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Sommartid
besöks bigården
ofta av andra föreningar, även vis
ning för
företag och skolklasser är
vanligt. Kursverksamhet både
för nybörjare och vana biodlare
förekommer under hela året.
Föreningens
bikupor
finns i Råda i vår nya
bigård.

Lidköpings
Biodlare
förening är en av ca
300 föreningar som är
ansluten till SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund),
som bl.a. ger ut bitidningen och säljer
honungsetiketter.

Lidköpings Biodlare-
förening är en av de
största biodlarföreningarna i
Skaraborg med ca 90 medlemmar. Föreningen som grundades
1898 har medlemmar i Lidköpings
och Järpås kommun. De flesta medlemmar har ett tiotal kupor, några har även lite
större bigårdar men några yrkesbiodlare finns
inte i föreningen. Området är lämpligt för
biodling då naturen är en blandning av
jordbruks- och skogsmark. Detta gör
att nektardrag förekommer hela
honungssäsongen. Närheten
till Vänern påverkar också
klimatet.

F ö r e n i n g e n
förfogar över flera bikupor. Varje kupa har en an
svarig skötare. Det finns möjlighet för nybörjare att ta hand
om en kupa och vid biårets slut får
de sedan köpa samhället. Föreningen
ställer även upp med en fadder som hjälper
nya medlemmar att komma igång med biodlingen. Föreningen hjälper till med allt
som rör biodling – från inköp av utrustning, köp/odling av drottning, behandling av sjukdomar till försäljning
av honungen. Vi sköter även
kupan som står på Sparbanken Lidköpings tak.

Här finns vi

Vägbeskrivning från
Rådarondellen i Lidköping till bigården:
Följ Kartegårdsvägen genom
Råda samhälle, uppför backen
förbi häst- och fårhagen till höger.
Efter busstationen ”Bräddegården”
sväng till höger vid trafikmärket
”återvändsgata”+”Förbud mot motorfordon”.
58.494254, 13.098040
+58° 29’ 39.31”, +13° 5’
52.94” är koordinaterna

På hösten
och vintern
träffas medlemmarna torsdagkvällar i Vuxenskolans
lokal, Skaragatan 26,
där vi har olika
aktiviteter.

Hemsida:

http://www.lidbi.se

e-post: info@lidbi.se

Även du kan bli biodlare
Vad krävs av en bi
odlare?

l Han/hon ska vara intresserad.
l Ha kraft att lyfta material, (ca 20
kg)
l Möjlighet att besöka kuporna regelbundet.
l Ett ställe där du kan ha kuporna. Det finns säkert
någon bonde i din närhet som vill ha hjälp med
pollineringen.
l Lagerutrymme för slunga och redskap.

Finns det inga nackdelar
med att bli biodlare?

Det finns många anledningar
varför man väljer denna hobby/
sysselsättning.
l Du gör en insats för miljön och får
följa årstiderna i nära anknytning till naturens skiftningar.
l Det är en “lönsam” hobby. Handen
på hjärtat – hur många fritidssyssel
sättningar finns det, som inte kostar
en massa, utan tvärtom ger inkomster?
l Binas sociala liv är intressant att följa.

Vad tjänar en
biodlare?

Är du allergisk mot bistick bör
du inte bli biodlare.

Det beror på många omständigheter.
l Hur stor bigård du har. (Man
kan ha biodlingen som näringsverksamhet.)
l Dina omkostnader.
l Vädret
l Förutom pengar så ger
biodling även många
kontakter

Vad kostar det
att bli biodlare?

Din insats beror mycket
på bigårdens storlek. Du kan
börja med begagnad utrustning
och t.ex. slunga hos kollegor.
Lidköping Bi
odlareförening hjälper
dig med en kupa som du får köpa på
hösten till självkostnadspris.
Föreningen ställer även upp med
en “fadder” tills du känner att
du behärskar biodlingens
alla moment.

Varför blir man
biodlare?

Våra bin

Drottningen (det finns endast
en i kupan)
är den viktigaste individen eftersom det är hon som lägger ägg. Det
gör hon så snart hon är befruktad, vilket
sker några dagar efter att hon har kläckts.
Parningen sker på några meters höjd (med upp
till 15 drönare) och endast vid vackert väder. Livslängden är några år.
Drönarnas lott är att befrukta drottningen, en uppgift
som kostar dem livet. Drönare slängs ut ur kupan på hösten.
Arbetsbin är flest till antalet. Upp till 70.000 individer
delar på arbetsuppgifterna, såsom städning av cellerna,
yngelmatning, bygge av vaxkakor. Den sista delen
av sitt liv samlar de honung. Ett arbete som sliter
mycket på biet, så sommarbina blir inte äldre
än 5 veckor. Övervintrande bin blir upp till
9 månader.På vintern vilar våra bin. De
“går i klot”, dvs samlas runt drottningen där det är ca 20 grader varmt
- oavsett utetemperatur.

Samhällena förökar sig genom svärmning. Halva samhället med drottning flyger iväg
till en ny passande bostad om inte du
som biodlare tar hand om svärmen. Är
det för trångt i kupan eller anser arbetsbina att drottningen är för gammal så föder de
upp en ny drottning.
Honungsbiet är naturens bästa pollinerare. Dels
beroende på att bin övervintrar och finns i ett relativt
stort antal på våren och dels på att bina är blomtrogna.
När spanarbin hittar lämpliga pollen eller nektarkälla
så talar de om det för de andra bina i kupan genom
en invecklad dans som upplyser om avstånd
och riktning till de besökta blommorna.
Värdet av pollinering överstiger honungens värde många gånger om. Bara
genom att köpa honung från en
lokal biodlare så bidrar du till
en r ikare skörd i närområdet.
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