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Tidiga rensningsflygningar 
förutspår en lång yngelsättningsperiod
Värmeböljan som spred sig 
i Finland kring mitten av 
mars fick bina att göra sin 
rensningsflygning förhållandevis 
tidigt. Det är en lättnad att se 
att kuporna överlevt vintern, 
men de kritiska veckorna 
ligger fortfarande framför oss 
och förluster kan fortfarande 
inträffa. Dessutom kan 
svärmningsperioden på grund 
av en lång yngelsättning bli 
tidig.

Många odlare drog en djup suck av 
lättnad när bina gjorde sin rensnings-
flygning. Samhällena är dock fortfa-
rande i ett känsligt läge. På våren kan 
vinterförluster fortfarande äga rum på 
grund av matbrist, myror eller björ-
nar. Att ett samhälle försvagas, eller 
i bättre fall inte förstärks, är även 
det en vinterförlust. Det kan finnas 
många skäl till detta.

Flera orsaker till att samhällen 
försvagas

Att det dök upp cementhonung i ku-
porna förra hösten i utfodringens inle-
dande skede kan öka vinterförluster-
na. Detta på grund av att sockerarten 
melicitos som finns i cementhonung-
en inte passar binas matsmältning. En 
annan faktor som orsakar matsmält-
ningsproblem är vattenbrist. Bin som 
lämnar avföring i kupan kan också 
ha nosema. Nosema dödar sällan ett 
samhälle, men sjukdomen sprider sig 
och samhället försvagas om bin på 
grund av långa perioder av kyla måste 
uträtta sina behov i kupan.

Om samhället har trakékvalster 
är besvären som störst på våren, när 
unga bin är i nära kontakt med var-
andra. Då sprids kvalstret och sam-
hället försvagas. Myrsyrabehandling 
med några års mellanrum hjälper till 
att hålla ordning på problemen orsa-
kade av trakékvalster.

Det allra största problemet är en 

kar dem. Om dina förluster är excep-
tionellt stora och det inte finns någon 
förklaring till dem, vänligen kontakta 
våra biodlingsrådgivare.

Med vårens 
behandlingsåtgärder tryggas 
yngelsättningen

Vårens första inspektion – liksom 
vårens andra inspektioner – av ku-
porna lönar sig att göra först när 
temperaturen i skuggan är +15 grader 
och det inte blåser. Inspektionen bör 
också alltid utföras så snabbt som 
möjligt. Ett svagt samhälle kan inte 
höja temperaturen i yngelrummet sär-
skilt effektivt så man bör i synnerhet 
med svaga kupor vara försiktig. På 
våren kan ett svagt samhälle sättas 
ovanpå ett starkt samhälle för att 
bilda ett så kallat tvådrottningssam-
hälle. Separerade med spärrgaller och 
tidningspapper lägger drottningarna 
ägg i sina egna lådor och det starka 
samhällets arbetsbin deltar i skötseln 
av avkommorna från drottningen på 
övervåningen och producerar värme.

Det lönar sig att ge sparsamt med 
tilläggsutrymme på våren. I början 
dör det fler vinterbin än vad det föds 
nya så mängden bin minskar inled-
ningsvis, även om yngelsättningen 
redan börjat. Att lägga lådan under-
till är alltid ett bra val om man är osä-

stor mängd varroakvalster, som för-
svagar ett samhälle på många sätt. Ett 
samhälle som klarat sig ända fram till 
rensningsflygningen dör dock sällan 
av varroakvalster i sig. Bekämpning 
bör genomföras i samhällen som lider 
av varroakvalster genast efter rens-
ningsflygningen innan det förekom-
mer täckta yngel i kupan. Effekten av 
en oxalsyrabehandling är för liten om 
det redan finns täckta yngel på en yta 
större än en handflata. I maj kan man 
ännu korrigera situationen med en 
kortvarig myrsyrabehandling. Tymol 
får under inga omständigheter använ-
das för bekämpning på våren.

FBF:s undersökning om 
vinterförluster kartlägger 
orsakerna till förluster

Försvagade samhällens andels av 
vinterförlusterna har varit drygt 10 
procent sådana år då vinterförlus-
terna varit väldigt stora, dvs. 20–30 
procent. När procentandelen vinter-

förluster varit 10–15 har försvagade 
samhällen stått för ungefär fem pro-
cent av dessa. Drottningförlusterna är 
vanligtvis några procent, i värsta fall 
ungefär fem procent.

Orsakerna till vinterförluster är of-
ta summan av flera olika faktorer, och 
det är inte alltid lätt att hitta en spe-
cifik orsak till förlusterna. En sak föl-
jer en annan, och när många små fak-
torer verkar tillsammans är katastro-
fen ett faktum.

FBF:s internetundersökning om 
vinterförluster öppnar i slutet av april 
på förbundets webbplats. För att delta 
i undersökningen bör du noggrant no-
tera observationer om kupors dödsor-
saker och antalet förlorade kupor. På 
så sätt går det snabbt och enkelt att 
svara på frågorna. Att spåra förluster 
och jämföra dem med förluster i an-
dra länder bidrar till att förstå orsa-
kerna till dem. Ofta kan odlaren själv 
påverka övervintringens framgång, 
men överraskningar inträffar och det 
behövs information om vad som orsa-

ker. Alternativt kan man lägga lå-
dan ovanpå och lägga tidningspapper 
emellan. Yngelrummet får inte brytas 
upp på våren.

En lång period av yngelsättning 
gynnar varroa

På hösten gjordes på många ställ-
en observationer av rikliga mängder 
varroa. En tidig vår och en lång varm 
höst är bra för binas reproduktion, 

men förvärrar samtidigt varroapro-
blemet. Mängden fästingar blir lätt 
för stor och samhällen går förlora-
de. Bekämpning på senhösten kan 
minska antalet fästingar med 90–95 
procent, men det räcker inte alltid för 
att säkra en god utveckling på våren 
om utgångspunkten varit dålig. Ett 
samhälle överlever med några dussin 
fästingar på våren, men en större 
mängd än så är förödande för det.

Om det förekommer mycket 
varroa lönar det sig att vara sär-
skilt noga med att ta bort täckta 
drönarlarver genast från och med 
maj. Dessutom görs en kortvarig 
myrsyrabehandling, dvs. punktbe-
handling, i maj så fort alla vinter-
bin bytts ut. I en punktbehandling 
ges 25 ml 65-procentig myrsyra in-
dränkt i en duk som läggs på ramarna 
åt en låda Langstroth eller två lådor 
Farrar 2–3 gånger med tre dagars 
mellanrum. Anvisningar för behand-
lingen finns i augusti månads tabell 
för bekämpningsanvisningar. Kom 
också ihåg att minska storleken på 
flygöppningen och utför under inga 
omständigheter bekämpningen under 
en värmeperiod.

