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!
Österrike	  

Pappa	  som	  mentor	  
biodlare	  sedan	  1978	  
utbildning	  genom	  

praktik,	  litteratur,	  kurser,	  ...	  
!

Yrke:	  skogsingenjör	  
Hobbybiodlare	  

med	  10	  –	  20	  samh.	  
!

1999	  flyttade	  till	  Småland	  
2005	  till	  Skaraborg	  

Mjuk	  å	  Go	  –	  Honung	  från	  Hjo	  



!
!

VÅR	  	  BIODLING:	  
!

200	  till	  220	  	  invintrade	  bisamhällen	  
≈	  160	  –	  180	  samh.	  i	  honungsproduktion	  
resten	  för	  drottningodling	  och	  avläggare	  

överskott	  till	  försäljning	  på	  våren	  
!

≈	  15	  bigårdar	  i	  Karlsborg,	  Töreboda	  och	  Hjo	  
!

mest	  åretruntbigårdar	  
men	  även	  en	  del	  

vandringsbiodling	  till	  raps,	  lind	  o.	  ljung	  
!



!
KUPA:	  
!
Herold	  –	  Zander	  
!
Träkupa	  
Rammått	  –	  Zander	  (innermått	  40x20	  cm)	  
10	  ramar	  /	  låda	  
Högbotten	  (delvis	  nätbotten)	  
!
≈	  150	  samhällen	  
Honungsproduktion	  
Avläggare	  för	  eget	  bruk	  
Paketbin	  till	  försäljning	  
Drottningodling	  



!
KUPA:	  
!
Hjo-‐Kupan	  	  	  
(Kenth-‐Inge	  Wallgren)	  
!
Plastkupa	  –	  polyurethan	  
LN	  –	  10	  plastramar	  /	  låda	  
Botten	  med	  perforerad	  plåt	  
!
≈	  50	  samhällen	  
Honungsproduktion	  
Avläggare	  –	  LN	  till	  försäljning	  
Överskottsamh.	  till	  försäljning	  
!



!

Carnica 
det grå biet ... 

!
!

produktiv 
vital 

klimatanpassad 
lungt humör 

!



Bra	  övervintringsförmåga	  tack	  	  vare	  binas	  långa	  livslängd.	  !
Snabb	  vårutveckling.	  !

Bra	  anpassningsförmåga	  till	  klimat	  och	  dragförhållande.	  !
Bra	  bistyrka	  och	  mycket	  bra	  honungsproduktion.	  !

Bra	  vitalitet	  –	  få	  yngelskjukdomar	  och	  få	  sjukdomar	  hos	  det	  vuxna	  biet.	  !
Lungt	  humör	  –	  snäll	  och	  kakfast.	  !

Bra	  hanterbarhet.



!
AVELSARBETE:	  

!
Omkring	  25	  %	  renparade	  drottningar	  
Produktionssamhamhällen	  –	  mest	  F1-‐
bruksdrottningar	  parad	  i	  hembigård	  -‐	  	  
stark	  drönarpopulation	  
God	  urvalsarbete	  i	  dom	  egna	  bigårdar	  
Samla	  data	  och	  utvärdera	  

!
Samarbete	  med	  Svenska	  Carnica	  Gruppen	  
Renparning	  på	  renparningsstationer	  
Komplementera	  med	  drottningimport	  från	  
välkända	  österr.	  drottningodlare	  
Testbiodlare	  i	  Svenska	  Carnica	  Gruppen	  
Ansluten	  till	  den	  europ.	  bidatabasen	  –	  
beebreed.eu	  !

Avel	  är	  framsteg	  !	  



!
DROTTNINGODLING:	   !

Tidig	  start	  senast	  	  i	  mitten	  av	  Maj	  
Vicelös	  cellbyggare	  (avels-‐	  el.	  drönersamh.)	  
Omlarvning	  med	  NC-‐systemet	  
2	  odlingsramar	  med	  32	  till	  40	  larver	  
Täckta	  drottningcellar	  flyttas	  till	  kläckskåp	  (34,8	  
ºC,	  70	  %	  fukt.)	  
Parning	  i	  parnigskupor	  eller	  parningsavläggare	  

!



DRIFTSFORM:	  
!

Tillräcklig	  plats	  för	  yngelsättning	  
Tillräcklig	  byggmöjlighet	  
Avläggare	  med	  täckt	  yngel	  
Svärmkontroll	  
Svärmförhindrade	  åtgärd	  



SVÄRMKONTROLL:	  
!

Från	  mitten	  av	  Maj	  till	  början	  av	  Juli	  
4	  ggr.	  –	  10	  (12)	  dagars	  intervall	  
Granskar	  utrymmet	  mellan	  yngellådorna	  
Samtidigt	  med	  drönaryngelborttagning	  och/eller	  skördearbete	  
Viktigt:	  bra	  lyfthjälp	  eller	  lyftanordning



AVLÄGGARE	  och	  PAKETBIN:	  !
Syfte:	  !

Skapa	  	  en	  reserv	  för	  att	  kompensera	  
eventuella	  vinterförluster	  
Ersätta	  gamla	  drottningar	  
Extra	  inkomst	  utanför	  den	  normala	  
honungsproduktion	  
Extra	  inkomst	  	  oavsett	  väder	  och	  
dragförhållanden	  
2013	  –	  försäljning	  av	  bimaterial	  
motsvarar	  cirka	  4	  to	  honung	  i	  bulk	  

!
Vi	  gör	  årligen	  avläggare	  och	  skaksvärm	  av	  
cirka	  80	  %	  av	  våra	  samhällen.	  



