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Klimatuppvärmningen var 
ett diskussionsämne vid 
Apimondia-kongressen i 
Istanbul. I Central- och 

Sydeuropa syns uppvärmningen till 
exempel i de förlängda torrperioder-
na och i de värmeböljor som blev 
vanligare i Finland i augusti. Även 
i år sköt värmeböljan i augusti upp 
starten av varroabekämpningen och 
fodringen helt till slutet av augusti. 
Några av odlarna startade bekämp-
ningen så sent som i september. Detta 
innebär en stor risk för övervintring, 
eftersom i augusti är antalet kvalster 
i kupan som högst. Om varje utveck-
lande vinterbi plågas av ett kvalster, 
kan samhället ha dukat under redan 
i månadsskiftet november-decem-
ber, även om det har varit odlingens 
starkaste samhälle. Det är faktiskt det 
starkaste samhället som är mest ut-
satt, eftersom det har haft flest yngel 
under sommaren och samtidigt har 
kvalstret kunnat reproducera sig bäst.

Under sommarsäsongen 
endast behandlingsteknisk 
kvalsterbekämpning

Under inga omständigheter ska du 
tillsätta några ämnen i kupan vid 
skördetiden – varken bekämpnings-
medel eller andra så kallade hälso-
produkter. Från allt som tillsätts kan 
rester finnas kvar i honungen, vilket 
innebär en mycket hög risk för att 
honungens goda rykte kommer att 
skadas. Endast behandlingstekniska 
åtgärder, såsom avlägsnande av täckta 
drönarlarver och avbruten yngelsätt-
ning, är tillåtna metoder för varroa-
bekämpning under skördesäsongen.

Värmeböljor i augusti skjuter upp varroabekämpningen och äventyrar därmed övervintringen av bin

Upprepade perioder av värme 
i augusti utmanar varroabe-
kämpningen. Därför blir det allt 
viktigare att hålla antalet kval-
ster under skördesäsongen så 
lågt som möjligt med behand-
lingstekniska medel.. Bekämp-
ningsmedel bör inte användas 
under skördesäsongen.

Jag är mycket bekymrad över pratet 
om att kvalster har bekämpats på 
sommaren, det vill säga när skörd 
samlas i kupan. Under inga om-
ständigheter bör tymol användas för 
vårbekämpningen och inte heller 
myrsyra för nära skördetiden. På 
samma sätt används inte ett ämne 
som heter Hive Clean, som enligt 
tillverkarens annonser är ofarligt och 
främjar binas välbefinnande, under 
några omständigheter under skörde-
perioden. Samma produkt är regist-
rerad under ett annat namn som ett 
varroa-bekämpningsmedel.

Som regel utförs varroabekämp-
ningen i två steg. Den första vikti-
ga bekämpningen startas efter skör-
den, omedelbart på kvällen efter att 
den första foderportionen ges. I för-
sta etappen behandlas kuporna med 
tymol eller myrsyra och i andra etap-
pen i november-december med oxal-
syra. Om antalet kvalster är stort, kan 
du dessutom göra en extra oxalsyra-
behandling, till exempel i oktober. 
Vårbekämpningen kan vara nödvän-
dig om nedfallet av kvalster är mer 
än 200 under senhöstens oxalsyrabe-

Fuktigheten hos den täckta honungen har bestämts av bina och kan knappast 
påverkas efteråt. Avtäckt honung, å andra sidan, måste vara absolut torr när 
den skördas. Avtäckta områden på kakorna kan äventyra kvaliteten på hela 
honungspartiet. 

Senhöstens oxalsyrabehandling 
säkerställer vårutvecklingen. I 
höst, när antalet kvalster kan ha 
vuxit till en oacceptabelt hög nivå 
i augusti, är det särskilt viktigt att 
genomföra oxalsyrabehandling 
för samhällen utan yngel, i må-
nadsskiftet november-december. 

Dosera oxalsyra korrekt: 4 ml av 
lösningen droppas för varje fullt 
bemannat kakavstånd direkt på 
bina. Droppa inte lösningen på 
kakramarna. Oxalsyralösningen 
måste vara färsk, högst en månad 
gammal. Om lösningen är gulak-
tig, är den skämd. OH-ångning 
utförs enligt utrustningstillver-
karens instruktioner. Vid ångning 
bör en andningsskydd användas. 

Med OH-behandling är beräkningen av nedfall-
na kvalster lätt, när myrorna inte längre sned-
vrider resultatet. Före OH-behandlingen rengör 
räkneplattan på varroabotten eller placera till 
exempel papper under nätbotten. Räkna nedfallet 
av kvalster efter ungefär en vecka. Om antalet 
kvalster överstiger 200, överväg vårbekämpning.

Fukt kan förvandla honung till 
hushållshonung

Honungsfuktighet har diskuterats i 
olika forum i höst. Fuktig honung, 
och särskilt den märkligt höga fukt-
halten i täckt honung, har varit en 
vanlig utmaning. På grund av dess 
goda hållbarhet är honung är en ut-
märkt livsmedelsprodukt. Å andra 
sidan baserar sig hållbarheten på låg 
vattenhalt och andra antimikrobiella 
egenskaper, såsom surhet och ak-
tiviteten hos glukosoxidasenzymet. 
Antalet jästsporer i honung, tillsam-
mans med fuktighet och temperatur, 
påverkar känsligheten för jäsning. 
Fermenterad honung är å andra sidan 
inte en livsmedelsprodukt, utan måste 
säljas som hushållshonung som livs-
medelsråvara.