Om situationen är riktigt illa och 
det syns bin med vingskador i kupan 
kan man till och med göra en fullstän-
dig sanering på samma sätt som vid 
amerikansk yngelröta. I sådana fall 
måste dock samhället vara tillräck-
ligt starkt. Efter saneringen, en vecka 
efter att drottningen har börjat lägga 
ägg, intensifieras bekämpningen ge-

Information om vinterförluster samlas in av odlarna på tre sätt: internetunder-
sökning, Lassi Kaukos telefonintervjuer och höstens skördeundersökning. Den 
officiella vinterförlustprocenten är genomsnittet av dessa tre undersökningar. 
Oftast ligger resultaten som erhållits i de olika undersökningarna mycket nära 
varandra. Undantaget var vintern 2019–2020, då det i internetundersökningen 
angavs mycket högre förlustnivåer än i de andra undersökningarna. Andelen 
försvagade samhällen är oftast 5–10 procent. När förlusterna är stora är 
andelen försvagade kupor ofta nästan 10 procent, vilket ökar förlustgraden. 
Internetundersökningen och Lassi Kaukos telefonintervju är en del av CO-
LOSS-samarbetet. I år öppnas FBF:s COLOSS-internetundersökning efter 
påsken i vecka 17.
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Mer utrymme ges med försiktighet, men tillräckligt tidigt för att bina inte ska 
börja svärma. Mer utrymme behövs när det finns bin i alla kakavstånd och 
det dessutom finns åtminstone två hela kakor med täckta yngel i kupan. Utför 
vårbehandlingarna snabbt och öppna endast kupan om utomhustemperaturen 
är tillräckligt hög. 

På våren kan myror lätt förstöra ett samhälle, särskilt ett lite svagare sådant. 
Ett sätt att bekämpa myror på är att lägga runda plastbitar på kupornas ben så 
att plasten hänger nedåt. Växtligheten får inte röra vid plasten. En plastbit är 
kanske inte tillräckligt, utan det kan behövas två. 
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nom att utföra en oxalsyrabehandling 
innan det finns täckta yngel i kupor-
na. Observera dock att ingen skörd 
kan samlas in från samhällen som sa-
nerats på detta sätt om behandlingen 
görs i juni–juli.

Svärmningstiden kan börja 
redan i maj

Målet är att odla sådana bin som är 
långsamma med att svärma. Här spe-
lar drottningodlare och uppfödare en 
nyckelroll. Det är särskilt viktigt att 
välja högkvalitativa drottningar för 
stadsodling. Dessutom måste biod-
laren ha tillräcklig stora kunskaper: 
odlaren kan förhindra svärmandet om 
hen känner igen symtomen och agera 
förutseende.

Det är svårt att förutsäga framti-
den, men en biodlare måste försöka 
göra det också. En tidig rensnings-
flygning och en varm vår tyder på en 
tidig svärmningssäsong. Om yngel-
sättningen fortskrider i normal takt 
och vädret förblir gynnsamt kan de 
första svärmarna lämna kuporna så ti-
digt som i maj. Oftast inträffar svärm-
ningstiden i mitten av juni och kring 
midsommar, i norra Finland lite sena-
re än i södra Finland.

För att förhindra svärmning är ut-
vecklingen av yngelrummet, inledan-
det av drönarodling och eventuellt 
byggande av drottningceller saker att 
tänka på. En till låda ska ges när var-
je kakavstånd är fullt med bin och det 
redan finns två fulla kakor med täck-
ta yngel. Om detta görs för sent stiger 
svärmningsfebern.

För att fånga in svärmar behövs 
alla odlare

Förra året testades en app för infång-
ning av svärmar, i vilken utomstående 
rapporterade iakttagelser av svär-
mar med ett onlineformulär. Tjänsten 
skickade ett meddelande till alla od-
lare som registrerat sig i den inom en 
radie på 50 kilometer. Ofta är de som 
rapporterar svärmar inte bekanta med 
bin och är rädda. Därför är det också 
viktigt att lugna och informera. Tele-
fonrådgivning i fråga om svärmar och 
infångande av svärmar är ett mycket 
värdefullt arbete och förbundet hopp-
as att så många odlare som möjligt 
vill delta i det.

Landsmärkningen på förpackningar 
med ekologisk honung har ändrats. 
I texten bredvid den gröna ekolo-
giska flaggan bör från och med nu 
stå Finskt jordbruk eller EU-jord-
bruk. Den gamla ”tuotettu Suo-
messa”-märkningen kan användas 
på produkter som producerats före 
31.12.2022 och de får säljas slut. 
Finskt jordbruk-märkningen är obli-
gatorisk för produkter som produ-
cerats från och med 1.1.2023. Mer 
information hittas på Livsmedels-
verkets webbplats: https://www.
ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmed-
elsbranschen/ekoprodukter/mark-
nad-och-markning/framstallnings-
plats-i-markningar/

Även ekoförordningen har änd-

rats och därmed några av villko-
ren för ekologisk biodling. Ändring-
arna rapporterades om i Mehiläinen 
1/2022 och information finns även på 
Livsmedelsverkets webbplats. FBF 
har utarbetat riktlinjer för uppfyllan-
de av ekovillkoren och de finns nu på 
den nya webbsidan hunaja.net/mehi-
laistarhaus/hunajan-ja-muiden-mehi-
laistuotteiden-tuotanto/luomuhuna-
jan-tuotanto/. Riktlinjerna innehåll-
er förslag om att byta vax mot eko-
logiskt vax, kartläggning av insam-
lingsplatser för ekologiska bin för 
NTM-centraler, en ram för en ekoplan 

Förpackningsmärkningen för ekologisk 
honung förändras

för biodling och ett exempel på en 
omsättningsberäkning. FBF anser att 
det är viktigt att ekologiska biodlare 
håller jämna steg med förändringarna 
och får tillräckligt med aktuell infor-
mation om dem. Därför samlar för-
bundet ekologiska biodlares kon-
taktinformation. Om du vill få med-
delanden från FBF om ekofrågor, 
vänligen kan du skicka din e-post-
adress till forskningsexperten Anneli 
Salonen: anneli.salonen@hunaja.net. 
Hon svarar även på biodlares frågor 
om förändringarna i ekoförordningen.

Anneli Salonen

Landsmärkningen för ekologisk 
honung ändras från och med 
början av nästa år. Villkoren för 
ekologisk biodling förändrades i 
början av detta år.
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JAG SOM OBSERVATIONSODLARE?

