Bi-Ord
Nyt fra Hørsholm Biavlerforening

Nr. 96 Oktober 2019

Nordsjællandsk bi-møde
Lørdag kl. 10 til 15 i ’15. juni Fondens’ store lokale, Arboretvej 2 i
Hørsholm.

PROGRAM:

9:30 Ankomst - med kaffe & rundstykker
POLLEN, POLLEN, POLLEN
10:00
Peter Sjøgren fortæller om pollen, - værdsat af bier og

københavnske Michelin-restauranter. Peter deltager i det
europæiske pollen-analyse-program, og har som økologisk biavler en stor produktion af pollen til gourmetkøkkener, - og endelig har Peter ved egne forsøg fundet
ud af, at fodring med frisk pollen er en booster for bifamilien.
Peter Sjøgren er økologisk biavler, skolebigårdsmester i
Hørsholm Biavlerforening, medlem af DBF’s bestyrelse,
med sæde i markedsføringsudvalget, kok (uddannet på
d'Angleterre) og iværksætter.

Tiden op til
generalforsamlingen er tid til
status:
Bierne har det
godt! De er
overvejende
fredelige. Kun en enkelt sværm. Og
mængden af honning nåede de 80% af
rekord-året 2018.
Foreningen har fortsat vokseværk. Teenage-skavanker så som ’vokseværk’
kan åbenbart også ramme en snart 70’årig.

15. juni fonden og Arboretet
11:00
Programchef Steffen Brøgger-Jensen, 15. juni fonden vil kort fortælle om Fondens
samarbejde med Arboretet i Hørsholm og om de aktiviteter, der er rettet mod publikum. Hvis vejret er til det, vil der være mulighed for en kort vandring rundt i
Arboretet.

12:00 Frokost med øl, vand og sandwich
13:00 En fællesstrategi for de bestøvende insekter

Foredrag ved Lise Hansted, Biavler, forsker og postdoc ved
Københavns Universitet. Lise Hansted er medforfatter til
kronik i Politiken den 23. august, hvor en forskergruppe under titlen: ”Vi må redde bierne – mens tid er”. I kronikken
slår gruppen til lyd for, at alle interesserede parter laver en
fællesstrategi for de bestøvende insekter.

14:00

Formanden
har ordet

I Hørsholm Biavlerforening kan vi være
stolte af vores flade beslutningsstruktur,
fine økonomi og gode omdømme. Når
det er sagt, må vi erkende, at vi har
svært ved at lukke flere medlemmerne
ind i foreningens maskinrum.
Kort sagt: der er brug for flere hænder
til at drive en biavlerforening som vores. Og serviceniveauet giver vi ikke
køb på.
Så derfor: Tjek artiklen om vores flade
beslutningsstruktur og kig forbi, når vi
skover og rydder op i skolebigården
lørdag den 19. oktober kl. 10 - og slutter af med grill.
Eller mød op til generalforsamling den
30. oktober og giv bestyrelsen ny inspiration – eller nyt blod?
Ole Michael

Debat ….om fælles strategi for vilde bier såvel som honningbier

Tilmelding: senest fredag d. 1. november til: horsholmbiavl@fastmail.com

I dette nummer

Opgiv fulde navn(e), lokalforening samt evt. ønske om vegetar-sandwich.

Nak naboens hvepse
BiSams langhus
Bjarnes bier vandt guld
Pedel søges
Foreningens flade struktur
Værkstedsgruppen videreføres

Pris: kr. 100, som indsættes på Hørsholm Biavlerforenings konto i Nordea:
1329 0290 051747 eller på MobilePay 15085. Husk, at angive navn og
”Fællesmøde”. ( ’Kommer du sidst til mølle’ får du refunderet din indbetaling ☺).

