Checklista vinterdöda bin
Det ä r ledsamt nä r ens bisamhä llen inte klarat vintern eller den tidiga vå ren. Titta på
samhä llet/samhä llena med hjä lp av denna checklista innan du stä dar bort nå got.
Samla in ca 1 dl dö da bin i en mä rkt plastpå se, eller pappå se, som du fryser in, frå n
samhä llet som dö tt så kan vi hjä lpa till med kontroll av Nosema och Varroa. Kontakta oss
bitillsynsmä n (Gö ran Frick, Monica Basu) fö r att få hjä lp att leta orsaken. Slä ng inte ut
dö da bin utan kasta i soparna, smä lt ner vax och ö verblivet vinterfoder och rengö r
kupan noggrant.

Grundfrågor
Å r/må nad fö r upptä ckten?
Hur må nga samhä llen invintrade du?
Hur må nga samhä llen ä r dö da?
Hur mycket vinterfoder fick de dö da
samhä llena och vad fick de?
Vilket å r var drottningen i det/de
dö da samhä llena fö dd?
Hur hade du varroabehandlat de
dö da samhä llena?

Frågor att besvara för varje dött samhälle
Ja

Nej

Visade samhä llet spå r av yttre på verkan på grund av faktorer som till
exempel brand, storm, nedfallna trä d, ö versvä mning, vandalism, stö ld, mö ss,
grä vling, hackspett, bjö rn?
Hade samhä llet må nga dö da bin i eller utanfö r kupan?
Hade samhä llet inga eller endast få dö da bin i eller utanfö r kupan?
Hade samhä llet dö da bin i cellerna och foder kvar i kupan?
Hade samhä llet dö da bin i cellerna och inget foder kvar i kupan?
Var kupan starkt flä ckad av svarta exkrementflä ckar invä ndigt och i flustret?
Hade flera ramar i kupan mö glat?
Ser du flera dö da bin med fö rkrympta vingar?
Ser du dö tt yngel som ä r fö rkalkade eller som ä r geggiga och bildar en sä ck?
Ser du enstaka eller grupper av tä ckta celler som delvis har ö ppnats eller
borde var ö ppna stick ner en tä ndsticka i cellen. Ä r innehå llet en seg brun
massa kontakta genast bitillsynsmannen. Det kan också lukta illa. *
Hur må nga ramar yngel hade samhä llet i slutet av augusti?
* Kontakta i så fall alltid bitillsynsmannen!
Uppgifterna hittar du på WSB´s och Lä nsstyrelsens hemsida.
I Vä rmdö kontaktar du Gö ran Frick eller Monica Basu, i Nacka Hans Samland eller Gö ran
Frick.
Hinner du inte ta hand om ett bisamhälle som utvintrat på en gång skall kupan täppas igen så
att inga andra bin kommer åt kvarvarande vinterfoder m.m.

Fel å lderssammansä ttning

