BYBI SWARMTROOPER PROSEDYRE 2017
KARANTENEBIGÅRD
Bisvermer er potensielle smittekilder og er underlagt restriksjoner. Om svermens opprinnelse er
kjent, så kan svermen tilbakeføres til rett bigård. Om
svermens opprinnelse er ukjent skal svermen destrueres eller
Utstyr i karantenebigården:
fraktes til en karantenebigård. ByBi har en slik bigård i Asker.
•
Tavlelager til brukte tavler;
omsmeltes
Se kart på bybi.no birøkt og kurs. ByBis swarmtrooper kontakt
•
Tavlelager til nye voksrammer
er Maisey maisey@mac.com 95277761. Maisey koordinerer
•
Fire komplette kubesett:
sesongens swarmtroopers. ByBis hovedrøkter i
m/yngelrom med pakkvegg, en
svermebigården er Ragna RJ ragna@bybi.no 41806477.
fôrkassett, 6 vokstavler
Hun vil gjennomføre de prosedyrer som er nødvending for å
sikre at bifolket ikke har sykdommer.
BYBI SWARMTROOPERS
Du er en ekte ByBi swarmtrooper! Vi vil sette opp en vaktliste gjennom sommeren. Fire personer
i snitt står ansvarlige pr uke. Vi vil sørge for at det er erfarne swarmtroopers med i hvert lag,
denne vil være talsperson for henvendelser. Når gruppen har bestemt tidspunkt for henting av
sverm vil de sende ut melding til alle andre swarmtroopers med invitasjon om de ønsker å bli
med for gøy.
SVERMHÅNDTERING
1. Henvendelse kommer til ukens talsperson (pr tlf oftest):
a. Kjent opprinnelse: om svermen er observert flyvende ut av en kube så er svermen
kubeeierens ansvar og vi sender henvendelsen videre til personen. Vi kan hente
inn svermen for personen for kr 1000,- (går til svermhenterne).
b. Ukjent opprinnelse: vurder om det virkelig er honningbier (og ikke fx veps).
Talspersonen sender beskjed til sin gruppe på vaktlisten. Om ingen mot
formodning kan hente svermen, sendes beskjed ut til alle swarmtroopers,
talspersonen avgjør hvem som overtar trooper-ledelsen. Hent svermen så raskt
som mulig.
2. Vurder om svermen kan fanges (tenk på egen sikkerhet først - for høyt? sjekk med
brannvesenet. Sitter den i en vegg? Da må Skadedyrkontrollen inn, be huseier bestille
sanering av svermen (koster penger).
3. Send koordinatene for hvor svermen sitter (om svermen hentes eller ei) til Peder:
peder.stray@gmail.com, 915 83 386. Han oppdaterer svermekartet.
4. Kan svermen fanges slår dere den inn i tett eske, kasse, nett. ByBi har to
svermfangerkasser på HQ på låven som kan brukes.
5. Kjør svermen direkte ut i karantenebigården. Om dere ikke har anledning umiddelbart, så
sett svermen kjølig til du får tid. De har egen niste, så de kan stå flere døgn i en luftig
svermfangerkasse. Pappeske, lag bitte små luftehull: kan maks stå over natten fordi biene
spiser seg gjennom pappen. Vanskelig med tid til å frakte biene ut i svermebigården? Ring
Maisey eller Ragna. Gunnar og Ingerid som bor på Kippåsen gård vil veldig gjerne se
prosessen, ring dem når dere er på vei, tlf 92695343.
6. I karantenebigården: Ragna sørger for at ByBi har ledige
Laken, sukker og termos + drakt
kuber her til enhver tid. I kubene er det pakkvegg, en 2
og hansker + grønnsåpevann og
liters innskuddsfôrer og 6 vokstavler. Finn en ledig kube.
kost = en swarmtroopers
beredskapsutstyr. Og kamera!
Løft ut innskuddsfôreren, hell i lunkent sukkervann (1 : 1),

dette har du har med på termos. Legg litt tørre kvister i fôreren, disse blir flåter som biene
kan sitte på når de drikker (ellers drukner de). Rist biene inn i kuben og sett inn
innskuddsfôreren. ELLER: slå svermen ut på en hvit plate/laken foran flyåpningen og la
dem spasere inn. La flyåpningen forbli åpen. Pakkveggen settes inn mot
innskuddsfôreren, det er ok at det blir tomt på andre siden av pakkveggen. Er det liten
sverm (håndballstørrelse) så la dem bo på kun 3 vokstavler.
7. Rapporter:
a. Mail Ragna og meld fra umiddelbart
b. Last opp bilder på ByBi fotozz/dropbox og fortell! på facebook: ByBi Oslo
c. Foto til ByBi instagram

ByBi svermebigård 2017 http://bybi.no/index.php/beekeeping/sverming-ogsvermfanging