Avelsbedömningen är ett av observationsodlarnas fyra verksamhetssätt och 
kanske det mest arbetsamma. Det stöder drottninguppfödarnas mål att producera 
högkvalitativa finländska bidrottningar. Arbetet som bedömare kräver erfarenhet 
och tillräckligt med bin för att det ska vara enkelt att grunda en bedömningso-
dling med nya avläggare.

Bedömningen av drottningar ger värdefull information om deras avkommors 
beteende och hjälper drottninguppfödarna att välja ut drottninglinjer som kon-
staterats vara bra för fortsatt avel. Uppfödarens arbete är utmanande och lång-
varigt. Bedömarna producerar mycket med mångsidig information för att stöd-
ja uppfödningen. I BeeBreed.EU-databasen finns information om de bedömda 
drottningarnas linjer och via den har redan inkommit en första indikation på ut-
ländskt intresse för finländska drottningar. Drottninguppfödning som stöds av 
bedömare förbättrar hela landets bibestånd.

Importerade drottningar kan äventyra det inhemska avelsarbetet
Varje år hämtas nya drottningar till Finland. I synnerhet på våren när inhemska 
drottningar inte ännu finns tillgängliga vill biodlarna ersätta sina vinterför-
luster med utländska drottningar. Forskning visar dock att lokala stammar är 
mest framgångsrika och bin som är anpassade till de finländska förhållandena 
klarar till exempel vintern bra. Avkommor till utländska drottningar sprider 
främmande genmaterial i miljön och försvagar våra egna lokala stammar. År 
av drottningsuppfödarnas avelsarbete kan gå till spillo om ett samhälle med en 
utländsk drottnings placeras nära ett parningsområde.

Vinterförluster är beklagliga, och det lönar sig att förbereda sig på dem ge-
nom att övervintra några extra samhällen. Efter en vinter som gått bra kan de 
extra samhällena säljas eller kombineras med något försvagade samhällen. På 
så sätt förblir antalet samhällen detsamma. De årliga drottningutbytena kan så-
ledes göras med högkvalitativa, inhemska drottningar som är med i bedömning-
en, till exempel i slutet av juli.

FBF hoppas få med sig både fler bedömare och drottninguppfödare som fö-
der upp inhemska bistammar i avelsbedömningen. Om avelsbedömning eller 
drottningavel intresserar kan du kontakta biodlingsrådgivare Maritta Martik-
kala: maritta.martikkala@hunaja.net.

Maritta Martikkala

Uppfödning av inhemska 
drottningar gynnar alla biodlare
Avelsbedömarna hjälper inhemska drottninguppfödare att 
välja ut de stamdrottningar som lämpar sig bäst för avel. Sam-
tidigt förbättras hela landets bibestånd. Att köpa drottningar 
från utlandet kan däremot försvaga våra egna lokala stammar 
och i värsta fall äventyra avelsarbetet.

Melicitos är en trisackarid med två glukoser och en frukt-
osmolekyl. Bladlusen omvandlar växtsavens socker till 
melicitos, i synnerhet under torra somrar. Honungsdagg 
från i synnerhet bladlöss som äter gran kan innehålla rik-
liga mängder melicitos. Typiskt uppkommer den snabbt 
kristalliserande honungen gjord på honungsdagg, dvs. så 
kallad cementhonung, om det finns mer än 20 procent me-
licitos i honungsdaggen. I augusti förra året samlade bina 
på vissa områden just denna typ av honungsdagg.

Cementhonung passar inte som vinterföda

Cementhonungen är mycket dålig näring för övervintran-
de bin. Antagligen kan mikroberna i biets tarm inte dra 
nytta av melicitosen, utan den samlas i biets mellantarm. 
Biet svälter och övervintringen misslyckas. Man talar till 
och med honungsdaggssjukan (honeydew flow disease, 
Seegurger et al.). Melicitos kan orsaka allvarliga tarmpro-
blem, i synnerhet på vintern.

Några odlare hann avlägsna cementhonungskakorna ur 
kuporna i augusti, men många hade redan inlett utfodring 
när insamlingen av honungsdagg började. Utfodringen 
kan ha spätt ut honungen på honungsdagg så att det inte 

Det är bäst att smälta ned cementhonungskakor
Kakor av cementhonung som innehåller rikligt med melicitos lönar sig att smälta ned, då 
melicitos inte passar biets matsmältning.

nödvändigtvis uppstår några problem. Man skulle gärna ge 
tillbaka borttagna kakor till kuporna på våren, men det lö-
nar sig att vara försiktig med dem. Om de återbördas för ti-
digt kan de orsaka tarmproblem eftersom långa köldperi-
oder förhindrar binas rensningsflygningar. Senare i början 
av sommaren kan melicitosen eventuellt sakta ner samhäl-
lets utveckling bara i liten utsträckning, eftersom näringen 
inte absorberas väl.

Mängden melicitos klargörs i laboratorium

De små mängder melicitos som cementhonung innehåller 
skadar sannolikt inte bina på sommaren på något sätt. Me-
licitoshalten i kakornas cementhonung kan dock endast av-
göras med en laboratorieanalys. Säkrast är alltså att smälta 
ner kakor med cementhonung och ta tillvara det värdefulla 
inhemska vaxet.

Maritta Martikkala

Mer information: V. C. Seeburger & al.: The trisaccharide 
melezitose impacts honey bees and their intestinal micro-
biota. PLoS One. 2020 April 10. Publikationen finns online 
på adressen: 10.1371/journal.pone.0230871

I samma synfält som eko-
märket måste alltid den 
övervakande myndighet-
ens nummer anges. 

Alla obligatoriska uppgifter ska även 
anges på svenska på tvåspråkiga orter.
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Av medlemmarna i Finlands Biodlares 
Förbund fungerar ungefär 40 som 
vågkupeodlare. De har alltså under 
en eller flera av sina bikupor en våg 
vars vägningsresultat de publicerar 
på webbplatsen vaakapesa.fi så att 
också andra biodlare kan följa med 
dem.

En del av vågkupeodlarna till-
handahåller vägningsinformation till 
vaakapesa.fi-sidan även på vintern. 
Eftersom snö naturligtvis stör väg-
ningsresultaten skulle det vara bra att 
bygga snöskydd över kuporna på om-
råden där det kommer mycket snö. 
Det har många redan gjort.

