JOURNALKOMPENDIUM
IP SIGILL BIODLING

Biodlare / Företag _____________________________________________ År __________________________
Adress ____________________________________________________________________________________
Om annan än biodlaren utför behandling, skattning etc, namnge person/personer nedan
Namn _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Utgivningsdatum: 2019-10-29

DOKUMENTATION AV BIODLINGEN - ENLIGT IP SIGILL
IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion, genom tredjepartscertifiering i hela kedjan från primärproduktion
till förädling och hantering. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. Mer information hittar ni på
www.sigill.se.
Vid biodling enligt IP SIGILL ställs krav på dokumentation av planerade och utförda åtgärder. Och under säsongen
kan valfria relevanta åtgärder journalföras. Dokumentet du har i din hand har därför utformats för att man ska kunna
uppfylla båda dessa krav. Dokumentation av biodlingen är baserad på bl.a. Sveriges Biodlares Riksförbunds
Bihusesyn med tillägg av relevanta uppgifter för IP SIGILL. Märk att dokumentation och journalföring också kan ske
med annat hjälpmedel, till exempel via dataprogram eller annat tillgängligt verktyg.

Så här fyller du i ”Dokumentation av biodlingen”
Före biodlingssäsongens början:
En riskbedömning av biodlingens lokalisering är en grundförutsättning för en säker honungsproduktion. Resultatet
från riskbedömningen används som ett verktyg för att bestämma hur honungsproduktionen ska bedrivas.
Goda rutiner för underhåll och rengöring ska finnas för biodlingens lokaler och utrustning i allmänhet. I IPstandarden pekas några områden ut som är särskilt viktiga för att upprätthålla en god hygienisk status. Du kan
förbereda uppföljningen av rutinerna genom att på förhand i listan fylla i vad i biodlingen som skall
rengöras/underhållas och på vilket sätt. I journalen noteras utförd rengöring och underhåll som anses behöver
åtgärdas på kort eller lång sikt. Den gäller för: inredning, utrustning, arbetsredskap, arbetsytor, golv, väggar och tak
etc. Rengöring ska göras med varmvatten och om det behövs med miljögodkänt rengöringsmedel. Städmaterial ska
förvaras avskilt från livsmedelshantering.
Under biodlingssäsongen:
Ett skötselkort över utförda åtgärder gör det möjligt att utvärdera vilka resultat som uppnåtts och är nödvändig för
att kunna spåra och felsöka om det uppstår kvalitetsproblem i honungsproduktionen.
Skattning och efter skattning:
Korrekt dokumentation av honungsprodukterna är avgörande redskap för att göra det möjligt att spåra och återkalla
honungsprodukter som inte är säkra samt att minska risken för fusk och bedrägerier.
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SPECIFIKATION AV DE BEHANDLINGAR OCH MEDEL SOM ALLTID SKA DOKUMENTARAS PÅ
SKÖTSELKORT
Biodlaren väljer själv om dokumentation avser per samhälle, bigård eller hela biodlingen.
Avviker behandling från Jordbruksverkets (syror) alt. tillverkarens rekommendationer ska dokumentation
om åtgärd redovisas separat.

Nedfallskontroll
Drönarutskärning
Myrsyra
Oxalsyra
Mjölksyra
Apiguard®
Apistan®
Öppnat för drönare
Ättiksyra förebyggande för vaxmott och nosema
Om eteriska oljor används vid hantering av honungsbin (istället för rökpust eller
vatten) anges vad.

Bivax som haft kontakt med Apistan® ska förstöras, får inte återanvändas i
biodlingen. Två alternativ finns.

Alt. 1
Har du samma yngelrum hela tiden ska minst 25% av bivaxet i
yngelrummet bytas varje år.
Alt. 2
Om du gör yngeluppflyttning, märk de 4 ramar som kommer i kontakt med
Apistan® och ta bort och förstör bivaxet i dessa vid första slungningen nästa säsong.

