
Öppet hus/Before invintring hos Lustgårdens Biodling lördagen 16/7 kl. 10-15

Monica och Christer Ledel hälsar välkommen till öppet hus mitt i sommaren.
Lustgårdens Biodling har ca 200 samhällen i det halländska landskapet och producerar 
smaksatt/naturell honung samt honungssenap. Försäljning sker i gårdsbutiken, på mässor, till lokala 
mataffärer och med en viss export. Förra året började vi sälja foder från Belgosuc och årets nyhet är 
Candapolline Gold, en foderdeg med bipollen. Om allt stämmer kommer vi under dagen att kunna 
visa en Flow Hive i produktion.

Temat för dagen blir invintring. 
Trots att det är mitt i sommaren är det nu som säsongen 2017 börjar genom att vi börjar jobbet med 
att få friska, starka samhällen med mycket unga bin.

Demonstration av olika Oxalsyraförångare.
Den nyaste trenden är att vi yrkesodlare börjat testa olika metoder för oxalsyraförångning. Vi bjuder 
in dig att ta med just din förångare för en demonstration och en diskussion om upplevda för- och 
nackdelar. Fungerar oxalsyraförångning som enda metod? Själva kommer vi att visa upp en Oxamat 
(plexiglashuven). Kontakta Christer och berätta vad du tar med dig. Förhoppningsvis får vi titta på 
flera olika modeller.

Invintring.
Vi har alla en metod att invintra våra bin, den bästa för just vår egen biodling. Samtidigt finns det ett 
stort antal olika sätt att invintra när man tänker efter.

Foderballongen på 4 liter. Många av oss har börjat med denna metod med små portioner mat över 
tid, 2-6 veckor. En hopplöst irrationell och kanske töntig metod för yrkesodlaren, men finns det 
fördelar med att fördela fodret över tid? 

Foderlåda medium, 15-17 liter/ Hink med perforerat lock 14-16 kg. Troligen vanligaste metoderna 
idag. Vanligen 2 fodergivor och ca 2 veckor innan bina dragit ner allt.

Foderlåda stor, 25 liter. Ger möjlighet till endast 1 fodergiva. Fodret dras ner på kort tid. Hur viktigt 
är det med timingen när man använder denna låda?

Foderdeg 15 kg. På BeeCome kom vi i kontakt med ett par biodlare som lägger på en klump med 15 
kg foderdeg. Upplevd fördel var enkelhet och att det tog en stund för bina att dra ner maten.

Foderdeg som komplement innan flytande fodergiva. Kan man se till så bina äter deg långsamt och 
därigenom håller igång yngelsättning fram till ordinarie invintring?

Vad medför de olika alternativen för oss med tanke på t.ex. tidsåtgång, antal besök i bigården, krav 
på fordon, utvintring m.m.?

Vi ser fram emot en konstruktiv och lärorik diskussion om olika metoder där vi inspirerar varandra. 
Vår bihälsokonsulent Preben Kristiansen kommer och delar med sig av sina kunskaper.

Anmälan (antal pers.) till öppet hus via mail senast 9/7. 

Before invintring by night.
Halmstad är en underbar sommarstad och sjuder av liv även kvällstid. Ett before-invintring-
arrangemang kan innebära uteliv i Halmstad på kvällen. Om intresse finns kan vi ordna med en 



gemensam måltid på en av Halmstads trevliga restauranger där någon av rätterna kanske till och med
innehåller honung. Om du är intresserad av detta behöver vi en intresseanmälan från dig ganska 
tidigt då restaurangerna brukar vara fullbokade så här års. Kontakta Christer före 15/5.
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