På denna sidan har jag i bilder 
samlat uppgifter från observationso-
dlare som ger vinterrapporter om de-
ras kupor denna vinter. På bild 1 ang-
es viktminskningen för kupor på oli-
ka orter under vintern. Kupans foder-
konsumtion under vintern beror för-
stås mycket på hur stort samhället är 
och på vinterns väderförhållanden. 
Viktminskningen i oktober–mars för 
kuporna som var med i mätningen 
var från knappt sju kilo till elva kilo.

Viktkurvan kan visa en 
rensningsflygning

Om man i februari–april följer med 
kupans vikt med några dagars mel-
lanrum kan man på viktkurvan mär-
ka när kupan gör rensningsflygning-
en och när yngelsättningen börjar. 
Om man dessutom kan kombinera 
viktuppgifterna med till exempel en 
mätning av kupans inre temperatur 
får man en ännu tydligare bild av när 
dessa händelser inträffar. I Tammer-
fors har biodlaren Martti Röyskö lagt 
upp denna information på Facebook 
i albumet Keskustelua vaakapesistä 
i gruppen Mehiläishoitajien keskus-
teluryhmä. På Marttis bilder syns en 
tydlig ökning av kupans inre tempera-

tur samtidigt som kupans vikt börjar 
sjunka kraftigare. Viktkurvan för ku-
pan som finns på vaakapesa.fi-sidan 
visar samma sak (Bild 2).

En viktförändring kan berätta 
om att förhållandena ändrats

Även om vågen inte har något snö-
skydd kan den ändå ge information 
om hur kupan interagerar med om-
givningen. Utöver mängden snö be-
rättar vågen även om något oväntat 
händer i kupan. Till exempel kan vå-
gen skicka ett larm om det rinner ner 
snö från kupans tak, och då är det bra 
att titta till kuporna och kontrollera 
om de och deras tak är på plats som 
de ska. Efter att snön smält kan man 
på våren fortsätta att följa med vikten 
som vanligt. Genom att jämföra vå-
rens vikt med den sista vikten på hös-
ten innan snön kom får man också en 
bild av kupans foderkonsumtion och 
huruvida foderresurserna är tillräck-

Vinterobservationer från vågkupor

På vintern kan vågkupornas 
viktförändringar berätta för bi-
odlaren om till exempel plötsli-
ga förändringar i förhållandena 
eller att rensningsflygningarna 
börjat.

liga på våren.
Vissa vågkupeodlare flyttar in vå-

gen så att den står torrt under vin-
tern. Detta är också fullt tillåtet och 
motiverat, eftersom vågen håller 
längre när den inte utsätts för vädrets 
makter under vintern. Till vår glädje 
fann vi att batterierna i vågarna som 
togs i bruk förra hösten har hållit för-
vånansvärt väl i vinterförhållanden. 
Batteriladdningen i vågar som satts 
igång i oktober var fortfarande mer 
än 90 % i mars.
Stor tack till alla vågkupeodlare för 
deras arbete som observationsodla-
re. Tack även till Martti Röyskö, Anu 
Tanskanen och Jouni Joutsimatka för 
informationen för denna text.

Vågkupornas vägningsresultat kan 
följas på adressen vaakapesa.fi. Sidan 
nås även från FBF:s webbplats: huna-
ja.net/mehiläistarhaus/havaintotar-
haus/vaakapesät

Anneli Salonen

Bild 1

Bild 2
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I slutet av sommaren 2021 hittade 
finländska biodlare på många ställen 
så kallad cementhonung i sina biku-
por. Cementhonungen kristalliseras 
mycket snabbt i cellerna och bildar 
stora kristaller och blir hård. Feno-
menet är sällsynt i Finland. Därför lät 
FBF undersöka sockersammansätt-
ningen i cementhonungsprover från 
åtta olika delar av Finland i ett tyskt 
laboratorium som är specialiserat på 
honung.

Honungs sockersammansättning 
varierar beroende på vilka blommor 
nektarn kommer ifrån eller på ho-
nungsdaggens ursprung. Cement-
honung kommer från honungsdagg 
som utsöndras av vissa bladlöss. Typ-
iskt för cementhonungen är att den 
innehåller rikligt med ett socker som 
kallas melicitos. I Centraleuropa är 
cementhonung betydligt vanligare 
är hos oss, och det är också där som 
dess ursprung har studerats. I Tysk-
land har man konstaterat att i syn-
nerhet vissa bladlöss som äter gran i 
torra och heta förhållanden produce-
rar honungsdagg som innehåller rik-
ligt med melicitos och som sedan ger 
upphov till cementhonung. Man vet 
inte säkert vad som ger upphov till 
cementhonung i Finland.

Rikligt med melicitos i fem 
prover

Av de åtta prover som FBF lät under-
söka innehöll fem mer än 20 procent 
melicitos. Som mest fanns det till 
och med 40 procent. Mängden frukt-
os och glukos i proven med rikliga 
mängder melicitos var anmärknings-
värt låg. Enligt honungsdirektivet ska 
blomhonung innehålla sammanlagt 

Också i Finland är melicitos 
orsaken till cementhonung
Förra hösten erhölls i olika 
delar av Finland en sällsynt 
och otrevlig skörd: cementho-
nung. Åtminstone till stor del 
var orsaken honungsdagg som 
samlats in av bina och som 
innehåller rikligt med melici-
tos.

mer än 60 procent fruktos och glu-
kos, och honung på honungsdagg 
mer än 45 procent. Därför är prover-
na med melicitos enligt laboratoriet 
inte honung, eller får i alla fall inte 
säljas som honung.

Ett av proverna (från Mellersta 
Finland) fastställdes i laboratoriet 
vara honung från honungsdagg. Det 
innehöll sammanlagt 54 procent 
fruktos och glukos. I två av prover-
na upptäcktes ingen melicitos alls, så 
kristalliseringen i cellerna berodde på 
något annat.

På de två cementhonungsprover 
som innehöll mest melicitos (från 
Egentliga Finland och Birkaland) gjor-
des även pollenanalyser i samma la-
boratorium. I proverna hittades dock 

bara mycket små mängder honungs-
daggsmarkörer som skulle ha kunnat 
berätta om växtursprunget till ho-
nungsdaggen.

Cementhonungens följder för 
kuporna är fortfarande en gåta

I nummer 6/2021 av Mehiläinen be-
rättades om en tysk studie i cement-
honung. I studien konstaterades att 
honung som innehåller rikliga mäng-
der melicitos inte är användbar för 
bin och att ramar som innehåller 
cementhonung därför bör kasseras. 
Det återstår att se vad konsekven-
serna av cementhonung som blivit 
kvar i kuporna förra hösten blir för de 
finländska biodlarna.

