
MÖLNLYCKE BIODLARFÖRENING 

 
Grundkurs i biodling 2014 
 
Målsättning: Efter genomgången kurs (5 teoriträffar och tre praktiska övningar i 
bigård) skall deltagaren med stöd av mentor kunna sköta en nyinköpt avläggare 
fram till hösten. (Anm: Ett övervintrat samhälle är mera svårskött. Skötsel av 
ett sådant samhälle behandlas i fortsättningskurs nästa vinter och övningar 
nästa år.) Vissa moment, t. ex. bisjukdomar, behandlas därför inte i denna 
grundkurs.  
 
Teori i Kulturhuset, Mölnlycke kl. 19.00-21.00  (annan lokal 13/2) 
 
1.  Biet (27/2) 
Djur, växter, insekter. Steklar, gaddsteklar. 
Humlor, bin, getingar. Solitärbin i Sverige 
Drottning, arbetsbin, drönare. Yngelstadier. Drottningens parning. 
Yngelstadierna. Inne/ute-bin. Vinterbin. Vaxbygget. 
Biets anatomi. Gadden. Bisticksallergi. Geografiska raser. Buckfastbin 
 
2. Utrustning (13/3) (OBS! Annan lokal och annan ordningsföljd.) 
Bikupa. Bibostaden: Pall, botten, musskydd, sargar, spärrgaller, täckplast, tak, 
spännrem. Foderlåda. 
Några historiska rammått. ¾-langstroth. Plastramar. Skyddskläder. Bigård. 
Plats för bigården. Redskap. 
  
3. Nybörjarens start (6/3) 
Köp av mtrl. Avläggaren. Uppställningsplats. Tillsyn under första året. 
Drivfodring. Ev. honungsskörd (avläggare ger normalt inte skörd första året). 
Invintring. Vinterfodringen. Musskydd. Tillsyn vintern. 
 
4. Ett år i bigården (20/3) 
Biåret börjar i juli. Kontroll av yngelklot. Drottningbyte.  Skörd och 
vinterfodring. Musskydd och spännband. Varroabehandling. -  Vintervila.  -  
Rensningsflykt. Foderkontroll feb-mars. Vårundersökning. Utökning. Skattlådor. 
Om svärmning. Protokollföring. Skörd. Varroabehandling…  
 
5. Honungens behandling och höstarbeten. (27/3 19.15-21.15) 



Skattlådor, botten, lock. Biblåsare eller borste. Bil, cykel, skottkärra. Avfuktare. 
Refraktometer. Avtäckning, slungning, silning av vanlig honung resp. 
ljunghonung. Ympning. Kylrum. Uppvärmning och tappning på burk  alternativt 
försäljning ”flytande”. Etikettering, förvaring. Rörning om ympning ej sker.  -  
Ramar sorteras. Vaxsmältning. 
 
 

Praktiska övningar (lördagar) . 10.00-13.00 
 
5/4 vårundersökning mm. Benarebyv. 54 i Mölnlycke 
 
17/5 utökning av bisamhället mm. (plats meddelas senare) 
 
5/7 Avläggarbildning mm. samt kursavslutning (plats meddelas senare) 
 
Därefter tar ”mentorerna” vid för de (medlemmar i föreningen) som köpt 
avläggare. 
 

 
Kursintyg utfärdas (om så önskas) för de som varit med på samtliga avsnitt. 
 

 
Frågor till kursledarna ställes via e-post till hela gruppen (använd knappen 
”svara alla”). Den av kursledarna som känner sig manad svarar. Ibland kan det 
bli flera olika svar. Biodlare är sällan överens, men vi håller sams ändå! 
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