Husk generalforsamlingen: 30. oktober kl. 19
1

Gør brug af den flade struktur
To biavlere har hver sin måde at passe
bier på. Derfor kan en biavlerforening
som vores ikke fungere med en alt for
fast og hierarkisk beslutningsstruktur.
Det er grunden til, at vi over tid har etableret en række selvfungerende udvalg og
arbejdsgrupper. Blot for at nævne et par
vigtige har vi ”Skolebigårdsmestrene”,
”økonomiudvalget”, Undervisningsholdet” og ”Arrangementsgruppen”.
Se den fulde liste her på siden.
Hver gruppe organiserer sig som det nu
bedst passer den, holder møder, når der
er behov for det,
eller klarer
sig uden
at holde
møder.
Måske har
gruppen som
fx. ’Værkstedsgruppen’ egen
mail-adresse og et fast lokale på én af
skolerne. Måske holder den som Voksklub-gruppen faste møder med medlemmer af andre biavlerforeninger. Måske
består den som arrangementsgruppen af
blot ét eller få medlemmer, fulde af gode
ideer.
Grupper kommer og går. Dog er nogle
grupper som ”Økonomiudvalget” og
”Kommunikations-gruppen” helt faste.
Alle grupper vil gerne være store, hvis
det kan lade sig gøre. 4-6 medlemmer i
en gruppe har vist sig at være et godt tal.

Regner man
alle undervisere og hjælpelærere
med i undervisningsgruppen kan den blive
ganske stor. Til gengæld har den det
med at nedlægge
sig selv, når
undervisningsperioden er slut.
Alle kan oprette
en gruppe.
Det kræver
blot, at mere
end én synes,
det er en god
idé.
Lige nu
er en rådgivergruppe under etab
lering, som skal hjæl
pe bilaug, kirkegårde og restauranter i gang med at holde
bier. Så sig endelig til, hvis det har interesse.
Vokseværk
Hørsholm Biavlerforening vokser hvert
år. Det betyder flere og større opgaver
skal klares, og det betyder, at der altid er
behov for flere frivillige. At være
”frivillig” lyder lidt som noget, man skal
føle sig tvunget til; men som de fleste
biavlere ved, er det hyggeligt at mødes,
løse et par opgaver og sludre om den
hobby, vi deler.
Økonomi
Hver gruppe kan altid få stillet midler til
rådighed. Man skal ikke bede om småbe-

løb, men vil man, som værkstedsgruppen,
investere i dyrt værktøj, hører man bestyrelsen, før man køber ind. Det samme
gælder, hvis arrangementsgruppen vil
lave en sommerfest.
Det bedste er, hvis hver gruppe selv
supplerer sig op, - hvis den er ved
at være for lille. Bestyrelsen kan
også opfordre medlemmer til at træde
ind i en gruppe, hvis der er akut behov
for arbejdskraft. Dette gælder fx undervisningsgruppen eller skolebiårdsmestergruppen. Den sidste gruppe søger lige nu en altmuligmand
eller kvinde til at holde orden
i
skolebigården (se annonce).
Derudover har Skolebigården
brug for en
Skolebigårdsmester eller to, som
vil påtage sig det overordnede ansvar med
at passe af 3-5 bifamilier hen over sommeren.

Liste over eksisterende grupper:

Af Ole Michael Jensen, formand

I Hørsholm Biavlerforening

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolebigårdsudvalget
Skolebigårdsmestrene
Dronningeavlerne
Voksklub-gruppen
Økonomiudvalget
Undervisningsholdet
Værkstedsgruppen
Arrangementsgruppen
Udflugtsgruppen
Ambassadørgruppen

Hørsholm Biavlerforening
Formand: Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted
kyst, tlf.: 45 57 16 59 olemichjensen@gmail.com
Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted Kyst.
31764588. mogens.snog@gmail.com - Bank: 1329 0290 051747.
Øvrig bestyrelse: Jens Blume Larsen: 61 69 49 95, Hans Kjærgaard: 21 18 74 07, Kirsten Wielandt: 49 13 21 17
Suppleanter: Sander Viscor 42 72 00 07,
Robbie Jørgensen 31 21 10 32
Kyndige biavlere: (Kyndige biavlere kan syne bifamilier og udstede sundhedsattester i forbindelse med flytning.
Kun bifamilier, der er synet må flyttes til en anden bigård) : Bjarne Sørensen (49 14 74 19, 91 33 35 30 / pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning (48 18 88 90 / peter.gabriela@mail.dk) , Peter Talmark (21 64 01 40 / talmark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / wa23@hotmail.dk) og Finn Steno Thygesen, (48 17 02
20, 21 72 09 61 / bifinn@hath.dk).
Skolebigård: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.
Vintermøder: Sophielund, Sophielund
25, 2970 Hørsholm
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Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk

!!!