BEREDNING AV OXALSYRALÖSNING
Lös upp 7,5 g oxalsyra i 1 dl varmt vatten och lös upp ytterligare 100 g sock-
er i lösningen. En dos räcker till 3–5 kupor. Förvara den färdiga lösningen 
i kyla, använd vid rumstemperatur. En gulaktig eller gulnad lösning är inte 
användbar. Använd inte en fjolårsgammal 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 kakav-
stånd 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.

I Farrar-lådor med två avdelningar används samma dosering som för Langs-
roth-lådor. För Farrar-lådor med en avdelning och som övervintras inomhus 
ges endast 3 ml/helt bemannat kakavstånd.

Dosering av oxalsyra till kuporna

Fylld till hälften 20 ml Nästan fylld 30 ml Helt fylld 40 ml
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kämpningen utföras omedelbart ef-
ter rensningsflykten eller med myrsy-
ra som punktbehandling så tidigt som 
möjligt i maj, långt före skördetiden.
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Skulle du ta honung till 
förpackningsanläggningen?

Honungsproducenten måste välja sitt 
eget sätt att bearbeta och marknads-
föra honung. Inte alla måste själva 
hälla upp sin honung på burk och 
sälja den. Även en mindre odlare kan 
slunga honungen och sälja den till en 
förpackningsanläggning.. Kilopriset 
på egenförpackad och såld honung 
är högre än det pris som betalas 
av förpackningsanläggningen, men 
å andra sidan blir det mindre arbete 
och stress när man säljer till en för-
packare. Säljarbete måste man lära 
sig, och för vissa passar arbetet bättre 
än för andra.

Du kan inte sälja någon vinta-
ge- eller problemhonung till förpack-
ningsanläggningen lika lite som till 
dina egna kunder. Du måste alltid 
vara uppmärksam på kvaliteten. På 
1990-talet fanns det oro över honung-
ens kvalitet, och mycket arbete gjor-
des för att förbättra den. Arbetet gav 
också resultat. Nedan följer en ge-
nomgång av de saker som kan för-
sämra kvaliteten på honung.

FUKTHALT. Den säkra fuktprocenten i 
honung är långt under 18.

HMF ELLER HYDROXIMETYLFURFUR-
AL. I honung produceras hydroxime-
tylfurfural under påverkan av tid och 
temperatur. I färsk honung är värdet 
noll och maximivärdet för HMF en-
ligt honungsförordningen 40 mg/kg. 
Rekommendationen i FBF:s riktlinjer 
för god praxis är betydligt strängare än 
honungsförordningens: under 15 mg/kg.

Ju högre honungens temperatur, 
på desto kortare tid blir HMF för hög. 
På 1990-talet användes sedimente-
ringsbassänger för honung, där mot-
stånden värmde honungen under lång 
tid. Resultatet kan ha blivit en för 
hög HMF-halt. En annan riskpunkt 
var smältmotståndet insänkt i kris-
talliserad honung. Honungen bred-
vid motståndet blev lätt oacceptabelt 
varm, och en hög koncentration av 
HMF uppstod snabbt vid den punk-
ten. Även en kort uppvärmning till 
mycket hög temperatur kan plötsligt 
göra HMF-halten för hög. En appa-
rat har också dykt upp på marknaden 
för att ta bort vax som kommer från 
cellock genom att smälta vax från ka-

HUR KAN EN ODLARE PÅVERKA FUKTEN OCH DÄRMED 
KVALITETEN PÅ HONUNG?
1. Ta endast helt mogen honung ur kupan.

• Minst 2/3 av kakorna ska vara täckta.

2. Se till att det lilla otäckta området på kakan inte är färsk honung!
• Skörda honung när skörden tagit slut.
• Om det fortfarande finns en skörd någonstans, skörda honung-

en efter en regnig dag, när bina inte har kunnat samla in mer 
nektar.

• Innan du skördar, testa om honungen stänker, eller lägg en drop-
pe honung på nageln och se om den sprider sig.

• Mät honung med en hygrometer.
• Lämna kakor med färsk nektar i kupan eller slunga och frys ho-

nungen för eget bruk.

3.  Före slungning förvara kakorna i ett torrt, luktfritt rum.

4. Håll luftfuktigheten i slungrummet låg.
• Fukt avdunstar från honung när luftens relativa luftfuktighet är 

mindre än 60 procent.

5. Om kakans uppmätta fukthalt är över 18 procent, förvara kakorna 
luftigt i ett torrt, luktfritt rum. Vid behov kan du använda en luftav-
fuktare.
• Lämplig tid är 1–2 dagar, vid cirka +25 grader, högst +30 grader. 

En lång tidsperiod vid för hög temperatur ökar HMF-värdet.
• 1-2 procent av fukten avlägsnas lätt från avtäckt honung.
• Om du cirkulerar luften med en blåslampa, se till att utrymmet 

hålls rent så att jästsporer eller andra föroreningar inte kommer 
in i honungen.

kans yta. Även detta kan höja tempe-
raturen på vaxskiktet och honungen 
under det till farligt höga nivåer. Al-
la stadier av honungsbehandling mås-
te vara så genomtänkta, att honung-
en är i kontakt med enheter med hög 
temperatur under kortast möjliga tid. 
Några minuter kan förstöra hela ho-
nungspartiet!

ENZYMAKTIVITET. HMF stiger un-
der temperaturens påverkan, men det 
motsatta sker med enzymaktiviteten. I 
färsk honung är enzymernas aktivitet 
som högst, men tid och temperatur 
förstör den. Enzymer är proteiner, så 
vid över 40 grader förloras deras akti-

vitet. Också tiden minskar aktiviteten. 
Några minuter vid hög temperatur 
förstör effektivt enzymaktiviteten.

