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INSTÄLLT!
På grund av Covid-19 smittan har styrelsen beslutat att ställa in alla träffar tills vidare.
Alltså Vårfrukosten 1 maj, tisdagskvällar, nybörjarkursen. Även Wikbolandsmarken är inställd av
arrangörerna. Om vi kan ha sommarmöte den 23/6 får framtiden utvisa. I så fall blir det sannolikt
flyttat till Björksätter. Östgötadagarna är ju inte förrän i september så vi hoppas att det lugnat ner
sig till dess. Vi som alla andra vet ju varken ut eller in, men när vi vet hör vi av oss.
Vårstädningen vid Björksätter den 16/4, som sker utomhus, är inte vårt arrangemang. Men vi
som medlemmar i Centrumlokalföreningen hjälper till. Senaste besked är att den kommer att
genomföras. Dock kommer vi inte att fixa något fika. Om du tillhör en riskgrupp bör du överväga
att stanna hemma.
Vi håller kontakten och bryr oss
Även om vi inte kan träffas fysiskt kan vi hålla kontakt. Det finns ju telefon, mejl och inte minst sociala
medier (se nedan). Som vi tidigare meddelat försöker vi hjälpas åt med att handla eller uträtta andra
viktiga ärenden. Har du frågor om biodlingen är det som förut bara att slå en signal till någon kollega.

Facebook
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast medlemmar i
gruppen och här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig. Gå gärna med du också. Sök efter
gruppen på Facebook och ansök om medlemskap.

Myrornas krig
Så här på vårkanten vaknar stackmyrorna till och bina är ett begärligt byte. Myrorna är tidigt igång och
faran är stor redan nu! Håll koll på dina samhällen och sätt in motåtgärder GENAST. Ett samhälle kan
ödeläggas på bara något dygn om det vill sig illa. Längre fram, när saven börja stiga i träden är våra
husdjur dock inte så intressanta för myrorna.

Bihusesyn
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i år i Bitidningens aprilnummer.
Bihusesyn ska vara genomförd och visas upp för att få din honung godkänd i honungsbedömningen. Det
är du själv som genomför programmet, och ingen kontrollerar genomförandet eller resultatet. Det är ditt
ansvar att din biodling är OK och att lagar och bestämmelser följs. Bihusesynen ska ses som att
hjälpmedel för att uppmärksamma eventuella brister i din biodling. Allt för att hålla högsta möjliga kvalitet
på honungen.
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Skära drönarceller??
Oavsett vilken metod du använder för att bekämpa varroakvalstret är det viktigt att skära ut drönarvax
under säsongen. Speciellt viktigt är det fram till midsommar. Varför det? Jo, kvalstermängden fördubblas
var 25:e dygn. Det betyder att i augusti, när äggen till bina som skall övervintra läggs, har du cirka 100
gånger fler kvalster jämfört med när säsongen började. Dessa bin blir då skadade och motståndskraften
sätts ner. Risken för vinterförluster ökar markant.
När du sedan på hösten behandlar mot varroan kan skadan redan vara skedd, och ett till synes starkt
samhälle kan vara försvagat. Man skall alltså både hålla kvalstermängden nere under sommaren liksom
behandla på hösten. Det sistnämnda för att börja med ett minimalt antal kvalster nästa säsong. Läs mera
på SBR:s hemsida, Bihälsa https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/
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TILL SIST
Man kan blunda för sanningen, men måste leva med påföljderna.
Marita Weijola

Hälsningar från Styrelsen
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