Biåret 2020 hos Eksta Bostads AB
Humlevägen 13, Fjärås

Stinas Äng 19, Åsa

I samarbete med Kungskupan - En biprodukt från en grönare närmiljö

Årsrapport 2020
April;
I slutet på mars står bikupan på Stinas äng redo för inflytt. Det är två stora snälla bisamhällen som får
flytta från vår bigård i Vallda till Stinas äng i Åsa. Flytten med bina går fint och de flyger snabbt ut för
att lokalisera sig.

Maj;
Bisamhällena på Humlevägen i Fjärås har klarat vintern bra och det är två fina och starka samhällen
som vaknar på våren. Hela vintersäsongen har varit mild men när det väl ska slå till med den riktiga
blomningen i maj kommer regn, kyla och blåst. Trots det är bina ute och flyger vid varje tillfälle de
kan och hämtar hem pollen och nektar till bikupan. Sakta men säkert växer de båda bisamhällena i
takt med att vädret blir bättre och snart är de så stora att vi behöver dela på bisamhällena så de skall
få plats i kuporna så de inte svärmar.

Ett säkert vårtecken är när det första surret i krokusen hörs.
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Juni;
I juni börjar vädret bli bättre och bättre för att vara helt fantastiskt kring midsommar. I juni görs det
en gemensam avläggare på de båda bisamhällena i Färås. Dvs några ramar från det ena och några
ramar från det andra, vilket leder till en kraftig avläggare. Bina i avläggaren föder snabbt upp en
drottning som strax efter parningen börjar lägga ägg för fullt och med det är det nya bisamhället
igång. Då man gör en avläggare dvs man delar på ett bisamhälle är för att göra mer plats i kupan så
bina inte känner att de behöver svärma. Vilket är deras naturliga sätt att föröka sig på. Men vi som
biodlare vill helst inte att de skall svärma oftast kan man fånga in dem, men skulle man missa den lilla
klasen med bin blir man av med halva bistyrkan och därmed kan det bli mindre honung. Bina som
lyckas rymma klarar sig inte heller själva i det vilda eftersom det finns ett kvalster (varroakvalster)
som lever på bin och suger deras blod. Med tiden blir samhället så åderlåtet att de är mottagligt för
andra sjukdomar att det tillslut går under. Våra bin i kuporna kan vi behandla med bl a oxalsyra (finns
i rabarber) för att hålla nere trycket med varroakvalster så de inte skadar våra bin. Hos bina i Åsa görs
däremot ingen avläggare, här fixar bina det själva med en liten svärm som sätter sig i enebusken
framför kupan. Och det är bara att åka och hämta den lilla klassen med bin. Bisamhället som svärmat
föder upp en ny drottning och allt är tillbaka till det normala. Med det fina vädret börjar
honungsförråden att fyllas efter svackan i maj och den första honungen kan skördas.

En drottning som kryper ut för att sedan sticka ihjäl de drottningar
som inte hunnit kläckas än, eftersom det kan bara finnas en drottning i kupan.
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Juli;
Sedan kommer kylan tillbaka i juli igen med regn och blåst. Här hade vi hoppats på att
honungsförråden skulle fyllas med den fina lindhonungen men den explosionen i skattlådorna
uteblir. Man får lite känslan av att juli står stilla. Man hoppas vädret skall ändra sig… ibland är det lite
bättre sedan är det tråkigt väder igen… Det verkar nästan som tiden står stilla i kuporna med. Men så
händer något i den andra kupan i Åsa, den som inte svärmat. Drottningen försvinner och det kommer
ingen ny. Eftersom drottningarna flyger ut och parar sig varma vackra dagar vilket det var ont om i
juli. Får samhället ingen ägglaggande drottning och avtar i styrka eftersom det inte föds några nya
bin. Men den nya avläggaren i Fjärås på Humlevägen är lagom stort och har en äggläggande
drottning, får detta bisamhälle får bli sambos med det drottning lösa bisamhället i Åsa.
Sammanslagningen går fint!

En färgstark palett av sensommarens polleninsamlande. Pollen ingår i binas kostcirkel.
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Augusti;
Men så äntligen kommer augusti. Med en lite mjukstart för att sedan bli bättre och bättre. Med det
fina vädret exploderar blomningen och den efterlängtade ljungen lyser lila överallt. Ljungen är ett
kärt återseende för bina och även oss honungsälskare efter sommaren 2018 då den torkade bort.
Honungsförrådet fylls på med härlig hösthonung, nu kan man bara se på och njuta som biodlare.