SKRÄP. Noggrann silning och klar-
ning av honung ger ren, vacker ho-
nung. Den slungade honungen får stå 
över natten i behållaren och skräp och 
luftbubblor avlägsnas, till exempel 
med hjälp av smörpapper. Smörpapp-
ret klappas på honungens yta, och 
med dess hjälp lyfts luftbubblorna 
och små vaxsmulor bort. Observera 
att sotpartiklar från rökpusten inte 
stiger upp till ytan och därför bör 
användning av rök undvikas, när det 
finns avtäckt honung i bikupan.

Ålands varroafrihet äventyrades för 
ett år sedan när varroakvalster hit-
tades i Åvas och Jurmos bigårdar. 
Biodlingarna i hela Brändö kommun, 
både registrerade och oregistrera-
de, inspekterades och varroaprover 
hämtades från dem alla. Men inga 
fler samhällen med kvalster hittades. 
Bisamhällena i Brändö kommun för-
stördes, och en plan upprättades för 
vidare åtgärder. Samtidigt begränsade 
EU det varroafria området på Åland 
så, att det nu är Åland, med undantag 
av Brändö kommun.

Ålands landskapsregering ansva-
rar för att varroaprover tas årligen 
från alla biodlingar i riskområden och 
från 10 procent av odlingarna utanför 
riskområdena. I år samlades rekord-
många varroaprover in, men inte ett 
enda kvalster hittades.

Ålands biodlare är oroliga för den 
eventuella nya varroaföroreningen. 
Varroafria bin är en stor sällsynthet 

Åland fortfarande varroafritt med undantag 
av Brändö kommun
Förra året hittades varroakvalster i Brändö kommun på Åland. Då 
förstördes alla bikupor som fanns i kommunen. I sommar har varroa 
inte längre hittats på Åland. Det är alla biodlares ansvar att se till 
att det inte blir någon ny smitta.

Hur undviker man 
spridningen av varroa 
till Åland?
▪ Ta inte bin till Åland.

▪ För inte drottningar till Åland.

▪ Innan du besöker Åland, kontroll-
era din bil noggrant.

Även ett enda kvalsterbärande bi kan 
orsaka en katastrof, som kommer att 
avslöjas först efter några år.

i världen, väl värd att ta bevara. När 
varroa har kommit in i kuporna, är 
det inte längre möjligt att få bort den 
så effektivt att inte något kvalster all-
tid kommer att finnas kvar. Austra-
lien har länge varit varroafritt, men i 
sommar har kvalstret hittats även där.

Att köpa en drottning från fast-
landet kan verka som en oskyldig 
behandlingsåtgärd, och drottningen 
själv har ju bara sällan kvalster. Å an-
dra sidan är den största risken vid kö-
pet av en drottning sällskapsbin, som 
odlaren ofta inte vill döda. Även ett 
enda kvalsterbärande bi räcker för att 
förstöra varroafriheten.

Ett bi med kvalster kan också 
hamna i en bil på fastlandssidan och 
sedan hitta en kupa på Åland. Sprid-
ningen av varroa avslöjas först efter 
några år, när kvalstret har haft tid att 
föröka sig i samhället. En mycket li-
ten mängd kvalster syns inte i labora-
torietestet. Testerna visar kvalster ba-

ra när det finns många av dem, och då 
är de ofta redan spridda till odlingar-
na i omgivningen.

Maritta Martikkala,
text och bilder
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Det finns ett kristalliserat skum-
skikt på honungens yta, och då 
har inte skräp tagits bort.

Australien har kämpat länge mot spridningen av var-
roa och lyckats förstöra de kvalsterburna bin och 
svärmar som anlänt till landet med olika transporter. 

Kontinuerlig övervakning med hjälp av fångstkupor avslö-
jade igen i juni Varroa destructor eller det västerländska 
biets varroa, i närheten av hamnen i Newcastle.

Varroa har nu hittats på flera platser runt Newcastle och 
två andra platser i delstaten New South Wales. Restrik-
tionszoner och förbud mot förflyttning har införts i dessa 
områden, och totalt har mer än 4 000 bisamhällen förstörts. 
Alla biodlare i hela Australien uppmanas att inspektera si-
na samhällen för varroa och omedelbart rapportera even-
tuella misstankar till den heta linjen, där man kontrollerar 
spridningen av exotiska växter och skadedjur (Exotic Plant 
Pest Hotline). 

Varroa potentiellt ett permanent hot i Australien
Varroa har redan tidigare hittats i Australien. Till ex-

empel rapporterade ett lastfartyg, som anlände till Victo-
ria 2018, en svärm av bin ombord, där varroa hittades och 
som förstördes. Varroa jacobsoni eller det asiatiska biets 
varroakvalster, har hittats i Townsville åren 2016, 2019 
och 2020. Bin, som smittats med varroa har förstörts, och 
2021 meddelades att V. jacobsoni har utrotats från landet.

Man befarar att varroakvalstret kommer att orsaka 
enorma skador för odlare av mandel, macadamianötter och 
amerikanskt blåbär, eftersom pollineringstjänster hindras 
på grund av förflyttningsförbudet. Etableringen av var-
roa kan orsaka skador på upp till AU $ 70 miljoner per år.