Vintermøde-datoer 2020

Bistik

Mjød

???

Skriv datoerne til næste års vintermøder ind i din
kalender allerede nu. Vi er i god tid. Her er vore
planer. Har du gode ideer, så kom frit frem ☺.
Den 29. januar får vi styr på mjødbrygning. Gem din
honning og find frugten i bunden af fryseren til vi går i
gang i slutningen af januar.
Øl og mjød forbindes tit med vikingetiden. Vikingerne
drak øl og mjød, men mjøden var til særlige festlige begivenheder og fortrinsvis forbeholdt de velstående vikinger. Ofte beskrives mjød som en gudedrik, og
er da også nævnt i den nordiske mytologi. Øl blev fremstillet af byg. Det blev drukket i store mængder,
fordi vandet i vikingetiden kunne være sundhedsskadeligt. Derfor blev øllet lavet med både en stærk og
en svag promille. Det svage øl kunne både børn og voksne drikke. Det var godt til at slukke tørsten med
til vikingernes salte mad. Det stærke, lagrede øl drak vikingerne ved festlige lejligheder sammen med
den populære mjød. Mjød var en sød, gæret drik fremstillet af honning, vand og krydderier. Ind imellem blev der tilsat forskellige
krydderier, frugt eller humle for at give mjøden yderligere karakter. Mjøden kan endvidere være destilleret, tilsat kulsyre eller
mousserende.
Den 26. februar
har vi endnu
ikke besluttet
os for et tema.
Heidi M. Melvang
Marts
Har du gode
& Jørgen Nedergaard
ideer, så send
Larsen fra Alk vil fortælle os om allergi.
en mail .

Allergi imod bistik

I Danmark er
omkring 50.000
personer allergiske imod bieller hvepsegift, hvilket betyder, at deres
immunsystem overreagerer på giften fra
enten bi- eller hveps (eller begge). I allergikere kan den allergiske reaktion føre til
anafylaksi, hvor blodårene i hele kroppen
bliver porøse og væske strømmer ud i
vævet, hvilket fører til blodtryksfald med
risiko for bevidstløshed. Allergi mod bigift opstår ved, at man, første gang man
stikkes af en bi, sensibiliseres, hvorved
der dannes allergiantistoffer af IgE typen
mod bi-giften. Næste gang man bliver
stukket af en bi, vil giften blive genkendt
af allergiantistofferne, som starter en
allergisk reaktion.

danske allergivirksomhed ALK,
er verdens førende producent af
immunterapi-produkter til behandling af allergi imod bi- og
hvepsegift og en række andre allergier. Gennem behandlingen
vænner immunsystemet sig således til en øget dosis af bi-gift og
efter endt og vellykket behandling, vil langt de fleste allergiske
personer kunne blive stukket af en
bi uden at få alvorlige reaktioner.
Giften fra bi og hvepse opsamles i laboLundbeckfonden er ALK’s største og
ratorier i USA, hvorefter det sendes til
bestemmende aktionær med 67 % af
stemmerne (40 % af kapitalen).
ALK ´s hovedkvarter i Hørsholm og omFonden har støttet forskning inden for
dannes til produkter. Giften fra både bier
og hvepse består af en kompleks blanding allergi og astma med 126 millioner
af forskellige substanser og i dag har man DKK de seneste 10 år.
et godt kendskab til sammensætningen af
giften fra forskellige arter, hvilket er af- serum, som er den del af blodet, der er
I dag er allergen-immunterapi den eneste
gørende for korrekt diagnose og efterføl- tilbage, når de røde blodlegemer og fibritilgængelige behandling, hvor der er mugende behandling imod allergi.
nogen (som får blodet til at koagulere) er
lighed for helt at kurere allergien. Den
fjernet, og farven er derfor let gullig. SeFør det opsamlede bi-gift-ekstrakt sendes
rum indeholder antistoffer, og det er dem,
ud til allergi-lægerne skal det kvalitetssom er vigtige og skal bruges til kvalisikres. Det Europæiske Medicinal Agentetstest. Kravet til donorerne er, at de
tur (EMA) kræver, at industrien bruger
ikke har modtaget allergen-immunterapi
patient-materiale til kvalitetstest af allerimod bi-gift og der skal desuden være et
giprodukter til allergen-immunterapi. For
vist niveau af IgE-antistoffer i blodet.
at kunne opfylde dette krav, er ALK afALK samarbejder derfor med allergiAlene høfeber rammer cirka 400-500
hængig af vedvarende donationer af blod
læger og -klinikker i Danmark og andre
millioner mennesker på verdensplan.
fra allergikere. Fra blodet fremstilles
lande.
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Er vi enige om kursen
Mød op den 30. oktober og
afstik kursen for HBF’s fremtid.