Avläggare	  för	  eget	  bruk	  
!
• Samlingsavläggare	  
• Flygbinavläggare

Samhällen	  till	  försäljning	  
• Produktionssamhällen	  efter	  övervintring	  
• Paketbin	  –	  1,5	  kg	  –	  efter	  midsommar	  
• Avläggare	  –	  10	  ramar	  LN	  -‐	  Juli

Drottningar	  
• Oparade	  
• Friparade	  –	  F1	  bruksdrottningar	  
• Renparade	  –	  från	  SCG-‐parningsstationer



BIGÅRDAR:	  !
Mest	  ”åretrund-‐bigårdar”	  
Bra	  drag	  under	  hela	  säsongen	  
Bra	  tillgänglighet	  →	  körbar	  
Särskilda	  bigårdar	  för	  avläggare	  
!
Vandringsbiodling	  med	  50	  –	  70	  
samhällen	  till	  raps,	  lind	  och	  ljung	  
Inget	  	  pollineringsuppdrag



LOGISTIK:	  !
Skåpbil	  med	  släp	  
Bil:	  tomma	  lådor,	  verktyg,	  fodertank,	  ...	  
Släp:	  bisamhällen,	  skattlådor,	  ...	  !

Lyfthjälp:	  
Bigårdar:	  	  Apilift,	  säckkärra	  
Slunglokal:	  	  handstaplare,	  palldragare



!
SKATTNING:	  !

Minst	  3	  ggr.	  per	  säsong	  
Försommar-‐,	  sommar-‐	  o.	  höstdrag	  
Sorthonung	  
Med	  biblås	  och	  ”rutschbana”	  



HONUNGSHUS:	  !
Nybyggd	  slunglokal	  2005	  
Kallager	  –	  värmerum	  –	  slunglokal	  –	  honungslager	  	  
Livsmedelgodkänt	  för	  primärproduktion	  
Certifierad	  enligt	  Svenskt	  Sigill	  (direktansluten)	  



HONUNGSHANTERING:	  !
Värmerum	  
Avtäckningsbord	  –	  supergaffel	  
8-‐ram.	  självvändande	  CMF-‐slunga	  
Mjölktank	  300	  l	  (ersätter	  sump)	  
Klarningstank	  900	  l	  med	  grovsilar	  
Finsil	  (modell	  Töreboda)	  
2	  rörtank	  –	  600	  l	  
Ekobimetoden	  (levande	  ymp)	  
Etiketteringsmaskin	  	  
Tappmaskin	  –	  Swienty	  med	  	  rundbord	  
Honungslager



HONUNGSSORTIMENT:	  !
Varumärke:	  ”Mjuk	  Å	  Go	  –	  Honung	  från	  Skaraborg”	  
Varumärke:	  ”Igelstadsbi	  –	  Svensk	  Honung”	  
Normalsortiment	  –	  500	  g	  –	  Försommar,	  Sommar,	  Höst	  
Flytande	  Honung	  –	  250	  g	  
Honung	  med	  frukt	  –	  250	  g	  –	  Citron,	  Hallon,	  Blåbär	  

Endast d
et 
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Unna dig det!



!
HONUNGSFÖRSÄLJNING:	  !

Årsproduktion:	  	  10	  –	  12	  ton	  
Direktförsäljning	  i	  burk:	  ~	  80	  %	  !
Livsmedelsbutiker 
Marknader  
Gårdsförsäljning 
Överskott till uppköpare i bulk 



ÖVRIGA	  	  BIPRODUKTER:	  !
Vi	  köper	  in	  olika	  produkter	  till	  marknads-‐	  och	  
gårdsförsäljning	  
Bivaxljus	  
Honungsgodis	  
Hygienprodukter:	  tvål,	  schampo,	  handkräm,	  ...	  
Propolis-‐	  och	  Pollenprodukter	  
Mest	  importerar	  vi	  från	  tyskland	  el.	  österrike	  	  
Många	  mer	  möjligheter	  -‐	  ??	  i	  framtiden	  ??	  



INVINTRING:	  !
Efter	  slutskattning	  –	  från	  mitten	  av	  Aug.	  
Invintring	  på	  2	  lådor	  
Vinterfoder	  –	  18	  kg	  socker	  /	  samh.	  
Sockerlagsberedning	  i	  slunglokalen	  
Fodertank	  i	  skåpbil	  
Utfodring	  med	  bensindriven	  pump	  
Foderlådor	  eller	  hink	  i	  tom	  låda	  



VARROA:	  !
Sen	  2011	  –	  ekologisk	  behandling	  	  
Varroakontroll:	  2	  samh.	  per	  bigård	  –	  naturlig	  nedfall	  eller	  florsocker	  
Drönaryngelbortskärning	  –	  2	  till	  3	  ggr.	  i	  Maj/Juni	  
Avläggare	  –	  3-‐4	  yngelramar	  per	  samh.	  
Sommarbehandling	  med	  myrsyra	  –	  avdunstare	  eller	  wettex-‐duk	  
Vinterbehandling	  med	  oxalsyra	  –	  droppa	  eller	  förångning	  
Varroatoleransavel



MYRSYRBEHANDLING OXALSYRBEHANDLING



VAXHANTERING:	  !
Solvaxsmältare:	  drönarvax	  och	  småbitar	  
Täckvaxsmältare:	  för	  allt	  täckvax	  –	  separerar	  vax	  och	  honung	  
Ångvaxsmältare:	  gasoldriven	  –	  smälta	  vaxkakor	  
Omarbetning	  av	  vax	  hos	  LP:s	  
Täckvax	  till	  mellanväggar



Tack	  för	  att	  ni	  lyssnade



www.igelstadsbi.se