Varroasituationen i Australien rapporteras till exempel 
på den australiska regeringens hemsida: outbreak.gov.au/
current-responses-to-outbreaks/varroa-mite

Maritta Martikkala
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På sidorna Vaakapesa.fi hittar du 
resultaten från vågkupeodlare om 
viktförändringarna i deras kupor un-
der sommaren. Information från våg-
kupor kommer att vara till hjälp för 
alla biodlare. Genom att övervaka 
utvecklingen av vikten på vågkupan 
i ditt område, kan du till exempel 
uppskatta, när det är dags att lägga 
in ytterligare lådor till kuporna. På 
sensommaren kommer vågkuporna 
att berätta när nektarproduktionen i 
området börjar avta och det är dags 
att börja skörda.

Största delen av skörden in 
i kuporna på mindre än en 
vecka

Återigen har vi upplevt en märklig 
skördesommar. Baserat på vägnings-
resultaten från trettionio , kan man 
se att före midsommar var det väldigt 
lite viktökning i vågkuporna. I början 
av juni samlade bina tillräckligt med 
skörd för att samhällena utveckla-
des, men bikupornas vikt ökade inte 
nämnvärt. Redan i början av mid-
sommarveckan verkade resultaten 
otröstliga, eftersom viktökningen då 
i femton kupor var mindre än tre kilo.

När vädret värmdes upp under 
midsommarveckan, började skörden 
ackumuleras. Så fram till 1 juli var 
viktökningen i de flesta av vågkupor-
na betydande. Bild1 visar att i bör-
jan av juli har ungefär hälften av ho-
nungsskörden redan kommit in i ku-
porna. Det vill säga att på mindre än 
en vecka kom det mesta av somma-
rens viktökning till kuporna.

En annan sak som är typisk för 
denna sommar är ansamlingen av 
honungsskörd, som har fortsatt långt 

Honungssommaren 2022 
baserad på vågkupedata

Jag tror inte att en normal honungssommar ens existerar. 
Utifrån resultaten från vågkuporna, var särdragen under 
den gångna sommaren den obefintliga försommarskörden 
och den sena skörden, som kom till kuporna i augusti.

Bild 1. Viktutvecklingen för trettionio vågkupor sommaren 2022. Augusti bety-
der den sista vikten före skörden. Den klarröda linjen är medelvärdet för alla 
kupor.

in i augusti. Många biodlare, särskilt 
i södra Finland, sköt upp utfodrings-
starten till slutet av augusti. 

Bild 2 visar utvecklingen av med-
elvärdena för vågkupornas vikter 
mellan olika delar av Finland som-
maren 2022. Vikterna verkar ha sti-
git i ganska lika takt på olika håll i Fin-
land. Mest viktökning till har kom-
mit till vågkuporna i östra Finland. I 
augusti har vikten ökat tack vare sen 
skörd i kuporna i östra, mellersta och 
västra Finland.

Resultaten återspeglar inte den 
totala skörden i området

Mätresultaten från vågkuporna indi-
kerar emellertid inte den allmänna 
mängden honungsskörd på orterna. 
Kupvågarna placeras ofta under od-
lingens bästa kupa. Många vågkupe-
odlare har noterat att skörden i andra 
kupor i samma odling kan vara myck-
et svagare än i en vågkupa. Å andra 
sidan kan bisamhället ovanpå vågen 
av någon anledning utvecklas dåligt 

Bild 2. Utvecklingen av de genomsnittliga vikterna för kupevågar på olika håll i 
Finland sommaren 2022.

Bild 3. Medelvärden av vikterna för tretton kupevågar under de senaste fem 
åren, i början av skörden.

under våren, och därmed kommer 
vikten av vågkupan att vara mycket 
lägre än för andra bikupor i området. 
Därför kan mätresultaten för vågku-
porna inte användas för att förutsäga 
eller beräkna mängden honungsskörd 
på sommaren, utan mätresultaten 
för vågkuporna är avsedda för att 
följa upp skördens utveckling i olika 
regioner i Finland.

Baserat på de senaste fem åren 
kommer skörden att bli bra

Även om mängden honungsskörd 
inte direkt kan härledas från resul-
taten från vågkuporna, jämförde jag 
medelvärdena av mätresultaten för 
vågkuporna under de senaste fem 
åren från tretton olika kupvågar. Bild 
3 visar skillnaderna i medelvikten 
för vågkupor åren 2018–2022. Ut-
ifrån bilden kan man uppskatta att 
honungsskörden 2022 skulle kunna 
bli ganska bra. Ett mer exakt resultat 
återstår dock att se tills honungarna 
har genomgått slungning. Den mängd 
honungsskörd för året, som används 
i FBF:s statistik, beräknas utifrån de 
uppgifter som odlarna lämnat i skör-
deenkäten. Därför är det viktigt att 
så många som möjligt svarar på en-
käten. Vi kommer att informera mer 
i detalj om skördeenkäten senare i 
höst.

Anneli Salonen
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Vikter av vågkuporna alla kupor kg

augusti
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år 2018 år 2019 år 2020 år 2021 år 2022

Viktökning i vågkupor i olika delar av Finland

Norra Finland Västra och Mellersta 
Finland

Södra Finland Östra Finland
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Vid de unga biodlarnas samling kunde vi lära känna Prag med 
lokalbefolkningen och också lite på egen hand. Tunnelbanelinjer-
na blev bekanta under resan, och på ångbåten som seglade längs 
Vltava, kunde vi också se stadens skönhet vid skymningen.

Unga biodlare samlades i början 
av juli till ett IMYB-evene-
mang i Prag. Den här gången 

bestod programmet främst av kultur, 
sevärdheter och ungdomars egna pre-
sentationer. Av schemaläggningsskäl 
var det inte möjligt att ordna den täv-
ling i bikunskap som normalt ingår i 
programmet, eftersom evenemanget 
ursprungligen var planerat att hållas 
i Ryssland och platsen måste hastigt 
ändras under våren.