Man tar bort täckvaxet från de färdiga honungsramarna innan de slungas.
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September;
Den sista honungen skördas. Förutom att bina får behålla en del honung får de även extra socker i
form av en sockerlösning som är en blandning av ekologiskt strösocker och vatten för att dryga ut
matförrådet. Det är viktigt att låta bina få behålla en del av sin honung eftersom deras immunförsvar
sitter i den. I mitten av oktober har bina dragit ner all sockerlösning och de sista förberedelserna
inför vintern är färdiga.
Denna säsong har varit ganska normal och kanske lite tråkig… Tråkig med tanke på det inte hänt
något spännande i kuporna utöver det vanliga om man bortser från drottningsproblemet i Åsa, bina
har skött sig och det har gått sin gilla gång. Växtligheten och vädret har varit en berg och dalbana
både med fantastiska veckor och helkassa veckor, men i slutänden om man tittar på honungsskörden
en helt normal säsong.
Bisamhällena som pollinerar för Eksta Bostads AB har gjort ett fint arbete denna säsong, totalt har
det blivit en skörd i Fjärås på 34 kg fin honung och Åsa landade på 32 kg härlig honung. Bina besöker
4 miljoner blommor för att samla in ett kilo honung. Det går åt minst lika mycket till sommarfödan i
bisamhället och att föda upp nya bin. Detta leder till att bina vid Eksta i Fjärås och Åsa med lite
snabb huvudräkning besökt ca 530 miljoner blommor i närområdet. Tänk vad detta har gjort för alla
växter som kräver pollinering. En fantastisk insats för den viktiga biologiska mångfalden som både
människor och djur i närområdet får ta del av och njuta av en grönare närmiljö.

En läckande honungskaka får inte vara ifred länge.
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Det kan finnas upp till 100 000 bin i ett stort bisamhälle kring midsommar när det är som
störst, av de 100 000 bina är bara ca 2000 hanar, drönare, resten är arbetsbin och dessa är
honor sedan finns det en drottning som är mor till alla bin
All honung är flytande i början men stelnar efter hand, man rör honungen för att slå sönder
sockerkristaller för att den skall hålla sig len. Rör man den inte kan den bli grynig
Bina svettas ut bivax mellan fjällen på magen, ett bi kan producera upp till åtta små fjäll om
dagen
Honung smakar olika beroende på vilka blommor bina har besökt, för bina skall producera
ett kg honung behöver de besöka ca 4 miljoner blommor
Ett arbetsbi på sommaren lever bara 3-6 veckor innan de har arbetat ihjäl sig, de arbetsbin
som föds på hösten överlever till våren
Drönarna, hanarna föds på våren och sommaren, de blir ompysslade av arbetsbina och
någon gång då och då flyger de ut för att se om det finns någon drottning som vill para sig,
deras enda uppgift är nämligen att para en drottning. På hösten blir hanarna utkörda, det
kallas drönarslakt, då kan man se ett gäng drönare som blir motade vid ingången till kupan.
Eftersom på vintern finns det inga drottningar att para, då hade de bara gått inne i kupan och
ätit av det dyrbara matförrådet, då är det bättre att föda upp nya drönare på våren inför
nästa parningssäsong
En drottning kan bli 5 år, men hon kan bli utbyt av bina när som helst, ibland byts hon ut pga
hon inte lägger tillräckligt med ägg när hon blir äldre, ibland får hon skulden för att det är
dåligt väder
Arbetsbin har gadd och kan stickas, drönare har ingen gadd. Drottningen föds med gadd när
drottningen blir äldre försvinner gadd alltså vinner ungdrottningarna över de äldre
drottningarna eftersom de inte kan försvara sig
På vintern går bina ihop till ett vinterklot. I mitten finns drottningen och runt henne går alla
arbetsbin och surrar med vingarna för att alstra kroppsvärme som värmer klotet. I ytterkant
av klotet är det kanske 10 grader. När de yttersta bina fryser går de in mot mitten och nya
bin hamnar ytterst. På detta sätt blir det rotation och inne i klotets mitt är det runt 25
plusgrader och utanför kupan kanske 25 minusgrader
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