?

Den årlige generalforsamling skal ifølge vedtægterne - afholdes i sidste
halvdel af oktober. I år bliver det
den 30. oktober.
I år skal vi vælge foreningens kasserer, eet af foreningens øvrige tre
’menige’ bestyrelsesmedlemmer
plus ’anden-suppleanten’.
På generalforsamlingen kan du stille forslag om helt nye tiltag.
Skal vi afskalle nye foreninger, som det
skete med Rudersdal Biavlerforening ?
Skal vi etablere nye satellit-bigårde, som
Københavns Amts Biavlerforening har
organiseret sig ? Eller skal vi bare passe
endnu bedre på hinanden i Hørsholm?
Har vi tilstrækkeligt med plads i Skolebigården eller skal vi arbejde på en udflytning ?
Sku’ vi give Skolebigården nyt indhold ?
En afdeling for eksperimenter ? En sektion til en andelsbigård ?
Er der materiel du ku’ tænke dig, at vi
indkøbte i fællesskab ?
Formuler dine tanker. Stil dine forslag, og se om du kan mønstre et flertal blandt
de fremmødte på generalforsamlingen,
der vil bakke op om dine forslag. Hvad
du end tænker og foreslår skal du sende
dine forslag til formanden senest otte

Generalforsamlingen er
Hørsholm Biavlerforenings

To vigtige deadlines
Forslag til generalforsamling skal
være formanden i
hænde senest otte
dage før generalforsamlingen.

Formanden sender alle forslag til
alle foreningens
medlemmer senest fem dage før
generalforsamlingen.

dage inden generalforsamlingen. Forman- har to stemmer i alt.
den rundsender så alle forslag til samtlige
Udvalg
medlemmer fem dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, bestyrelsen finder nødvendige for foreningens
Hvem kan egentlig stemme ?
drift. I øjeblikket har vi følgende udvalg,
Har du betalt dit kontingent har du én
som du er velkommen til at inspirere eller
stemme ved afstemninger på generalforgi’ en hjælpende hånd. Se side 2.
samlingen, mens familiemedlemskaber

Vinter-værkstedet går i gang igen
Den 16. oktober planlægges vinterens produktion
Vinterværkstedet, hvor biavlerne
bygger og snedkererer, vender tilbage .
I november, januar, februar og marts
er vinterværkstedet åbent om tirsdagen - i år på Vallerødskolen i Rungsted.

deltagerne er fælles om at arbejde på
ét projekt ad gangen. Deltagerne kan
så købe produkterne til materiale-/
indkøbspris.

Tanken er, at der produceres bimateriel så som rammer, bunde, magasiner osv. Muligvis går biavlerne
også i gang med div. tilbehør som
birøgterkasser .
Værkstedsaftenerne bliver igen i år
udformet som temaaftener, hvor

Værkstedsgruppen efterlyser folk med håndværkersnilde, der vil hjælpe til. vh Robbie
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Honningkonkurrencer - 2019

