Andelsbiodling i Blentarp 2018
Välkommen
Varmt välkommen som andelsbiodlare 2018.
Du gör en fin insats för den biologiska mångfalden i Blentarps natur.
Andelsbiodlingen kommer bedrivas i regi av Blentarps BiNära AB, ett biodlingsföretag som grundades
av mig, Martin Svensson. Min biodlingskarriär startades 2010 med 2st bisamhällen, samtidigt som jag
påbörjade en 2årig utbildning inom yrkesbiodling. Därefter har jag utvecklat både min kunskap och
mitt företag inom biodlingen. Nu ser jag framemot att kunna förmedla en del av denna kunskap
vidare till er andelsbiodlare så att ni också har möjlighet att ta del av binas fascinerande värld.

Andelsbiodlare
Tack vare er andelsbiodlare så kommer det under sommaren 2018 finnas bisamhällen uppställda i
Blentarp. Bisamhällen har vardera mellan 20 000 – 70 000 bin, alla redo att göra sin viktiga uppgift i
den närliggande naturen. Utifrån bisamhällenas placering kommer bina ha möjlighet att flyga till byns
alla trädgårdar och förhoppningsvis göra stor nytta när det gäller pollineringen av frukt- och
bärväxter. Samtidigt kommer bina samla in nektar från växterna och göra utsökt, välsmakande
honung som ni kommer att få del av.

Fördelning av skörd
Det kommer finnas 4 bikupor uppställda i andelsbiodlingen, vilket motsvarar 40 andelar. Den totala
honungsskörden i bigården, under sommaren 2018, kommer att delas lika mellan andelarna.
Detta upplägg grundar sig i att när bisamhällen står nära varandra så har det visats i olika fältförsök
att bina inte alltid lämnar av nektarn vid rätt kupa. Dessutom händer det att bisamhällena tar lite
honung från varandra (kallas för röveri) under perioder när det inte finns så mycket att hämta i
naturen.

Delaktighet i skötsel(Gäller endast de som har ”Andel-Bisamhälle”)
Det kommer att anordnas minst 5 skötseltillfällen under säsongen 2018. Deltagandet i träffarna är
helt och hållet frivilligt och ska helt enkelt ses som en möjlighet att få lära sig mer om honungsbin.
Träffarna är utspridda mellan april-augusti. Det kommer vara olika teman på tillfällena, beroende på
när under säsongen de infaller. Följande teman är tilltänkta:
1) Första besöket. Lära känna bikupan och dess invånare
2) Samhällets utveckling/expansion
3) Första skörden
4) Samhällets utrymme
5) Andra skörden
Skyddskläder kommer finnas för utlåning vid träffarna. Antalet skyddskläder är begränsat till 10st. I
händelse av fler deltagare än 10st så får deltagarna turas om vid kuporna.

Facebookgrupp(Gäller endast de som har ”Andel-Bisamhälle”)
Facebookgruppen ”Andelsbiodling i Blentarp 2018” kommer vara vår gemensamma plattform, där vi
kan ställa frågor och diskutera kring andelsbiodlingen. Här kommer även läggas ut information
angående skötseltillfällena.

Utlämning av honung
Utlämning av andelarnas honung görs under september 2018. Exakt tillfällen förmedlas via mail ca
1månad i förväg.

Kontakt
Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna skicka dessa till info@blentarpsbinara.se.

Vänliga hälsningar,
Martin Svensson