Anneli Salonen

I fem cementhonungsprover fanns mycket melicitos (gul färg). I två prover 
upptäcktes ingen melicitos alls, så orsaken till den snabba kristalliseringen var 
något annat.
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Kupornas viktminskning i kilo i oktober–mars

Vintersäsongens mätningsresultat

12.3 kupans vikt börjar sjunka 
kraftigt.
12.–20.3. kupans viktminsk-
ning är 2,4 kg

Cementhonungsprover 2021 sockerarter
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Allt levande behöver vatten, 
så även bina. Ett enskilt bis 
vattenbehov är minimalt, 
men ett helt samhälle för-

brukar en häpnadsväckande mängd 
vatten. Vattenbehovet varierar enligt 
årstid, samhällets aktivitet och storlek 
samt luftens temperatur och fuktighet. 
Därför är det svårt att uppskatta den 
exakta mängden.

Den huvudsakliga källan till vat-
ten för bina är nektar, vars vatten-
innehåll dock kan variera kraftigt. Ett 
övervintrande samhälle återvinner å 
sin sida vatten som kondenseras på 
kupans insida. Detta vatten kommer 
delvis från den kalla uteluften, delvis 
från binas ämnesomsättning, och del-
vis från flytande honung eller vinter-
foder. Dessa mängder är svåra att mä-
ta. Enligt den mest kända uppskatt-
ningen förbrukar ett normalt samhäl-
le drygt 20 liter vatten per år.

Vatten skyddar kupan från 
förfrysning

Vad går vattnet till? Bin behöver stän-
digt vatten för att upprätthålla sina 
levnadsfunktioner, såsom matsmält-
ning och värmereglering. Att sköta 
larverna och att hålla kupan i bebo-
eligt skick förbrukar mycket vatten. 
Honung och vinterfoder späds ut med 
vatten så att maten blir lämpligare för 

Bin och livets elixir VATTEN

Man kommer lätt ihåg att erbjuda sina sällskapsdjur vatten, men 
binas vattenbehov minns man ofta först när grannen klagar över 
att de tagit över hundens vattenkopp eller barnens simbassäng. 
Rusty Burlew belyser i en artikel i American Bee Journal, vad bin 
behöver vatten till och hur de hämtar det.

larverna. De unga matarbina behöver 
vatten så att de kan upprätthålla sina 
fodersaftskörtlars förmåga att produ-
cera drottningsaft. Också larvernas 
välbefinnande kräver att yngelrummet 
håller en jämn fuktighet och lämplig 
temperatur.

Bin är mästare på att reglera ku-
pans temperatur. De skapade en me-
tod för luftkonditionering långt inn-
an människan ens kom att tänka på 
det. När kupan blir kall skvätter bina 
vatten på cellerna och fläktar sedan. 
Temperaturen regleras av fläktandets 
intensitet, och samtidigt hålls luftfuk-
tigheten lämplig för ynglen.

När bin eller drottningar transpor-
teras från en plats till en annan och 
de inte själva kan hämta vatten är till-
handahållandet av vatten biodlarens 
viktigaste uppgift. Om kupan hettas 
upp under transport blir cellerna mju-
ka och kakorna kollapsar, och då dör 
samhället. Om vatten finns tillgäng-
ligt sköter bina nog om nedkylning-
en, så länge som kupans tak och bot-
ten har ett nät som luften kan ström-
ma igenom.

Dricksplatser hittas med lukt- 
eller känselsinnet

När behovet av vatten i en bikupa är 
stort måste de bin som samlar in nek-
tar och pollen vänta på sin tur, men 

vatten tas snabbt emot. Så hämtar vat-
tensamlarna snart mera vatten. Varma 
dagar eller för kupor som står på heta 
platser förs bara vatten till kupan, 
även om det frenetiska flygandet kan 
se ut som svindlande nektartranspor-
ter. Allt är dock i sin ordning så länge 
som det finns tillräckligt med vatten i 
omgivningen.

Biet använder andra sinnen för att 
hitta vatten än för att hitta mat. Biets 
synsinne har utvecklats för att leta ef-
ter lämpliga blommor och enligt den 
senaste forskningen reagerar ett in-
samlande bi bättre på kontraster mel-
lan färger än på färgerna själva. Syn-
sinnet är alltså inte så effektiv när det 
gäller att leta efter vattenkällor. I stäl-
let använder bina sina lukt- och kän-
selsinnen när de letar efter vatten. I 
synnerhet luktreceptorerna i benen 
och känselspröten berättar när en 
dricksplats har hittats.

Alger, klor och salt är lockande

Binas dricksplats är inte alltid den 
som vi tycker är lämpligast. Bina kan 
till exempel intressera sig för den våta 
kanten på en blomkruka, en våt fläck 
på gräsmattan eller en blöt hög med 
hundbajs. Det kan vara lukten som 
fört bina till platsen, eller så är de 
intresserade av mineraler som kanske 
inte finns i traktens näringsgrödor.

I synnerhet algers aromer drar till 
sig bin. Ofta är stenar täckta med al-
ger eller mossa på botten av ett di-
ke eller en bäck, eller en damm täckt 
med grön slem, riktiga delikatessbuf-
féer enligt bina. Också fåglars vatten-
ställe, simbassänger, sällskapsdjurs 
matkärl och kompostavfall kan locka 
till sig bin. Luktsinnena styr dem och 
kompenserar för synsinnets brister.

Forskare har upptäckt att bin till 
och med kan markera en vattenplats 
med doften från sin Nasonovkörtel i 
ett område där det är svårt att navige-
ra till vattenkällan, till exempel i ök-
nen. Förutom alger lockar även klore-
rat och salt vatten till sig bin. Bin som 
lärt sig uppskatta simbassängens klo-
rerade vatten kan också suga i sig vat-
ten från blekta lakan som hängts upp 
på tork. Rent kranvatten är det sämsta 
alternativet för bins vattenkärl. Det 
lönar sig att alltid åtminstone tillföra 
lite salt i vattenställets vatten.

Stadsodlare: gör i ordning 
vattenstället i tid

I stadsodlingar och på bostadsom-
råden lönar det sig att vara särskilt 
noggrann med binas vattenkällor. 
Vattenkärlet ska vara på plats redan 
innan bina hämtas och i tid på våren 
innan sommarens varma perioder. 
Annars är det mycket sannolikt att 
det på grannhusens gårdar finns nå-
gon lämplig simbassäng för barn, en 
vattenskål för husdjur eller någon 
annan för bin tilltalande fuktig plats 
där tomtens ägare inte vill ha några 
bin. Då kan grannsämjan sättas på 
prov. Bina uppfattning om vad som 
är en bra plats för att dricka kan i sin 
tur vara svår att ändra när de väl fattat 
tycke för en viss plats.