I mötet deltog ungdomar från 14 
länder. Dessutom var de unga tjeck-
iska odlarna starkt engagerade i att 
hjälpa till med arrangemangen och 
delta i programmet. Totalt samla-
des fler än 150 ungdomar och vux-
na i Prag. Från Finland deltog Eeme-
li Rummukainen, 14, Anni Jokipii, 

Den första dagen av resan till Prag 
var de unga odlarna upptagna med 
varandra och medföljande vuxna reste 
till Dol, ett biforskningsinstitut några 
tiotal kilometer från Prag. Trots sin 
lediga dag kom institutets forsknings-
chef Dalibor Titěra för att presentera 
institutets verksamhet för en entusias-
tisk internationell publik.

På besök på biforskningsinstitutet i Dol
På resan kunde de vuxna medföljarna, som deltog i IMYB-evene-
manget, besöka biforskningsinstitutet, där de bland annat kunde 
studera drottninguppfödning.

på kakan, god produktionskapaci-
tet, låg svärmningslust och god sjuk-
domsresistens.

Åtminstone de två första egenska-
perna kunde verifierades under be-
söket. Det fanns ett stort antal kupor 
runtom på institutet, och vid besöket 
rådde det en skördepaus. Men bina 
som flög runt, brydde sig inte alls om 
gruppen av besökare – inte ens det bi 
som hamnade i min hatt stack mig, 
utan väntade tills att jag var smart 
nog att ta av hatten, så att det kunde 
flyga iväg. Besökarna såg också med 
fascination när bina lugnt promenera-
de på kakan, när Dalibor Titěra lyfte 
ut ramar ur kupan.

Drottningar säljs också i celler

Perioden för drottninguppfödning är 
april-juni. I juli är det för torrt och 
risken för röveri är för stor. Drott-
ningar uppföds i forskningsinstitutet 
med en viss rytm och säljs också 
i celler, när de är 10 dagar gamla. 
Priset på en drottning som är redo att 
kläckas är inte svindlande: köparen 
kan få den för 4-5 euro.

För omlarvningen berättade Dali-
bor Titěra, att han gör ett nytt verktyg 
varje dag. Han tar en ny gren från en 
ligusterbuske och täljer ett lämpligt 
omlarvningsverktyg ur den. – Dess-
utom behöver man bra glasögon eller 
goda vänner”, skrattade han. Titěra 
berättade om en lokal biodlare, som 
brukade be sitt barnbarn att alltid ta 
med sig ett par vänner på väg till sko-
lan, för att kontrollera situationen 
för drottningcellerna. Med glass som 
lön arbetade barnen som ögon åt den 
gamle mannen.

Koldioxid ökar drottningens 
fertilitet

I Dol befruktas drottningar genom 
artificiell insemination, och institutet 
utbildar också odlare i artificiell inse-
mination. Enligt Dalibor Titěra förblir 
sperman, som samlats in från drönare, 
befruktningsduglig i ett par timmar, 
och cirka tio drönare behövs för att 
befrukta en drottning. Koldioxid, som 
används för att bedöva drottningar, 
bedövar inte bara drottningen, utan 
ökar också dess fertilitet. “Normalt 
skulle drottningen flyga och muskel-
arbete skulle producera koldioxid i 
dess kropp. Den gas som används för 
bedövning, ger samma effekt”, sade 
Dalibor Titěra. Drönarna samlas in 
från drottninglösa kupor, så att de är 
väl omhändertagna. "En hungrig man 
duger till inget.” 

Besökarna tittade förvånade på 
fiskespöet på institutets bord med en 
drottningbur i spetsen. Med hjälp av 
en speciell mojäng söks drönarnas 
parningsområden genom att placera 
en oparad drottning i drottningburen, 
som med hjälp av en gasballong höjs 
till en lämplig höjd. Med spöet går vi 
runt och tittar på när drönare samlas 
runt drottningen.

Radiosändare berättar om 
binas irrfärder

Biforskningsinstitutet är en privat in-
stitution, som inte får statsstöd. Vissa 
statligt sponsrade projekt genomförs 
dock med partners, till exempel det 
naturvetenskapliga universitetet. Just 
nu pågår en studie, där man med 
hjälp av mikrochipp fästa på bina, 
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14, och Max Rebisov, 17, samt Virpi 
Aaltonen och Mika Olsbo som med-
följande vuxna.

Till tunnelbanan och i full fart

Prag är en underbar stad, och att lära 
känna den spelade en stor roll i hela 
evenemanget. I staden färdades vi till 
fots och med kollektivtrafik, främst 
tunnelbanan, som medförde sina egna 
spänningsmoment till resan: när 150 
personer byter tunnelbanelinjer några 
gånger i en storstad, måste du vara 
noga med att hålla trupperna samlade. 
Lyckligtvis hade det finska teamet 
den mycket högväxte och utmärkt 
orienteringskunnige Max, som trup-
perna hade mycket lätt att följa efter. 
Den yngsta i gänget brukade däremot 

sicksacka lite, så det blev en vana att 
först leta efter Eemeli på varje station.

På resan blev vi bekanta med 
många av sevärdheterna i staden 
Prag. Det kanske roligaste var dock 
att uppleva Prag på kvällen från flo-
den Vltava, ombord på en ångbåt. 
Ungdomarna kunde dansa på disko-
teket på fartygets övre däck, och vux-
na kunde prata på nedre däck och se 
lamporna tändas i den mörka kvällen.

