APIDEA Parningkupa
Testad 100 000 gånger - högsta kvalitet - lätt att använda

Den kubiska formen på kupan, gjord av brun hård frigolit,
ger perfekta förhållanden för en varm miljö, inklusive ett bra
stapelbart system. Bikupa är lätt att transportera, praktisk
att rengöra och därför mycket hygienisk. Den är utrustad
med tre bruna plastbågar, ett transparent innerlock med en
öppning med täckflik för införing av en drottningcell.
Bikupans lock har infällning för rullburar. Golvet kan enkelt
tas bort och flustret är utrustad med en skjutdörr. Den
halkfria mataren är urtagbart och bikupan kommer med ett
luftgaller och två drottningspärrgaller.
Material
Kupan är tillverkad helt av hårdskum och har därmed ingen
köldbryggor. Den hårda expanderade frigoliten infärgas
under tillverkningsprocessen, vilket i hela världen visat har
vara mycket bivänlig. Väggarna är ca 2 cm tjocka, vilket ger
god isoleringen. I jämförelse med en träkonstruktion, ger
det 3,5 gånger mer värme! Kupan ger bina en perfekt
kubisk yngelkammare.
100 gram bin räcker!

Delar
●Yngelrum för 3 eller 5 ramar
●Öppningsbart glidande golv
●Urtagbar matarlåda
(kapacitet för 500 g
foderpasta)
●Lock med urtag för
rullhållare med drottningcell
●Luftningsgaller på front
●Tre plastramar med en u-list
för startremsor
●Transparent lock med en
öppning för en drottningbur
och en täckflik
●Drottningspärrgaller i fluster
och fodrare
Alla delar kan köpas separat

Hur man använder APIDEA Parningkupa :
Steg 1
Sätt ihop de medföljande ramarna, fäst sedan startremsor i vax.
Ordna ramarna så att man erhåller två cirklar. Ställ in luftgaller och
drottningspärrgaller på rätt plats. Fyll matare med foder till strax under
toppen. Sätt på det genomskinliga locket och stäng sedan bikupan med det
hårda locket.
Steg 2
Vänd kupan så den ligger på taket och öppna det skjutbara golvet varpå
yngelkammaren syns. Nu fyller man APIDEA lådan med 100 gram unga bin.
Helst används en soppslev för detta. Spraya försiktigt med vatten så att inte så
många av bina flyger iväg. Stäng det skjutbara golvet. Vänd lådan rätt och
ställ den på en sval och skuggig plats.
Steg 3
Efter ca 40-50 minuter, placera en drottningcell redo att kläckas eller en
redan kläckt ungdrottning i öppningen i det transparenta locket. Placera kupan
åter igen på en sval plats. Luftgallret ovanför flustret måste besprutas med
vatten flera gånger dagligen.
Efter tre dagar i källarliknande förhållanden placera kupan antingen i en
parningsstation eller i närheten av din egen bigård. Detta bör göras på
kvällen. Skjut upp luckan vid flustret så bina tillåtes att flyga fritt.
Steg 4
Efter 10-14 dagar bör du normalt vara ägare av en ung befruktad
drottningen. Kontrollera kvaliteten på yngel, särskilt dess täckning och
regelbundenhet samt harmoni i kupan.
Om du vill behålla minisamhället i parningsbikupan under yterligare dagar, kan
det vara nödvändigt att utöka yngelkammaren med två ramar till. Ta ur
mataren, sätt startremsor i de två nya ramarna och placera även dem i kupan.
Fyll APIDEA Feeder Super (toppmatarlåda, tillbehör, följer ej med) med
foderdeg och placera den över yngelkammaren. Drottningen kan sedan
användas framöver när de passar.
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