
FOLKETS BIKUPA.
En modärn kupa i vilken bien trivas och övervintra ut
märkt. Göres av en kärve halm och (gamla) packlådsbräden.

BROSCHYREN UTGIVEN AV

A. SAL AVA.
FILOSOFIE MAGISTER

ORDFÖRANDE FÖR NYLANDS FJÄDERFÄ- OCH BISKÖTSELFÖRENING

TAVASTEHUS STEN- & BOKTRYCKERI A. B. I FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION.

TAVASTEHUS STEN- & BOKTRYCKERI A. B. 1915.

Eftertryck förbjudes
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Folkets bikupa,
konstruerad av författaren Arvid Järnefelt, har redan under flera 
år varit i bruk i vårt land och visat sig fullt motsvara sitt ända
mål. Den är en s. k. amerikansk stapelkupa, vilken kupform re
dan länge blivit använd av flera av vårt lands framstående biod
lare. Kupan förfärdigas av halm och packlådsbräden. Den, som 
så önskar, kan använda ett dyrare trämaterial. Kupans form kan 
anpassas till vilket rammått som hälst.

Kupan utgöres av golvet, yngelrummet, honung- eller skatt
lådan och taket. Yngelrummet och skattlådan kunna vara tvenne 
eller flera.

Yngelrummet förfärdigas sålunda att man gör tvenne ramar, 
vilkas mått synes å teckningen. I den ena ramen (den övre) 
göres en fals för kakrambärarnas ändstycken i den å flyghå
let samt mittemot densamma belägna sidan (se teckningen: yn
gelrummet A). Vid dessa ramar fästas väggarna sålunda att man 
först förfärdigar tvenne mot varandra belägna väggar, mot vilka 
de längre halmmattorna insättas samt därpå de tvenne andra väg
garna, mot vilka de kortare halmmattorna insättas. Kupans väg
gar komma sålunda att utgöras av en halmvägg utvändigt fodrad 
av bräden. Brädfogarne i kupväggarna täckas med trälister.

På samma sätt förfärdigas honung- eller skattlådan. I denna 
kan man, såsom å teckningen synes, göra ett flyghål.

För undvikande av drag bör bottnen helst göras av spon- 
tade bräder infästad i en ram, såsom teckningen utvisar. Om som
maren vändes den grundare sidan inåt om vintern den djupare.

Takets konstruktion framgår från teckningen.
halmmattorna tillverkas sålunda att emellan mattpressens 

pelare inpressas långhalm till erforderlig höjd, vilken ihopsys så 
att mattan blir styv,

I halmmattan, som täcker ramarna ovantill, lagas ett hål, ge
nom vilket bien matas. I hålet sättes en propp.

Avståndskramporna emellan kakramarna kunna utgöras av 
små trästift.

Folkets bikupa kan beställas av herr Edvard Nylund adr. 
Virkby.

Broschyren kan även erhållas av mag. A. Salava som ock 
försäljer sina .genom många intyg välrekommenderade äggkläck- 
ningsmaskiner. Priset för en 100-äggs maskin är 35 mk, för en 
50-äggs maskin 18 mk 50 p. och för en hönsmoder 18 mk 50 p .  

Adress: Helsingfors, Glogatan 6.
HY VIIKIN KAMPUSKIRJASTO