Många olika sorters arrangemang 
kan vara bra som vattenställe, men 
det viktigaste är att vattnet inte tar 
slut. Så fort det gör det flyger bina 
iväg för att leta efter ett nytt vatten-
ställe, som kan hittas hos grannen. 
Timing och underhåll är viktigt i till-
handahållandet av vatten.

Tips för att skapa en attraktiv vattenplats
Nedan följer några tips för en situation där bina har hittat en vattenplats 
på grannens tomt eller på en annan olämplig plats. – Och varför inte prova 
dem även om så inte är fallet. Alltid är knepen inte till hjälp, men det lönar 
sig i alla fall att försöka.

● Lägg ut fat som dryckeskärl, men stenar på botten och en nypa 
socker och en droppa eterisk olja, till exempel anis- eller tea 
tree-olja. Doften hjälper bina att enkelt hitta kärlet och sockret 
upprätthåller deras intresse för vattenstället. Lämna bort sock-
ret och oljan när du fått bina att falla för dina dryckesställen.

● Du kan även testa att erbjuda saltat eller klorerat vatten, som 
bina eventuellt hunnit vänja sig vid på dryckesställen de redan 
hittat.

● Lägg fram blomkrukor med våt blomjord i. Doften av jord kan 
locka dem att dricka.

● Blöt betong eller bara blöt sand lockar ofta till sig törstiga bin.

● Plantera växten lammöron i närheten av din odling. Växtens lud-
na blad samlar dagg och erbjuder bina en utmärkt dryckesplats. 
Lammöron är också en nektarväxt.

● Du kan också bygga en mer komplicerad vattenautomat av trä, 
mossa, stenar och strån, som erbjuder vatten åt många olika 
insektsarter. Det är ett rent nöje att följa med livet kring den.

Källa: Rusty Burlew: The Curious 
Beekeeper: The Ladies Drink for Free. 
American Bee Journal, mars 2022, s. 
281–285

Tillämpligt översatt av 
Maritta Martikkala Bi
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VAD GÖR DU NÄR EN BJÖRN 
HAR BESÖKT BIODLINGEN

Mer information om hur man förebygger rovdjursskador finns i guiden på 
internet: Förebyggande av rovdjursskador hos primärproduktionsbönderna. 
(https://petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennaltaehkaisyopas_alkutuo-
tantotilallisille.pdf.)

Dokumentera händelsen och gör en anmälan till händelsekommunens 
landsbygdsombudsman1och den lokala rovdjurskontaktpersonen2. 
Landsbygdsombudsmannen behöver se skadorna för att du kan få er-
sättning. Om tjänstemännen inte kan fås till odlingarna inom rimlig tid, 
be två ojäviga vittnen komma till platsen för att ta mängder av foton på 
skadorna, innan du monterar ned kuporna. 

Spara alltid alla tydliga tecken på björnar: klomärken på kakor och fack 
och tassavtryck på marken. Utbetalningen av ersättning är beroende av 
att en tredje part kan säkerställa att skadan orsakats av björnen.  Dessut-
om måste du kunna bevisa hur många samhällen eller lådor som förstörts 
och vilken annan utrustning som har skadats. 

Av rovdjurskontaktpersonen får du aktuell information om björnar som 
rör sig i området och hjälp och instruktioner samt kontakten med jäga-
re i området. 

Anmäl skadan även till FBF. 
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/

Sätt upp elstängsel runt odlingen och eventuella närliggande odlingar.
Alla odlare får tillbehören till stängslen oavsett odlingens omfattning. 
Beställ stängseltillbehör från Farmcomp (+358 9 7744 970). Goda råd om 
hur man sätter upp stängslen finns här:
hunaja.net/mehilaistarhaus/karhut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/ 

Ansök om ersättning för björnskador, även om skadorna är små.

Om skadorna upprepas och det finns många bin i området, ansök om 
ett skadebaserat undantagstillstånd för avlägsnande av den björn, som 
orsakar skadorna.

Vid björnproblem kan du också kontakta 
Maritta Martikkala: 050 3030 890, maritta.martikkala@hunaja.net 

1 Sök kontaktuppgifterna på din egen kommuns hemsida
2 https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter/

1.

3.

4.
5.

2.

En odlare som besöker sin 
odling för första gången på 
våren kan överraskas av att 
björnen hunnit dit först. En 

björn som vaknar upp från idet le-
tar efter en stärkande måltid och en 
biodling som stannat i minnet sedan 
föregående höst kan vara precis den 
plats där den måltiden serveras. En 
biodling som råkat ut för björnan-
grepp på hösten bör skyddas så tidigt 
som möjligt, eftersom det är just dit 
björnen går först. En odlare som för 
en strömkälla till sin odling kan upp-
täcka att den redan är förstörd.

Förra året lämnade funktionalite-
ten hos FBF:s björnkarta en del i öv-
rigt att önska. Björnkartan var tidiga-
re på samma server som vaakapesä-si-
dan och när serven slutade fungera 
på sommaren hände samma sak med 
björnkartan. Som första hjälpen flyt-
tades sidan till samma plats som ock-
så den nya vaakapesä-sidan är på, men 
funktionen var instabil. Därför var det 
flera skadeanmälningar som inte kom 
in. Enligt viltcentralens statistik sök-
tes förra året ersättning för 88 björn-
skador, medan det på FBF:s björnkarta 
bara syntes 60 skador. Det är naturligt-
vis mycket svårt att bevaka biodlarnas 
intressen med bristfällig information.

Den här våren kopplas björnska-
dor till samma tjänst där också bi-
odlingarnas belägenhet kan medde-
las. Odlingarna visas på kartan i stora 
drag, men med tillräcklig noggrann-
het. Björnens revir är stort, och den 
kan snabbt röra sig 2–30 kilometer. 
Skyddsstaket, dvs. elstängsel, är gra-
tis för biodlare, oavsett hur stor od-
lingen är. Enligt det avtal som har 
slutits av Finlands viltcentral kan od-
lare vid behov beställa ett skyddssta-
ket direkt från företaget Farmcomp. 
Strömkällan måste biodlaren inför-
skaffa själv.

Maritta Martikkala

På våren lönar det sig att skydda biodlingarna från 
björnar i god tid. Om en björnskada ändå inträffar är 
det viktigt att markera den på FBF:s björnkarta. På så 
sätt kan andra odlare bereda sig för björnens rörelser 
och det blir lättare att bevaka odlarnas intressen.

