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Förberedelser 

 Kuporna står var för sig….  
 Och sedan sätter man ihop dem relativt tidigt, så att de ska vänja sig vid att gå in genom 

mittenkupan…  

Mittenkupan 

 Minst 6 helt fulla ramar när man börjar, som får kläckas i mittenkupan 
 Inte så viktigt varifrån dessa ramar kommer ifrån, men behövs mycket med bin (när man 

sedan börjar odla så är det viktigt att det inte finns några larver kvar) 
 Fyll på med täckta celler – fyller nog på med 1-2 ramar varje gång – ska inte finnas möjlighet 

att dra upp egna drottningar 
 Häng drottningslisten i bakre delen av mittenkupan 
 Om flera lister, så ha alltid en ram emellan (inga lister bredvid varandra) 
 Skjut inte ihop ramarna när man tar bort listerna – ungbina drar sig mot öppningen och det 

är bra när man sätter tillbaka listen 
 Kan ibland hänga dit en mellanväg för att de ska få ägna sig åt att bygga på den när det är 

kraftigt drag 

Hanteringen av listen 

 Något smalare ram (än vad vi använder idag), så bred som listen – 15mm 
 Larvar på torsdagen, ta bort på tisdagen, flytta till kläckningskåpet 



 Ta inte för små larver (se bild i bok!), ta larver som är i fodersaft (vi har troligen tagit för små) 
 Tort i cellerna på listen 
 Se till att cellerna är rengjorda, ta gärna nya celler (i alla fall ingen kant helst inga rester) 
 Var noga med att inte ha listen i solen (ha en fuktad handduk över!) 

Kläckning / skåpet 

 Var mkt noga med temperaturen – 34,5 grad 
 Var noga med att skåpet inte står i solen, blir mycket varmt!  
 Luftfuktigheten är också viktig – fyll på ca 33cl med vatten varje vecka (halva flaskan 2 ggr per 

vecka). När ni hänger in på torsdagen och på tisdagen när man hämtar 

Tillsättning i kassetter 

 Ta ramar och slå ner i en hink – ta minst två dl bin in i kassetten.  
 Sätt till drottningcellen direkt 
 Stäng in, eller ta med kassetten till eget ställe 
 Ställ den i skuggan och öppna kassetten på kvällen 
 Tips på kassetter - använd inte ”enramarslådor” utan köp från Tyskland i trä, blir ett 

slags ”minisamhälle”) 

 3 viktigast punkterna 

 Noga med temperaturen i kläckskåpet, och försiktiga med temperaturen för både listen och 
kläckskåpet (dvs inte direkt i solen)! 

 Mycket, mycket bi i mittenkupan! 
 Rätt storlek på ynglen 