Isfiske, sparksläde och en “ 
vihta”...nej, en bastukvast

i IMYB-evenemanget är det viktiga 
ungdomars egen del i programmet.  
På kvällarna samlas vi och varje 
team presenterar sitt eget land eller 
kultur på något sätt. Den här gången 
presenterade Finland några finska 
specialiteter i form av pantomim – is-
fiske, sparksläde, bärplockning bland 
myggor och bastukvasten i bastun – 
och publiken försökte gissa vad som 
hände på scenen. Kvasten, som tagits 
med som rekvisita eller björkkvasten, 
väckte stor glädje bland litauerna, 
som har samma typ av bastutradition 
som vår egen.

Vuxenprogrammet innehöll ock-
så ett besök på biforskningsinstitutet 
i Dol, en presentation av det aktuella 
läget för biodling och ungdomsverk-
samheten i varje land och en lekfull 
honungstävling som Finland vann 
med hjortronhonung – tack Aappo 
Valo för den fina honungen!

Virpi Aaltonen

Det finns en trevlig YouTube-video 
av IMYB-evenemanget, som du hittar 
på sidan icyb.cz/news eller genom att 
söka efter IMYB 2022.

Det mesta av fokus låg på drott-
ninguppfödning. Institutet produce-
rar drottningar till salu i betydan-
de mängder, det finns totalt 800 par-
ningskupor. Titěra uppgav att institu-
tet inte föder upp någon särskilt fin 
ras, men att aveln syftar till att pro-
ducera drottningar med vissa goda 
egenskaper: lynne och beständighet Institutets forskningschef Dalibor Titěra

DOL:s bin konsumerar en stor 
mängd vatten på varma dagar. 
En regnvattentank fungerade som 
dricksplats, på vars yta det finns 
en gummimatta.

följer om bina återvänder till sina 
utgångskupor, hamnar i andra bikupor 
eller inte återvänder alls. För detta 
är 2 000 bin utrustade med en liten 
radiosändare vars läsare har placerats 
vid bikupornas flygöppningar. Stu-
dien kommer att göra det möjligt att 
kartlägga binas irrfärder och därmed 
spridningen av sjukdomar och varroa, 
och eventuellt också effekten av växt-
skyddsmedel på bin.

I Dol pågår olika laboratoriestu-
dier och institutet har 1 000 bikupor 
på sex olika platser i Tjeckien. Förut-
om forskning genereras intäkter till 
exempel från försäljning av varroa-
bekämpningsmedel, drottningar, ho-
nung, honungsvin och andra produk-
ter, som produceras på institutet.

Virpi Aaltonen

Forskningsinstitutet producerar ett stort antal drottningar till salu och utbildar 
odlare i artificiell insemination av bin.

Med hjälp av en läsare vid flygöppningen 
tog man reda på det om de chippade bina 
skulle återvända till startkupan.
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EU:s biodlingsprogram 
Skördeseminariet den 5.11.  samt  
FBF:s årsmöte 6.11. i Hyvinge

Biodlarna inbjuds till Skördeseminarium och årsmöte i Hyvinge. Vid årsmötet 
6.11.2022 behandlas ärenden enligt 8 § i förbundets stadgar.

Prover till tävlingen Finlands bästa honung 2022 ska lämnas in i förväg till förbundskontoret. 
Tävlingsinstruktioner finns i denna tidning på sidan 176.

LÖRDAG 5 NOVEMBER 
EU-PROGRAMMETS SKÖRDESEMINARIUM

I Hyvinge på Kipinätalo, adress Kenkätehtaankatu 1, 05900 
Hyvinge. Byggnaden inrymmer Hyvinge gymnasium.

OBS. Anmälan till seminariet obligatorisk.

Morgonkaffe och karelsk pirog
10.00–10.10 Öppning av skördeseminariet och utmärkel-

serna, FBF:s ordförande Rami Heikkilä
10.10–10.30 Biodlaren på Lintula gård – biodling i 

Hausjärvi, Jarkko Helander, Lintulas honung
10.30–10.50 Hjälp, ljunghonung! biodlaren Lassi Kauko
10.50–11.20 Ett abc för produktion av kvalitetshonung, 

Jorma Sahinaho och Tiina Ahonen-Sahina-
ho, Sahinahos honung

11.20–11.40 Apimondia 2022: binyheter från hela värl-
den, Maritta MartikkalaFBF

11.45–13.45 Lunch och provsmakning av tävlingshonung
13.45–15.15 Var kommer honung ifrån? – Nya metoder 

inom honungsforskningen, Viktoria Bassani, 
Bidrottningen HB, Sverige

15.15–15.45 Kaffepaus
15.45–16.25 Jäser det eller jäser det inte? Där har vi di-

lemmat, Lauri Ruottinen, Hunajaluotsi
16.30–17.00 Resultat av tävlingen Finlands bästa honung 

och premiering av vinnarna

Buffémiddag på hotell Scandic Hyvinkää kl. 19-21 (42 €/
person).

SÖNDAG 6 NOVEMBER ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls på hotell Scandic Hyvinkää, 
Hämeenkatu 2–4.

 8.45–09.00 Kontroll av fullmakter
 9.00–11.00 Aktuella ärenden
11.00–12.00 Öppning av årsmötet, ordfö-

rande Rami Heikkilä
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Årsmötet fortsätter 
14.00–14.15 Kaffepaus
14.15–15.00 Årsmötet

PRISER
Seminariet är gratis, men måltider och logi 
är avgiftsbelagda. Alla nedanstående avgifter 
faktureras i förväg. Årsmötet hålls på hotellet 
Scandic Hyvinkää på Hämeenkatu 2–4.

lördag 5.11
Seminariepaket 26,00 € 
(förmiddagskaffe och karelsk pirog med äggsmör, 
lunch och eftermiddagskaffe, ej logi)
Logi för 1 person 129 €/person/natt och för 2 per-
soner 74,50 €/person/natt.

