
Enkelt att använda.
Och absolut rent!

Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö, tel 040-53 70 00.

Ring Nordic Sugar, tel 040-53 70 00 för pris-
uppgifter och beställning.

Kom ihåg! 
Bifor innehåller hela 75% socker. Detta är viktigt 
när du jämför priser !



Allt fler biodlare använder det färdiga invintrings-
fodret Bifor. Framför allt är det enkelheten som 
lockar – de slipper besväret att göra egen socker-
lösning och vet samtidigt att bina får ett först-
klassigt foder.
 Du köper Bifor i hinkar om 16 kg, där en hink 
räcker till en kupa. Det enda du behöver göra är 
att ta bort tejpen över utfodringshålen på locket, 
vända hinken upp och ned och placera den över 
kupans foderhål. Sedan sköter bina resten. 
 Enkelt, rent och tryggt!

Det enklaste 
invintringsfodret!

1. Kontrollera att hinklocket sitter på ordentligt.

2. Dra loss skyddstejpen på locket.

3. Tryck hårt på locket tills sockerlösning 
pressas upp genom hålen. 



Bifor innehåller bara 25% vatten jämfört med 
ca 40% för vanlig sockerlösning. Det innebär att 
bina inte behöver slösa värdefull energi på att 
fläkta ut kondens från kupan.
 Vid utfodring med vanlig sockerlösning an-
vänder bina ca 20% av energin i sockret för att 
fläkta bort kondensen. Med Bifor ger du bina 
en bekvämare vinter, eftersom de slipper onö-
digt arbete och kan använda all energi i fodret 
till sin överlevnad.

Bekvämare för bina!

4. Behåll trycket på locket medan du vänder hinken 
över kupans taköppning! När du lättar på trycket bildas 
ett undertryck i hinken. Detta undertryck förhindrar att 

sockerlösningen rinner för fort de första minuterna.



Till skillnad från vanlig sockerlösning innehåller 
Bifor inverterat socker, som bina inte behöver 
bryta ned i tarmen. Det minskar risken för 
föroreningar, sjukdomar och eventuella vinter-
förluster i bisamhället. 
 Med Bifor ger du dina bin en tryggare vinter!

Rent foder för ökad 
trygghet!

5. Sätt till slut tillbaka kupans lock. 
Efter ca en vecka har bina tagit hand om sockerlösningen 

och du kan ta bort den tomma hinken.