Obs! Det finns inget som hindrar att biodlaren använder egna kort eller system. Det som är viktigt
är att rätt uppgifter finns dokumenterade.
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ORIENTERING ÖVER BIOGÅRD/AR
FÖRVARING AV UTRUSTNING OCH MATERIEL

BIGÅRD:

MARKÄGARE:

ANTAL KUPOR:

BIGÅRD:

SKISS/KARTA
NR:

MARKÄGARE:

ANTAL KUPOR:

BIGÅRD:

SKISS/KARTA
NR:

MARKÄGARE:

ANTAL KUPOR:

BIGÅRD:

SKISS/KARTA
NR:

SKISS/KARTA
NR:

MARKÄGARE:

ANTAL KUPOR:

SKISS/KARTA
NR:

TOTALT ANTAL BIKUPOR/BISAMHÄLLEN:
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Goda rutiner för underhåll och rengöring ska finnas för biodlingens lokaler och utrustning i
allmänhet.
I IP-standarden pekas några områden ut som är särskilt viktiga för att upprätthålla en god hygienisk status. Du
kan förbereda uppföljningen av rutinerna genom att på förhand i listan fylla i vad i biodlingen som skall
rengöras/underhållas och på vilket sätt.
I journalen noteras utförd rengöring och underhåll som anses behöver åtgärdas på kort eller lång sikt. Den
gäller för: inredning, utrustning, arbetsredskap, arbetsytor, golv, väggar och tak etc. Rengöring ska göras med
varmvatten och om det behövs med miljögodkänt rengöringsmedel. Städmaterial ska förvaras avskilt från
livsmedelshantering.

ATT GÖRA FÖRE SLUNGNING OCH TAPPNING / BESKRIVNING AV ÅTGÄRD

KÄRL, REDSKAP OCH UTRUSTNING

DATUM

SIGN.

FORDON

DATUM

SIGN.

YTTRE STÄDNING

DATUM

SIGN.

INRE STÄDNING

DATUM

SIGN.

AVFALLSUTRYMMEN

DATUM

SIGN.

PERSONLIGHYGIEN SÅ SOM TVÄTTUTRYMMEN OCH TOALETTER

DATUM

SIGN.
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ATT GÖRA EFTER SLUNGNING OCH TAPPNING / BESKRIVNING AV ÅTGÄRD

INRE STÄDNING

DATUM

SIGN.

ARBETSREDSKAP

DATUM

SIGN.

LOCK PÅ UPPTAPPADE HONUNGSKÄRL

DATUM

SIGN.

TOMMA HONUNGSKÄRL

DATUM

SIGN.

PACKERI OCH LAGER

DATUM

SIGN
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SKÖTTSELKORT
Biodlaren avgör om informationen avser per bisamhälle. Använd rutorna för att notera antal kvalster och dagligt nedfall.

Avviker behandling från
Jordbruksverkets alt. tillverkarens rek.
ska dokumentation om åtgärd redovisas
separat.
Utskärning av drönarvax
Nedfallskontroll
Myrsyra (ange metod under övrigt)
Oxalsyra (ange metod under övrigt)
Mjölksyra (ange metod under övrigt)
Apiguard®
Apistan®
Annan metod
Öppnat för drönare (se kontrollpunkt 4.1). Datum:
Ättiksyra förebyggande för vaxmott och nosema, koncentration %
Om eteriska oljor används vid hantering av bin. Ange typ:

Konc. %

Rutin för byte av vax i yngelrummet som förorenats av taufluvalinat p.g.a. bekämpning med Apistan®
Alt. 1. 25% av bivaxet byts i yngelrummet varje år och förstöras (eldas)
Alt. 2. Bivaxet i 4 st. ram tas bort ur produktionen i samband med slungning och förstörs (eldas).
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Utskärning av drönarvax
Nedfallskontroll
Myrsyra (ange metod under övrigt)
Oxalsyra (ange metod under övrigt)
Mjölksyra (ange metod under övrigt)
Apiguard®
Apistan®
Annan metod
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DOKUMENTATION FÖR UTFODRING
ID-nummer

Datum

Fodertyp

Mängd

Väderförhållanden
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RUTIN FÖR REFERENSPROV OCH SPÅRBARHET
Om du alltid anger: Skattning alt. slungning alt. tappning nummer eller "Bäst före dag" på dina leveranser, oavsett vart
du levererar, har du alltid en referens till ditt sparade referensprov om du har en samanställning som denna eller
liknande. På HF:s adressetikett räcker att du kryssar aktuellt "skatt- slung- eller tappnings nummer".
Skattning/slungning/tappning

Volym
kg

Lev./sålt
kg

Datum
lev./sålt

Uttaget referensprov och
leveransadress för
levererad/såld honung.

Här noteras hur
levererad honung
är märkt och egna
noteringar t.ex.
vattenhalt.
Med märkning:

ID-nummer

Datum
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