OBS. Logikostnaderna debiteras i sin helhet om 
avbokning görs 21.10 efter kl. 15.

söndag 6.11
Mötespaket 27 € 
(morgonkaffe, möteslunch och eftermiddagskaffe)

Honung till Hyvinge
På skördeseminariet kommer vi bland annat höra om nya honungsforskningsmetoder och 
studera ljunghonungens egenskaper. Dessutom undrar man, varför den täckta honungen 
är fuktig – gjorde bina bort sig?

ANMÄLAN
Anmälan till både seminariet och FBF:s årsmöte ska skesenast 20.10.2022.
Det enklaste sättet att anmäla sig är via FBF:s hemsidor: 
hunaja.net/tapahtuma/sadonkorjuuseminaari-ja-vuosikokous. 

Du kan också anmäla dig på FBF:s kontor: sml@hunaja.net eller 010 387 4770.

OBS. Om det sker några ändringar i arrangemangen för Skördeseminariet eller honungstävlingen, 
kommer FBF att informera om dem så snart som möjligt på sin webbplats och via e-post.

Vill du skicka din honung till ett laboratorium, 
så att du snabbt och billigt får veta från vilka 
växter bina har samlat honungen och hurdan 
kvaliteten på honungen är? Den svenska fors-
karen Viktoria Bassani och hennes kollega 
Mathias Lundgren har utvecklat en metod för 
att ta reda på honungens geografiska och väx-
tursprung. Den nya analystekniken kan också 
användas för att studera honungens äkthet och 
kvalitet. Bassanis och Lundgrens ambitiösa mål 
är att skapa ett servicelaboratorium som gör 
det möjligt för honungsproducenter att snabbt 
och billigt få information om sin egen honung. 
Låter revolutionerande, det är värt att komma 
och lyssna på Viktoria Bassanis presentation i 
ämnet.

Ibland vet man dock med säkerhet varifrån 
honungen kommit i kupan – när bina har sam-
lat ljunghonung. I somras var det många som 
fick slänga den där svåråtkomliga delikatessen. 
Biodlare Lassi Kauko får förklara,  hur man får 
ljunghonung från kakor in i burken, vilken typ 
av egenskaper den har och vilken typ av studier 
som har genomförts på den.

För Tiina Ahonen-Sahinaho och Jorma Sahi-
naho är ljunghonung och många andra typer 
av sorthonung en bekant historia. Honungs-
tävlingens mångfaldiga finalister kommer att 

berätta för seminariepubliken, hur andra också 
kan lyckas producera kvalitetshonung såväl som 
sorthonung. Familjen Sahinahos odlingar ligger 
i Mellersta Finland, medan Jarkko Helander 
odlar sina bin nära seminariestaden i Hausjär-
vi. Helander är verksam inom Biodlare i södra 
Finland, producerar flera bikupeprodukter och 
säljer naturligtvis också honung under sitt eget 
varumärke Lintulas honung. Av honom får vi 
höra, vad det finns för nektarbetesmarker i om-
rådet och hur honungshandeln går på gränsen 
mellan Tavastland och Nyland.

Under hösten har många odlare funderat på 
frågan Jäser jäser inte.. Utmaningarna med 
fukten i den täckta honungen har bekymrat 
många. Veteranodlaren och -utbildaren Lauri 
Ruottinen inleder sin presentation från hon-
ungens ursprung, nektarn, och förklarar hur 
bin bearbetar den i kupan och hur den mognar 
till honung. Som alla biodlare vet, är det en 
mystisk process. Men kan något ibland gå fel 
med detta?

Under seminariets lunchpaus får vi smaka på 
resultatet av binas magiska arbete i tävlingen 
Finlands bästa honung 2022 och tillsammans 
rösta fram tävlingens vinnare. Så det blir bra 
smakupplevelser, intressant information och 
pratstunder med kollegor.

Välkommen med!
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Veikko Riikonen startade sin biodling 
1967, så han har idkat biodling i över 
fem decennier. Riikonens entusiasm 
för biodling härstammar från hans 
jordbruksstudier i Mustiala, där biod-
ling undervisades av Jorma Härmä. 
Nu har Riikonen haft några sabbatsår 
i sin biodling, men just nu sköter han 
tjugo bisamhällen. Några av dem 
finns på hans egen gårdsplan, några 
i pollineringsarbete på en bärodling 
och några på ett bovetefält.

Biodling populär på 1980-talet

Enligt Veikko Riikonen var intresset 
för biodling mycket stort i Norra 
Karelen på 1980-talet. Då hade den 
lokala föreningen vid något tillfälle 
fler än 300 biodlare. I landskapet på-
gick också utbildningsprojekt inom 
biodling med ett stort antal deltagare. 
År 1986 utropade Tohmajärvi sig till 
och med som honungssocken.  På 
1980-talet tillverkades en egen ho-
nungsburk för nordkarelsk honung. 

Veikko Riikonen utsedd till Årets 
nordkarelska biodlare
I år valde de nordkarelska biodlarna för första gången årets nord-
karelska biodlare. Veikko Riikonen från Tohmajärvi, som har satt 
långa spår i biodlingens historia i landskapet, valdes med all rätta.

Denna användes av landskapets biod-
lare i flera årtionden.

Mentor för nya  biodlare och 
barn

Riikonens val till årets nordkarelska 
biodlare motiverades med att han är 
mycket aktiv i föreningen och berät-
tar också mycket om sin verksamhet 
på föreningens Facebook-sida. Han 
har uppmuntrat så många begynnande 
biodlare, och har också ständigt en 
grupp biodlare, med vilka han ordnar 
biårets aktiviteter.