Har du årets præmie-bier ?
- og vil du tilmed ha' en præmie og et diplom, så du kan
dokumentere din sejr?
Onsdag den 27. november kårer vi årets
bedste præmie-bier, deres honning og
deres biavler. Er det i virkeligheden din
honning der er foreningens bedste, - så
er sidste chance for at indlevere et glas
honning den 30. oktober (på generalforsamlingen). Indtil da, kan du også sætte
din honning, der skal deltage i konkurrencen i Ole Michaels carport.
Vi konkurrerer både om den bedste flydende og faste honning.
Derfor kan du indlevere eet glas egen
flydende og/ eller fast, eet glas rørt honning til sensorisk bedømmelse.
Glasset/glassene skal indeholde min. 450
gram honning og skal være etiketteret, så
det opfylder gældende regler og lovgivning med henblik på salg.
En lille sensorisk special eenhed udvæl-

ger de fem bedste
honninger i hver kategori, og
den 27. november mødes vi så for
sidste gang i 2019. Her vil Else, Lone
og Ole fra sensorik-gruppen så introducere os for lidt værktøj fra sensorikernes
værktøjskasse, så vi med overbevisning
og ubekymret kan jonglere med fagtermer som surt, sødt, salt, bittert og
umami. Og vi kan med overbevisende
stemmeføring vurdere farve, duft, tekstur, smørbarhed og eftersmag.
Som vi har tradition holder vi dørene
åbne for alle: hørsholmborgere,
familie, venner og naboer - alle er velkomne, når vi kl. 19 og de kommende
par timer i fællesskab bedømmer de indkomne smagsprøver, og vælger den ypperste honning og kårer årets biavler.
Har du lyst til at læse lidt om honningsmagning har TfB i oktober
2010 udgivet temahæftet: Sensorik
og honning-bedømmelse.
Vi ses på
Sophielund

Guld
til
Bjarne

I år vandt Bjarne Sørensen guld for sin flydende honning på
fødevaremessen International Food
Contest i Messecenter Herning.
Bierne står på taget af GEUS (De
nationale geologike undersøgelser
for Danmark og Grønland) midt i
København.
Bierne fra den
samme bigård
har tidligere
vundet sølv i
2014 og 2016
og bronze i
2018.
Bjarne Sørensen

Overdommer
Jørgen Iversen

Sam's ’Langhus’ i øjenhøjde
Slut med rygproblemer, når
stadet ligger horisontalt en
meter over jorden.
Bi-Sam har fusioneret trug-stadet og opstablings-stadet og snedkereret et Langhus. Inspirationen har han hentet i biavlens historie, helt tilbage fra dengang
bønderne gik i skoven og fandt en hul
stamme med en bifamlie, som de bragte
hjem og installerede i bigården.
Langhuset er nemt at bygge: En kasse
med låg. 80 cm i længden. Bistadet kan
rumme 18 tavler. Tværmålet er tilpasset
rammemålet: fx 12x10 rammer og langhuset har flyvesprækker i begge ender.
Og så kan stadet udbygges i højden med
magasiner med yderligere 16 rammer.
Ideen er, at Langhuset placeres på to
bukke, så stadet kommer op i en passen-

de højde. Helst derop,
hvor biavleren kan stå
med ret ryg. Det er rigtigt behageligt for folk
dårlig ryg ... sammenlignet med de almindelige trugstader, hvor biavleren står foroverbøjet
for at følge udviklingen
i bifamlien.
Længden på de 80 cm
skal man ikke nødvendigvis
følge så nøje. I Sverige har
Bi-Sam bygget fem langhuse
på 120 cm. Hver kasse rummer 32 rammer. Længden på
langhusene er tilpasset vangerne på den trailer, der udgør Sams mobile bigård på lyngen.
Bi-familien startes op i midten af Lang5

Langhuse med Gernes farvekoder !

huset. I hver ende af stadet
sidder en ekstra løs gavl, der
kan rykkes. Og efterhånden
som yngellejet vokser, flyttes
de løse gavle og famlien udvider sig til begge sider.
Farvekoderne er de farvertoner
som Poul Gernes brugte. Og det er ikke
engang løwn. ☺

Hjælp naboen - når hvepsene generer
Bjarne S. - tidligere formand
for Danmarks Biavlerforening
- opfordrer biavlerne til at blive hvepse-bekæmpere.

