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Beskrivning över hantering av paketbin. 

 

Våra paketbin levereras från slutet av juni till mitten på juli.  Du får bin i en trälåda 
tillsammans med en nyparad drottning som sitter i en stängd utätningsbur.   

När du kommer hem ställer du paketen mörkt och svalt i två dagar. Se till att spraya dem 
med vatten då och då och att de har foder (helst foderdeg). Sedan tillsätter du dina bin i din 
bikupa som du har förberett med ramar med nya vaxmellanväggar och någon anordning för 
att ge bina foder.    

Gör så här:  

 Plocka bort 5–6 ramar, eller fler om du vill, så att du enkelt kan hälla ner bina i kupan.   
 Öppna luckan i lådans ovandel där utätningsburen sitter. Drottningen sitter i 

utätningsburen som hänger under luckan. Tag väl vara på henne!  
 Tag bort ventilationsnätet på ena sidan.  
 Häll ner bina i bikupan. Du kan behöva skaka lite för att alla ska följa med.   
 Sätt försiktigt tillbaka ramarna utan att krossa de bin som nu befinner sig på botten av 

kupan.   
 Öppna utätningsburen där drottningen sitter och häng in buren i kupan.   
 Ge foder direkt!  

 

Alternativ metod: 

 Tillsätt bina i en kupa där det finns tillgång till foder. 
 Häng in drottningen i den stängda utätningsburen. 
 Låt flustret vara stängt de första två dagarna. 
 Öppna drottningens utätningsbur och öppna flustret. 

Kupan bör med denna metod stå skuggigt eftersom flustret är stängt de första dagarna. 

 

Eftersom dina bin nu börjar med helt nya vaxmellanväggar har de ingen mat. Du måste 
därför se till att de har mat. Företrädesvis ger du en sockerlösning (vatten/socker 50/50). 
Detta kan du ge t ex i en foderram som också kan kallas ramfodrare. Fyll denna till 80%-90% 
och lägg något ovanpå vätskan som bina kan landa på. Annars riskerar du att de drunknar. 
Du kan använda t ex lecakulor, löv.    

Bina kommer snabbt att bygga ut vaxmellanväggarna till nya fräscha vaxkakor och 
drottningen börjar lägga ägg. Under de närmaste veckorna kommer antalet arbetsbin att 
minska fram till dess att de nya bina efter drottningens äggläggning kryper ut.  Räkna med ca 
4 veckor innan du ser de nya bina i samhället och ytterligare någon vecka innan de flyger.  

Samhället måste matas regelbundet eftersom de inte har några förråd alls med sig. Efter ett 
gott omhändertagande av dig som biodlare kommer dessa bin att kunna invintras som starka 
och friska bin som fått en nystart med helt nya vaxkakor.    