Markera snabbt björnskador på kartan 
– det kan förhindra ytterligare skador
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Camillas hörna

Vintern släpper sakta men säkert sitt grepp och 
våren anländer. Det betyder att bina gör sin rens-
ningsflygning. Samhällena är dock nu i ett käns-
ligt läge. Det kan ännu ske förluster pga matbrist, 

myrinvasion eller att björnen kommer på besök. Förra 
hösten kom det in cementhonung vilket kan göra att ett 
samhälle dukar under. Cementhonung innehåller nämligen 
melecitos, en trisackarid som inte lämpar sig för bin. Andra 
problem på våren kan vara vattenbrist eller nosema. Det 
syns ofta som avföring i kupan. Trakékvalstret kan också 
irritera bina. Samhället blir svagt. Myrsyrabehandling med 
några års mellanrum håller trakékvalstret borta.

Största problemet är fortfarande varroakvalstret. Ifall 
kvalstermängden är stor bör man bekämpa genast efter 
rensningsflygningen innan det finns täckt yngel i kupan. 
Oxalsyrabehandling är det för sent med, om det finns mera 
täckt yngel på en yta större än en handflata. I maj kan man 
ännu korrigera upp situationen med en kortvarig myrsyra-
behandling. 25 ml 65%-myrsyra indränkt i en duk kan ges 
åt en låda Langstroth eller två lådor Farrar 2–3 gånger med 
3 dagars mellanrum. Utför inte detta i gassande solsken. 
Tymol får under inga omständigheter ges på våren. Det 
lönar sig också att börja skära bort täckt drönaryngel från 
början av maj. Ifall läget är riktigt kritiskt kan man göra en 
sanering på samma sätt som då man har konstaterat ame-
rikansk yngelröta. Läs mera på hemsidan om proceduren.

Ett svagt samhälle kan också sättas ovanpå ett starkt 
samhälle med spärrgaller och tidningspapper emellan lå-
dorna. På våren är det viktigt att man skyndar långsamt. 
Tilläggsutrymme skall man inte ha för bråttom med. Är 
man osäker kan man ge den nya lådan under övervintrings-
lådan. Men det vanligaste sättet är dock att sätta den nya 
lådan ovanpå med tidningspapper emellan. I södra Fin-
land brukar lämplig tidpunkt vara då maskrosen blommar.

Pollineringsvänliga gården

Forskare Traci Birge har gett ut en liten skrift som heter 
”Den pollinerarvänliga gården”. Den finns att ladda ner 
på https://carbonaction.org/sv/materials/pollinerarvanliga-
garden/. Väldigt läsvärd.

Vatten åt bina

Vi behöver alla vatten, även de små bina. Behovet varierar 
med årstiden men forskare har kommit fram till att ett sam-
hälle förbrukar dryga 20 liter i året. Bina behöver vatten 
till många funktioner, såsom den egna matsmältningen 
och värmeregleringen. Att sköta larverna och att hålla ku-
pan i beboeligt skick förbrukar mycket vatten. Dessutom 
används vatten till att späda ut honung och vinterfoder så 
att det är lämpligare att inmundiga för larverna. De unga 
matarbina behöver också vatten så att det kan producera 
drottningsaft. Bina hittar vattenplatser med hjälp av lukt- 

och känselsinnena. Ögonen används till att hitta nektarkäl-
lor. De platser som bina upplever som fina vattenkällor är 
inte alltid desamma som biodlaren gillar. Bina hämtar ofta 
vatten från diken, våta fläckar på gräsmattan, en blomkru-
ka med mera. Det är oftast mineralerna och salterna som 
lockar dem. Vanligt dricksvatten är det sämsta alternativet 
för dem. Ifall man ändå erbjuder bina det så lönar det sig 
att tillföra lite salt i vattnet. Viktigast att komma ihåg är att 
hur man än ställer till det med vattenplatsen så får vattnet 
sedan inte ta slut. Bina är också vanedjur!

COLOSS-undersökningen

Bekanta dig här i tidningen med frågorna beträffande vin-
terförlusterna och gå sedan in på den nya hemsidan och 
svara på frågorna. De finns också på svenska sidan.

Ekohonung

Ekoförordningen har förnyats och det medför smärre 
ändringar som man måste beakta. I samband med eko-
märket måste den övervakande myndighetens nummer 
anges på följande sätt: FI-EKO-XXX, där XXX ersätts 
med siffrorna 101 till 115 beroende på vilket distrikt man 
tillhör. Dessutom måste alla obligatoriska märkningar vara 
på finska och svenska på tvåspråkiga områden.

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion, 
dvs. Europalövet (ett svängt löv med de 12 stjärnorna som 
är kända från den europeiska flaggan), används obligato-
riskt på alla förpackade ekologiska produkter som produ-
ceras inom EU. I samma synfält som logotypen ska en up-
pgift om framställningsplatsen anges. Framställningsplat-
sen får vara ett landsnamn eller med ett landsnamn och re-
gionsnamn. På svenska kan det alltså stå: Finskt jordbruk, 
och på finska: Suomen maataloudesta.

Camilla önskar alla en fin vår

Vårsysslor

Ta
rja

 O
llik

ka

Kontroll av drönarramarna.
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Virpi Aaltonen och Anneli Salonen 
Om bin och pollinerare

Egen insektshotellkollektion för Helsingfors stad

Helsingfors stad har i mars lanserat sin egen insektshotell-
kollektion. De konstgjorda bona designade för huvudsta-
den är tänkta att placeras ut i Helsingfors grönområden 
och på offentliga gårdar och i parker. De första insektshot-
ellen placeras ut den här sommaren och målet är att varje 
år sätta ut nya för att stödja stadsnaturens mångfald. Tre 
olika strukturer ingår i insektshotellkollektionen: Insekt-
kvarteret passar till exempel i parker och på offentliga 
byggnaders gårdar. Pollinerartornet fungerar i till exempel 
parker, längs en strandpromenad, på gården eller på gröna 
tak. Kryptorpet är utformat för mer naturenliga parkmiljö-
er och odlingslotter.