2 sæt vinger
6 ben

Jeg har gennem mange år hjulpet i haver og ved huse. Du skal blot medbringe bidragt og handsker samt spray og
pulver.
Hørsholm BF har en liste over sværmhentere og hvepsebekæmpere, som alle
biavlere kan skrive sig på. Listen er
offentlig tilgængelig, ligesom DanAntenner
marks Biavlerforening www.biavl.dk
har en liste for hele landet ordnet efter
Kæber til at tygge
postnumre. Mange borgere finder frem
bl.a. træ og andre
til mig på den måde, - evt. ved at
insekter.
Google først. Falck og kommunerne
henviser også til listerne.
Biavleren bør medvirke til vidensdeling
Ligesom mange biavlere hjælper med at om metoder til nødvendig bekæmpelse af
hente bisværme, burde vi med vores dragt hvepsene samt udbrede kendskabet til
og handsker yde hjælp til borgere i nød,
hvepsenes rolle i naturen.
når der er generende hvepse. De professionelle skadedyrsbekæmpere tager en me- https://www.biavl.dk/bi-eller-hveps/
I dette link finder du et lille hæfte om
get høj betaling. For de beløb kan den
ramte i stedet selv anskaffe en bidragt og bl.a. forskelle på honningbier og hvepse.
handsker. Byggemarkederne burde sælge Hæftet er udarbejdet til brug for biavledet udstyr sammen med spray og pulver. rens orientering af ikke-biavlere. Heri
I gamle dage klarede folk selv et hvepse- beskrives, at hvepsenes larver lever af
problem ved mod, dumdristighed, held og dyrisk føde og andre insekter, som er
blevet tygget af arbejdere. Hvepsen er
uheld.

Skum-spray
Sådan går du til værks
Gå i gang tidlig morgen eller aften. Så er
alle hvepsene i boet - og i mørket og ved
de lavere temperaturer er hvepsene mindre aktive og mindre aggressive.
Brug en kraftig affaldssæk. Sørg for at
gøre den klar, så du hurtigt kan få den
rundt om hvepseboet.
Træk plast-posen op omkring hvepseboet.
Bræk boet ned slå knude på sækken, - så
snart du har boet i sækken. Læg sækken i
fryseren. Efter et par dage kan du smide
sækken med hvepseboet til skrald.
Et hvepsebo på
størrelse med
en fodbold kan
mageligt
rumme 5.000
hvepse.

Hvepsetalje

Brod:

Hvepse kan, modsat
bier, stikke op til flere
gange, hvis de forstyrres. Hvepsens brod er
glat, modsat biens brod,
som har modhagere og
derfor rives ud af bagkroppen på bien, når den
stikker.

således en
vigtig faktor
i bekæmpelsen af bladlus, sommerfuglelarver,
stuefluer,
stikmyg og
andre insekter. Det er derfor en overvejelse værd, om man skal fjerne et hvepsebo,
da hvepsen er en vigtig biologisk faktor i
skadedyrsbekæmpelsen.

Benzin uden ild
Hvepse tåler ikke benzindampe. Placer et
par stykker sammenrullet køkkenrulle vædet i benzin foran indflyvningshullet. Med
kanyle på sprøjten,
stikker du den gennem køkkenrullen, og sprøjter
20-25 ml benzin ind i boet.
Hvepsene dør i i løbet af et
halvt minuts tid. Men, pas på...
Også åben ild ☺

Hænger
hvepseboet frit,
kan du uskadeliggøre det ved
at sprøjte skumSpray insektgift
direkte op i indgangshullet i
bunden af boet.
Sprøjt 15-20
sekunder, til du
fornemmer, at
boet er fyldt
op. Det fyldte
bo skal blive
siddende mindst
en dag. Herefter
kan du fjerne
boet - putte det
i en pose og smide det i skraldesækken.

Hvepse er nyttedyr
Nok spray til
7 hvepsebo
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Hvepse er med til at bestøve planter,
og de fortærer sommerfuglelarver,
som går i køkkenhavens planter, og

Af Ole Michael Jensen , Robbie Jørgensen og Per Maribo.

