REMISS
– för prov inom bitillsyn
Datum

Anvisningar, se baksidan!
Sveriges referenslaboratorium för bihälsa
Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för ekologi
Box 7044
750 07 Uppsala

A. Biodlarens uppgifter
Biodlarens namn

Biodlarens telefonnummer

Biodlarens utdelningsadress

Biodlarens postadress (ort och nummer)

B. Tillsynsmannens uppgifter
Namn

Telefonnummer

Tillsynsmannens utdelningsadress

Tillsynsmannens postadress (ort och nummer)

E-postadress

C. Uppgift om inskickade prov
Antal prov i försändelsen

Prov består av:

Yngelkaka

Vuxna bin

Levande
drottning

Annat:

Önskad analys

Amerikansk yngelröta

Varroakvalster

Trakékvalster

Anledning till provtagning

Konfirmerande analys,
amerikansk yngelröta

Misstanke
om sjukdom

Utredning av
smittspridning inom 3 km

Provtagen bigårds
Eventuell beteckning
Provnummer koordinater i SWEREF 99 på provtaget bisamhälle Län

Utredning av smittspridning,
prov taget i kontaktbigård
Kommun

Symtom
finns

D. Mer information från tillsynsman

SJV V 13 2019-05-21

Här kan du skriva kompletterande information om provtagna bisamhällen, samt ange den adress till vilken bidrottning ska
skickas vidare.

E. Tillsynsmannens underskrift
Namnunderskrift

Namnförtydligande

ANVISNING FÖR PROVTAGNING
I vägledningen för tillsynsman finns det utförliga anvisningar till provtagning. Här är en beskrivning om
provtagning för amerikansk yngelröta och trakékvalster. Undvik att skicka prov på fredagar eller dag före
helgdag.
Provtagningsinstruktion för kakprov för analys av amerikansk yngelröta
Kakprov bör vara ca 8 x 8 cm stort och besatt med yngel, puppor eller rester därav. Har du gjort ett
trådprov och sett tecken på amerikansk yngelröta bör du låta stickan du använt sitta kvar i den cell som
visar tecken på amerikansk yngelröta. Det underlättar för laboratoriet.
Skär ut kakprovet med en kniv. Undvik att få med vaxkaka med honung eller sockerlösning. Om du ska ta
prov på mer än ett bisamhälle måste du göra rent kniven innan du använder den i ett nytt
bisamhälle.
Hantera kakprovet så att cellerna inte trycks samman. Linda in provet i ett par lager tidningspapper som
suger upp eventuellt utrinnande honung och placera provet i pappasken. På varje provask antecknar du
biodlarens namn samt bisamhällets nummer eller beteckning. Du kan skicka flera askar i en försändelse,
men varje ask får endast innehålla prov från ett bisamhälle.
Fyll i remissen och lägg denna tillsammans med pappasaskarna i en ytterförpackning (kartong eller
vadderat kuvert). Använd inte emballage av plåt, glas, plast eller annat lufttätt material.
Provtagningsinstruktion för biprov för analys av amerikansk yngelröta
Använd en pappask och samla cirka 300 vuxna bin per bisamhälle genom att lugnt dra asken uppifrån
och ned för en vaxkaka. Gör du detta rätt ramlar bina ned i asken utan att skadas. Stäng asken och tejpa
eventuellt fast locket. Märk asken med uppgift om vilken bigård och vilket bisamhälle provet är taget i.
Avliva bina genom att lägga dem i frysen. Skicka inte levande bin på posten! När bina är döda placerar du
de mindre pappaskarna i antingen ett vadderat kuvert eller i en pappask avsedd för kakprov. Lägg i ifylld
remissen i den yttre pappasken/det vadderade kuvertet.
Om ett samlingsprov ska användas i en smittutredning anger du detta på följesedeln. Bin från upp till tio
bisamhällen per bigård kan ingå. En ask med bin från varje samhälle ska skickas in. Proverna poolas
sedan på laboratoriet till ett samlingsprov.
Provtagningsinstruktion för biprov för analys av trakékvalster
Prov för att utreda misstanke om trakékvalster bör tas under september-oktober eller under tidig vår.
Du ska ta provet på vuxna bin, eftersom parasiten inte finns hos yngel. Du kan samla in bina från den
översta lådan i bikupan. Du ska ta ett prov per bisamhälle.
• Ta pappasken och samla in cirka 100 bin genom att sakta dra pappasken nedåt längs en vaxkaka.
• Tejpa eventuellt igen pappasken.
• Avliva bina genom att frysa ned dem.
• Placera de individuella proven med pappaskar med frusna bina till en pappkartong (inte ett kuvert).
Du kan placera flera små pappaskar i samma försändelse, men bland inte ihop bina från
flera bisamhällen. Använd inte plastpåse. Lägg i remissen.

• Skicka till laboratoriet.

