som odlas 
av Koskinen, insektspollinering, som 
sköts på ett naturligt sätt av gårdens 

vande naturen genom att använda en 
mängd andra ingredienser – under-
tecknad lämnade butiken till exempel 
med maskrossirap.

Kaféet är öppet året runt på freda-
gar och lördagar, och privata evene-
mang kan också arrangeras där. “Bak-
verken i caféet är gjorda på eget mjöl, 
och bären och honungen som används 
till dem är förstås också våra egna. 
Vår finkorniga honung säljs främst på 
plats och i några små butiker i närom-
rådet”, berättar Koskinen.

Färsk honung finns kvar under he-
la säsongen. – Aronia och havtorn, 
som säljs i askar, är populära, och 
samtidigt lämnar kunderna ofta buti-
ken med honung”, fortsätter hon.

Koskinen har undervisat biod-
lingsstudenter på grundkursen vid 
Kervo medborgarinstitut. I sin egen 
skola i Mustiala har hon utbildat i 
branding- och företagarfrågor bå-
de på grundläggande nivå i jordbruk 
och i biodlares yrkesexamen. Det är 
trevligt att dela med sig av sin egen 
kompetens och samtidigt själv lära 
sig mer.

Hakolas ekologiska 
bärodlingar satsarpå branding

Bärgården, som Outi Koski-
nen är värdinna för, ligger i 
Egentliga Tavastlands varie-
rande skogs- och åkerland-
skap. Av slumpen blev hon 
biodlare och nu arbetar hon 
även som utbildare inom 
sektorn.

Ett studiebesök i projektet PÖLYHYÖYTY (POLLINERINGSNYTTA) ordnades 
24.6 på Hakolan Marjatila. Först serverades kaffe på gårdsbutikens soliga 
terrass och medierna fick höra de senaste nyheterna om projektet. Mikko 
Kuussaari specialforskare vid Finlands miljöcentral, SYKE, talade allmänt om 
det omfattande pollineringsprojekt som leddes av SYKE, masterstuderanden 
Salla Holopainenom sin pollineringstjänstundersökning för lantbrukare och 
SML:s Eeva-Liisa Korpela om förbundets samarbete i projektet. Outi Koski-
nen beskrev gårdens verksamhet och visade deltagarna runt på hallonod-
lingar och bikupor. I slutet av utflykten fanns det tid för mer detaljerade 
intervjuer. Sju medierepresentanter var på plats, och artiklar om utflykten 
publicerades i flera tidningar och intervjuer hördes på radion.

Somrigt informationsbesök på Hakola gård

egna bin. Bärbuskarna blommar i en 
lämplig rytm så att pollinering utförs 
effektivt och bin har ständigt mycket 
mat. "Tidiga varianter av svarta vin-
bär öppnar säsongen, följt av aronia 
runt studentfesten", beskriver Ko-
skinen.

Koskinen kompletterar urvalet av 
nektarväxter med odling av olika ör-
ter, eftersom de omgivande område-
na mestadels omfattar spannmålsfält. 
Hon vill också satsa på en gynnsam 
miljö för pollinerare, och till exempel 
vitklövern får fritt blomma mellan ra-
derna av bärbuskar. 

“Jag tycker att honungsbin och 
naturliga pollinerare kompletterar 
varandras arbete. Och även biodlar-
na hjälper naturliga pollinerare. En 
lantbrukare strävar ju efter att han-
tera miljön på ett sådant sätt att bin 
och samtidigt andra insekter har nä-
ring under hela sommaren”, säger 
Koskinen.

Koskinen har några bikupor i pol-
lineringstjänsten på grannens rybs- 
och ärtarealer samt på Kiipula yrkes-
instituts marker. Hon påpekar att bi-
odling också ger naturupplevelser, 
som man kanske inte alltid har tänkt 
på."Till exempel, under nattlig bo-
migration kan du se djur som rör sig 
i mörkret."

Vidareförädling, café
och utbildning

Outi Koskinen studerade till professi-
onell biodlare i Mustiala 2010–2011. 
Hon är särskilt intresserad av ut-
vecklingen av vidareförädlade pro-
dukter. På hyllorna i gårdsbutiken, 
som också fungerar som café, finns 
bivaxljus, som överträffar varandra 
med sin färgprakt. Koskinen gör även 
tvål- och honungssötad glögg samt 
honungs- och bärprodukter. . Uppfin-
ningsrikedom hittar man i den omgi-

Eeva-Liisa Korpela, 
text och bilder

Förutom honung säljer gårdsbutiken vid Hakolan Marjatila ett brett utbud 
av biprodukter, såsom bivaxljus, tvål, honungssötad glögg och honungs-bär-
produkter.

Besök hos jättebalsamin lämnar spårPå varma sensommar- och tidiga höst-
dagar gillar bin att besöka jättebalsa-
minen. Den producerar måttligt med 
nektar, och nektarn är lätt tillgänglig. 
För att nå källan till nektar måste biet 
gå under ståndarna, som hänger under 
blommans "tak". Ljust pollen lossnar 
lätt och biet får pollen på sin rygg. Bin, 
som återvänder till sin kupa, har ofta en 
ljus fläck på ryggen för att markera ett 
besök hos jättebalsaminen. Humlorna besöker också gärna 

jättebalsaminen.T.O.
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