Något som ligger Veikko Riiko-
nen varmt om hjärtat är att introduce-
ra unga biodlare i branschen. Han har 
därför lett en biodlingsklubb för barn 
i Tohmajärvi, där många har inspire-
rats till att börja med biodling. Riiko-
nen har under flera år också anordnat 
små evenemang i samband med Biets 
dag i maj. Då har till exempel barn 
från en närliggande skola besökt hans 
egen biodling för att lära känna bina. 

Nordkarelska föreningen firade Veikko 
med hedersbevis och smågåvor. På 
sidan av presentpåsen finns förbundets 
60-års jubileumslogga. Födelsedagska-
las firas i november med en gemensam 
middag.

Även i våras kom många grupper på 
besök. Dagen började högtidligt med 
att flaggan hissades. Flaggan är en 
vimpel, som har specialtillverkats för 
biodlare med drottningarnas färger.

Anneli Salonen

Om bin och pollinerare

Drottningens död rapporterades också till bina

I många europeiska länder finns det en tradition att bin 
ska få veta om viktiga saker i sina odlares liv. Annars kan 
till exempel bina lämna bikupan, dö eller sluta producera 
honung. Traditionen heter Telling the bees. Den är mest 
känd från England och resten av de Brittiska öarna, men 
finns även i bland annat Tyskland, Frankrike, Nederländer-
na och Schweiz.

Drottning Elizabeth, som nyligen gick bort, hade också 
bin, till vilka, enligt traditionen, informationen om hennes 
bortgång skulle förmedlas. Den kungliga biodlaren John 
Chapple berättade alltså för bina på Buckingham Palace 
och Clarence House om drottningens död och överföring-
en av äganderätten till kung Charles. Chapple har beskrivit 
händelsen för pressen på följande sätt: Du knackar på var-
je kupa och säger "The mistress is dead, but don’t you go. 
Your master will be a good master to you.” Så fritt över-
satt "Er husmor är död, men flyg inte bort. Er nya husbon-
de kommer att vara god mot er.”

Virpi Aaltonen

Reflektioner om förhållandet mellan vilda och 
odlade pollinerare

Den senaste tiden har frågan om konkurrens mellan vilda 
pollinerare och honungsbin uppstått också i Finland. Mar-
jaana Toivonen specialforskare vid Finlands miljöcentral, 
SYKE, tar upp ämnet i sitt blogginlägg på bloggen Pello-
lla ja pientareella, som publicerats på Suomen Luontos 
webbplats. I sin artikel konstaterar Toivonen, att odlade 
och vilda pollinerare kan trivas i samma områden, men 
riskerna med bi- och humleodling för vilda pollinerare 
måste ändå identifieras och minimeras. Hon påpekar ock-
så, att bin har odlats i tusentals år och att minskningen av 
vilda pollinerare med tanke på detta, är ett nytt fenomen. 
Således är biodling inte grundorsaken till vilda pollinerares 
svåra situation. Hela artikeln kan läsas på: suomenluonto.
fi/onko-tarhatuista-polyttajista-haittaa-villeille-polyttajille/

Om bin och pollinerare

En användbar handbok för konstruktion av insektshotell

Helsingfors stad har publicerat en utmärkt guide om insektshotell och deras 
gäster. Guiden heter Lisää pölyttäjiä kaupunkiin! (“Flera pollinerare till stan!”) 
Helsingfors insektshotell – handbok för konstruktion och underhåll. Guiden ger 
anvisningar om grundande och underhåll av insektshotell samt placeringstips. 
Dessutom presenterar den olika insekter, som drar nytta av människoskapade 
boplatser och ger vägledning, till exempel i valet av växtarter i omgivningen. 
Det enklaste sättet att hitta handboken online är att söka efter namn.

Helsingfors stad har också en urban växtguide på sin webbplats med intres-
sant information för vänner av växter och pollinerare. Guiden för ansvariga för 
grönbyggande i staden presenterar separat vedartade nektar- och pollenväx-
ter, och för var och en av dem anges vilken typ av pollinerargrupper som be-
söker dem. Guiden hittar du på länken: kaupunkikasviopas.hel.fi/kortti/mesi/

Lisää 
pölyttäjiä 
kaupunkiin!
Helsingin hyönteishotellit – 
käsikirja rakentamiseen ja 
kunnossapitoon

Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:1

VAD GÖR DU NÄR EN BJÖRN 
HAR BESÖKT BIODLINGEN

Mer information om hur man förebygger rov-
djursskador finns i guiden på internet: Förebyg-
gande av rovdjursskador hos primärföretagare. 
(petohanke.fi/pdf/Petovahinkojen_ennaltaehkai-
syopas_alkutuotantotilallisille.pdf)

Dokumentera händelsen och gör en anmälan till 
händelsekommunens landsbygdsombudsman1och 
den lokala rovdjurskontaktpersonen2. Landsbygds-
ombudsmannen behöver se skadorna för att du 
kan få ersättning. 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: klo-
märken på kakor och fack och tassavtryck på mar-
ken. Utbetalningen av ersättning är beroende av att 
en tredje part kan säkerställa att skadan orsakats 
av björnen.  Dessutom måste du kunna bevisa hur 
många samhällen eller lådor som förstörts och vil-
ken annan utrustning som har skadats. 

Av rovdjurskontaktpersonen får du aktuell in-
formation 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/aitausohje-
et-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 undantagstill-
stånd 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/
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