Dronningeavlsgruppen 2019 beretter
Det er svært at avle dronninger; Det
ved vi! Men hvorfor også beskæftige
sig med noget, der er nemt.

kaste sig i vingerne på 10-15 droner. Det
i sig selv går som regel godt; men turen
frem og tilbage er usikker. For her er en
parret dronning en lækkerbisken for
Det svære ved dronningeavl er, at der er skovgedehamse, landsvaler, guldsmede
mange trin, man skal igennem, fra man
og andre flyvende rovdyr.
laver en cellebygger til den første dronBeviset på, at det er gået godt er en dronning er på vingerne for at blive parret. På ning, der lægger æg.
alle trin kan noget gå galt.
Det sværeste er tilbage
Cellebyggeren
Så er det sværeste tilbage: den færdige
Når det er svært at lave en cellebygger,
dronning, man har skabt, skal bruges til
hvor det hele skal udvikle sig fra, er det
fordi, man skal have overbevist en hel
bifamilie om, at den er på herrens mark,
og derfor er nødt til at bygge videre på de
små larver, man selv tilsætter. Er der blot
én lille larve et sted, man har overset,
eller måske en jomfru, der ikke skulle
være der, vil ingen af de mange larver,
man har omlarvet og sat til, blive puslet
om af ammebierne, - og det er forfra.
Omlarvning
Når omlarvning i sig selv er svært, er det
fordi de larver, man skal have flyttet over
fra donorfamilien til de kunstige celler,
kun må være få dage gamle. Dette kræver gode øjne, godt lys og en rolig hånd.
Stor glæde ved dronningeceller
Glæden ved at se sine larver blive antaget
og se dronningecellerne blive bygget ud
omkring larverne er stor. Desværre kan
meget gå galt endnu.
Blot den mindste rystelse gør, at dronningen inden i cellerne dør. Og surt er det,
når der ikke kommer dronninger ud af
alle de mange larver, som ellers var godkendt af ammebierne.
Parringskassetter
Nu skulle man tro, at den var hjemme.
Men det er den ikke. For hver dronning
skal parres, og det kræver en lille parat grundlægge en stor ny bifamilie eller
ringsfamilie. Den laver man ved at øse
erstatte en gammel dronning.
2,5 dl bier ned i en parringskasse og til- Man kan godt lave en aflægger, ved at
sætte en jomfru. Men dronningen kan gå tage tavler med bier fra flere bifamilier
til, arbejderbierne kan ”skride” ind til
og så tilsætte den nye dronning. Men
naboen, fordi jomfruen her lugter bedre, slipper der en jomfru med over, fordi den
og den lille nye bifamilie kan blive udsat familie, man tog bierne fra, netop var ved
for røveri.
at lave et stille dronningeskifte, vil den
Her kan det være en god idé at lukke hele nye dronning være fortabt. Eller hvis der
forsamlingen inde et døgn eller to, og
lige kom et par æg med over, kan bierne
gerne sætte parringskassetterne hjem i en finde på, at lave deres egen dronning fra
kold og mørk kælder.
bunden fremfor at tage pænt imod en ny.
Parringsflugt
Tilsætning af ny dronning
Nu stiger spændingen, for det, der nu
Lettere bliver det ikke, hvis man vil erskal ske er udenfor dronningeavlerens
statte en gammel dronning i en stor proindflydelse. Men også det kan gå galt.
duktionsfamilie med en ny. Her kan en
For dronningen skal i ensom majestæt
uventet jomfru, eller biernes trang til
finde frem til en dronedanseplads og der hellere ville ”avle” på deres eget afkom,
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let spænde ben for projektet.
Tommelfingerreglen er aldrig at sætte en
dronning til uden at fjerne noget tilsvarende: En dronning, en jomfru, en dronningecelle, eller starten på en dronningecelle.
Med andre ord, kan man kun vide sig
sikker, hvis man lader familien stå dronningeløs et par dage, fjerner alle forsøg
på at bygge dronningeceller og så ved
selvsyn konstaterer, at bifamilien er ”på

skideren”. Den skal bruse op og tydeligvis være i krise. Da vil den ikke kunne
modstå at tage pænt imod den nye dronning.
Tilsætning i et snuptag
Man kan også som gamle Ejner Olsen
overrumple alt og alle ved i et snuptag at
fjerne den gamle dronning, dyppe den
nye i sukkervand og smide den direkte
ned det sted, hvor man tog den gamle .
Det går altid godt - næsten!
Kort sagt kast dig aldrig ud i dronningeavl, hvis du tror det er let. Det er det ikke. Og netop fordi det er svært er det
interessant og spændende at arbejde med.
Meld dig ind i dronningeavlsgruppen og
vær med, når det går løs næste forår.

