
Bedömning  
År

Biodlare 
Namn   Bigård 

Typ Namn  Kupa  

 Drottning       Märkt Ja/nej   Övervint. egna bin Ja/nej Medelskörd i bigård Kg

  Parning Vingklippt Ja/nej     Rammått i y- rum       Antal samhällen 

    Moder      Tillsatt Datum    Rammått i s-lådor 

5 Honung Datum Kg Datum Kg Datum Kg Datum Kg Datum Kg Summa kg till kolumn 5 i R-tal 

6 Utrensning 
Frysmetoden 

Datum % utrensat Datum % utrensat Utrensat i % medeltal      7 Nosema Datum Infektionsgrad 

Bedömning 1 Temperament 
   /Kakfasthet 

2 Svärmtröghet 3 Fruktsamhet 4 Kalkyngel 5 Honung 8 Varroatolerans 
   / VSH 

9 Färg 
drönare 

10 Färg 
arbetsbi Övriga noteringar: 

Nr Datum 
1 

2 

3 

Sammanställt 
värde 

R-tal 

 

Anvisningar: Bedömningar görs vid minst 3 skilda tillfällen, för säkrare värde, sprid gärna tillfällen jämnt över hela dragsäsongen, och två tillfällen med sämre väderförhållanden.  
Egenskaperna 1- 4 bedöms vid varje tillfälle, övriga bedöms när så är möjligt. Egenskaperna: 6. Utrensning, 7. Nosema och 8 Varroatolerans anges om särskilda prov utförts för dessa. 
Genomgående för egenskaperna är 5-gradig skala, utom för de egenskaper som anges särskilt nedan. 9. Färg drönare och 10. Färg arbetsbi ifylls om så anses ha betydelse. 
OBS! Vid sammanställning av värden gäller inte generellt genomsnittligt värde utan ibland lägsta värde som uppnåtts vid de tre bedömningarna. Vilket värde som ska användas anges nedan efter förkortningen ”SV” 

1. Temperament/ kakfasthet 3. Fruktbarhet 5. Honungsskörd 6. Utrensning 8. Varroatolerans
5. mycket lugna/sitter stilla 5. stora yngelytor, birikt   Relativtalet används.    Frysmetoden max      Bedöms enligt 
4. tämligen lugna/rörligare hela säsongen     En kupas totalskörd      24 tim. Två provtill-           den för tillfället 
3. normala/ganska rörliga 4. skott i mycket lite omfattning    divideras med bi-          fällen medeltal i  aktuella metoden. 
2. irriterade /rörliga 3. normalt     gårdens medel.      % anges. 
1. sticker oprovocerat/mycket rörliga    2. dålig fruktsamhet     Kupa som har bi-            9. Färg drönare

  SV: Medelvärde 1. omsätter all nektar i yngel     gårdens medel = 1,0.    7. Nosema 5. helt mörka
       SV: Medelvärde     Ex. 5. inga sporer 3. bronsfärgade

    50 kg = medel     3. 1-5 sporer (0,5-2 milj. sporer/bi)    1. gul rand eller randiga
2. Svärmtröghet 4. Kakyngel     i bigård och 1,0,   1. 6-40 sporer (>5 milj. sporer/bi)
5. inga bestiftade celler 5. inget kalkyngel observerat      eller 100%.         SV: Lägsta värde 10. Färg arbetsbi
4. bestiftade celler, ingen svärmning     4. enstaka drönarceller   Ett samhälle ger    För säkert värde leta över täckglaset    5. helt likformiga  
3. bestiftade cellkoppar, ett angrepp      3. enstaka arbetarbiceller    60 kg, vilket blir  Antal sporer i förstoring 400 ggr     3. något varierade 
2. bestiftade cellkoppar, flera angrepp   2. många kalkyngelceller   1,2 eller 120%.    1. mycket olika färg
1. svärmning trots åtgärder 1. kalkyngel i merparten celler       50% av medel-
 SV: Lägsta värde       SV: Medelvärde     skörden = 0,5. 
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