Vingmontering
Samla in ca 35 nykläckta gråbin. Dessa är tydligt gråludna på mellankroppen och kanske fortfarande går lite ostadigt
om de är väldigt nyligen utkrupna. Vingindextester görs endast på dessa bin då man kan vara säker på att de är
avkommor till drottningen i kupan eftersom de ännu inte varit utanför kupan (förutsatt att drottningen inte blivit utbytt
nyligen). När man samlar in bina är det enklast om man är två personer som hjälps åt; en som lyfter och håller i ramar
och en som plockar bin. Använd gärna en pincett för att plocka bina då det kan vara trångt på kakan och skaka sedan
ned bina i en zip-lock påse eller plaströr med lock. Stäng åt påsen/röret och ta död på bina genom att lägga dem i
frysen. Att skaka ned en hel kaka, frysa och sedan plocka ut lämpliga bin kan man göra efter att man försäkrat sig att
drottningen inte går på kakan samt att det går många gråbin på kakan, men denna metod är lite slösaktig.

För vingmontering behövs:
OH-papper
Vanligt vitt utskriftspapper eller dylikt
Dokumenttejp (osynlig på vitt papper och vid kopiering)
Pincett
Permanent markeringspenna
Sax

1. Klipp av en tejpremsa som är några cm längre än pappret
är brett. Vik in tejpändarna och fäst tejpen på pappret
med klistersidan uppåt. Detta gör man för att hålla tejpen
på plats och för att samtidigt kunna se vad man gör när
man klistrar på vingarna.

2. Plocka av höger vinge (den stora) från det första biet
genom att ta ett stadigt tag om huvudet och
mellankroppen med ena handen och med andra handen
ryck loss vingen med fingrarna eller pincetten. Greppa så
nära vingfästet som möjligt annars är risken stor att
vingen går sönder.

3. Använd pincetten för att fästa vingen på tejpen. Se till att
vingen ligger platt mot tejpen annars finns risken att
scanningen av vingen blir dålig. Alla vingar ska vara
vända åt samma hålla och fästas så nära varandra som
möjligt i grupper om 10 vingar.

4. När alla vingarna (30–35 st.) är fästa på tejpen, plocka lös
tejpen och fäst den på OH-pappret. Var noga med att
trycka fast tejpen ordentligt. Märk OH-pappret med
drottnings ID-nummer alternativt, om hon saknar sådant,
kupnummer. Flera tejpremsor kan fästas på samma OHpapper. Överblivet OH-papper kan användas vid nästa
tillfälle.