Insektshotellen har designats av Sitowise och de görs 
för hand i verkstaden Stara som ansvarar för stadens bygg-
tjänster. Insektshotellmodellerna och -anvisningarna finns 
att användas fritt av alla på adressen: kaupunkitilaohje.hel.
fi/kortti/helsingin-hyonteishotellit/

Rapportera din observation av blommande 
stadsträd

Vid Naturinstitutet inleds denna vår projektet Pölymix, 
som bland annat kommer att undersöka pollinerarnas 
näringsgrödor i stads-, lantbruks- och skogsmiljöer. Som 
en del av projektet kommer betydelsen av städernas träd 
som näringskälla för pollinatörer att undersökas. Träd i 
parker, på gator och innergårdar är viktiga för pollinatörer, 
särskilt i början av växtsäsongen när det finns få blomman-
de växter tillgängliga. Samarbetspartner i projektet är Åbo 
och Helsingfors städer, där man observerar träd på vissa 
områden och pollinatörer som besöker deras blommor. 
Man för även bikupor till områdena och undersöker pollen 
som förs in i kuporna. Dessutom efterlyses medborgarnas 
observationer av när och hur länge träd i bebyggda miljöer 
blommar, samt andra händelser relaterade till trädens livs-
cykel, såsom lövsprickning och bärmognad. Observationer 
behövs runt om i Finland och även äldre observationer kan 
rapporteras baserat på anteckningar. Observationsformu-
läret publiceras på FBF:s webbplats under våren och mer 
information om projektet ges i vårens biodlarbulletin.

Bin reglerar noggrant bikupans mikroklimat

Det är allmänt känt bland biodlare att det kupans tem-
peratur är lägre kring cellerna med drönaryngel än vid 
arbetsbicellernas utvecklingsområde. Ett kinesisk-ame-
rikanskt forskarteam undersökte regleringen av kupans 
temperatur och fuktighet närmare. Forskarna mätte 
kupornas inre temperaturer och fuktighet vid cellområ-
den där det fanns ägg, otäckta larver och täckta yngel. I 
mätningarna framkom att den högsta temperaturen rådde 
i områden där det fanns ägg – oavsett deras kön. I områ-
den med otäckta larver och täckta yngel var temperaturen 
ungefär en grad lägre.

Luftfuktigheten varierade mer i drönarlarvernas än i 
arbetsbilarvernas miljö. Variationerna i fuktighet i tillväx-
tområden för olika utvecklingsfaser var å andra sidan min-
dre. Det fanns också skillnader mellan olika kupor vad gäl-
ler inre temperaturer och luftfuktighetsnivåer, särskilt i 
arbetsbilarvernas miljö. Forskarna drog slutsatsen att bi-
samhällena aktivt upprätthåller både temperatur och fuk-
tighet inuti kupan. Regleringen på arbetsbilarvernas om-
råden med täckta yngel är mer exakt än drönarlarvernas 
områden med täckta yngel.

Källa: Zhiyong et al. Drone and Worker Brood Microcli-
mates Are Regulated Differentially in Honey Bees, Apis 
mellifera. PLOS ONE, February 16, 2016.
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SICAMM-kongressens presentationer finns 
online

SICAMM-organisationens årliga kongress med fokus på 
skyddet av det europeiska mörka biet (Apis mellifera 
mellifera) kunde liksom många andra evenemang inte 
hållas förra året på grund av coronaepidemin. I stället 
höll organisationen ett tjugotal webbseminarier som 
man har kunnat titta på till priset på 30 euro genom att 
registrera sig på sidan sicamm.org. Alla presentationer kan 
fortfarande ses på organisationens webbplats. En del av 
dem behandlar frågor som rör skydd av mörka bin, såsom 
identifiering av arten genom undersökning av vingindex 
och dna eller genom att 
upprätta skydds- och par-
ningsområden. Med finns 
dock också ämnen som 
berör alla biodlare, såsom 
EurBest-undersökningen 
och skillnaderna i vinter- 
och sommarbins protein. 
Presentationerna är på 
engelska men kan också 
ses med undertexter – på 
finska dock endast med 
Google-översättning.

SEMINARIUM OM DROTTNINGAVEL 
Saarijärvi, 20–21 juni 2022

Under midsommarveckan arrangerar Finlands bi-
odlares förbund ett seminarium om drottningavel i 
Saarijärvi.

Drottningavelsseminariet är praktiskt orienterat, och 
där lär man sig och övar de olika stadierna av drott-
ningavel med början från omlarvning. På seminariet 
kommer man att höra instruktioner och råd från 
erfarna drottningodlare och diskutera aktiviteter och 
studier på temat drottningavel. Som utbildare funge-
rar Juhani Lundén, Kari Pirhonen, Lassi Kauko, Tiina 
Ahonen-Sahinaho och Jorma Sahinaho.

Mer information och registrering
Mer detaljerad information om seminariet och semi-
nariets anmälningsblankett kommer att publiceras 
på SML:s webbplats. Ett begränsat antal deltagare i 
anmälningsordning kan tas emot. OBS! Anmälningen 
börjar 3.5 kl. 8.00.

Kostnad
För deltagarna är seminariet kostnadsfritt, men mål-
tider och logi erbjuds till självkostnadspris.

För mer information om seminariet, vänligen kon-
takta SML:s biodlingsrådgivare Maritta Martikkala: 
maritta.martikkala@hunaja.net eller 050 303 0890.

UTBILDNING I ARTIFICIELL INSEMINATION: 
teori den 3 maj och praktik den 1–2 juli 2022

I början av juli anordnar Finlands Biodlares förbund 
utbildningsdagar i artificiell insemination i praktiken 
den 1–2.7 i trakten Birkaland–Tavastland. Som ut-
bildare fungerar Juhani Lundén, Kari Pirhonen, Lassi 
Kauko och Timo Rahkola.

Deltagande i utbildning förutsätter tillräcklig grund-
läggande kunskap och för det ordnas ett webbsemi-
narium den 3.5 om teorin om artificiell insemination 
och förberedelse för utbildningen.

Mer information och registrering
Närmare information om teoriwebbseminariet och 
utbildningen samt utbildningens anmälningsblankett 
publiceras på FBF:s webbplats. Teoriutbildningen är 
öppen för alla men på den praktiska utbildningen 
ryms ett begränsat antal deltagare i anmälningsord-
ning. OBS! Anmälan till den praktiska utbildningen 
inleds den 3.5 kl. 8.00.

Kostnad
För deltagarna är seminariet kostnadsfritt, men mål-
tider och logi erbjuds till självkostnadspris.

För mer information om seminariet, vänligen kon-
takta SML:s biodlingsrådgivare Maritta Martikkala: 
maritta.martikkala@hunaja.net eller 050 303 0890.

En ÅKERRENSDAG kring pollinering ordnas i 
Bräkylä i juni

Vi samlas den 20.6.2022 från och med kl. 12 på 
Jaana Nikkiläs och Tero Tolvanens ekologiska jord-
gubbsgård i Bräkylä.

På gården odlas förutom jordgubbar också andra 
bär och fröväxter. Päivi Turunen från projektet Pro-
Agria Itä-Suomi Marjamaat 2 deltar i evenemanget.

Mer information och ett mer detaljerat program ges 
vid ett senare tillfälle.

Gulmaitae, Lotus corniculatus.
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