Bi-butikken i nye lokaler
Bibutikken i Græsted flytter…
ikke så langt – men til nye lokaler: Mestervangen 2, 3230 Græsted. Nu er det slut med at løbe
zig-zag-stafet mellem bilerne på Max & sønnen Carl-Emil
Pårupvej.
Bibutikken er flyttet ind i et 200 kvadratmeter
stort hus. En tidligere tømrer/murer-virksomhed
med skydeporte og rampe, som man kan bakke
bilen til, når man henter varer.
Ud over alskens bi-materiel kan kunderne smage på 10 forskellige honninger
og så sælger Max nu osse te i alle farver ☺: Grøn, sort, hvid og urteteer, der
kommer fra en svensk butik, som har vundet priser som bedste te-hus.
Åbningstider: Græsted: Mandag, onsdag og søndag: kl. 18:00 – 21:00.
Lørdag: kl. 9-14.
Åbningstider: Marielundvej 34A, 2730 Herlev: Tirsdag, torsdag: kl. 17:00
- 20.00. Fredag kl. 13:00 – 15:00.

Dorte Garrit, fra Kronborg Vester med teen

Aktivitets-kalender

ANNONCE

Altmuligmand / kvinde til Skolebigården
Der kommer mange biavlere og gæster udefra i vores skolebigård i Rungsted Hegn. Derfor skal den altid se pæn og
rydelig ud. En altmuligmand eller -kvinde skal stå for affaldshåndtering og -sortering, rydning for højt græs og
brændenælder og vedligehold af bi-stader, bænke og
bi-pavillon og derudover hjælpe til med pasning af
bierne. Har du lyst til den tjans, bliver du automatisk
medlem af Skolebigårdsgruppen.

16. okt. Sæson-planlægning i vinterværksteds-gruppen.
19. okt. kl 10. Arbejds-lørdag i Skolebigården. Vi afslutter med frokost og hygge kl. 13.. Tilmeld jer hos Peter:
Peter@Sjoegren.dk senest torsdag d.17
oktober.
30. okt.: Generalforsamling kl. 19.
9. nov.: Fællesmøde for de Nordsjællanske Biavlerforening i Aborets konferencesal.

Skriv - hvad du køber
Når du betaler på Mobile Pay eller gør
brug af en bankoverførsel, så husk at notere , hvad du har købt. Det vil gøre livet lettere for kasserer Mogens Snog.

Søndag den 24. november: kl. 10:
Oxalsyrebehandling. Hent gratis oxalsyre i Skolebigården.

Årets farve

nye medlemmer
Johanne Malene von Jessen
Olav Raahede
Hanne Havsager Pedersen
Dennis Arreborg Hansen
Iben Stærmose
Boligafdelingen Frennegård
Park, HAB 1401
Stine Conrad Jørgensen
Katarzyna Bugala
Jacob Gammelgaard
Vivi Dollerup Andersen
Tom Olsen
Merete Martha Olsen

Ej blåt til lyst.
Også til dronninger. I 2020 er
dronningerne blå.

Onsdag den 27. november: Honningsmagning. Vi kårer årets bedste honning. Vil du deltage i konkurrencen,
så aflever 1 glas flydende og/eller fast
honning i Ole Michaels carport eller
senest på generalforsamlingen.

efterlysning
Vi savner en skrællebakke med HBF’s udstyr. Det er en lav
(ca. 10 cm høj) hvid plastikbakke med
en si i samme plastik som passer ned i
bakken samt et stativ til at sætte ovenpå til at støtte de tavler, som skal
skrælles. Den er blevet væk i forbindelse med vores slyngning og presning på Hørsholm skole. Enten før
høsten, - så den aldrig er kommet til
skolen - eller efter ved oprydningen.
Kontakt Jens, tlf.: 6169 4995, hvis du
ved hvor skrællebakken er blevet af.
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Vintermøder
29. januar: Mjød
26. februar: ?
25. marts: Alk og Allergierne

