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Honninghøst i Skolebigården

Årets begynderkursus peaker. Et års arbejde med bierne slutter med den store høstdag: søndag den 9. august. Onsdagen forinden har vi sat bitømmere på staderne.
Lørdag og søndag tager vi honning fra bierne og fodrer umiddelbart derefter. (To
dage som sikkerhed mod dårligt vejr). De morgenduelige er i Skolebigården kl. 7,
syvsoverne dukker op kl. 8. Når honningen er bjærget, bliver den kørt til Skolekøkkenet på Hørsholm Skole, hvor vi slynger og presser honningen. Vi har skrællebakker, tre slynger og en presse stående parat, så alle kan være i gang.
Hørsholm Skole ligger på Selmersvej 6 med indgang fra skolegården. Skolekøkkenet ligger på 1. sal - indgang E.
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Tilmeld dig et modul

I dette nummer
Rør ikke i honningen før ...
Tilsæt dronning i august
Start en ny familie op i august
Den lille Foderlære
Mere plads i skolebigården
Grøn vokspulje hos Max

Det er vigtigt at alle - erfarne som begyndere giver et nap med, når høsten skal
bjærges. Tilmeld dig mindst ét modul. Nye
biavlere har meget at lære. Og vi har brug
for alle hænder - med eller uden forudgående erfaring. Tilmeld dig på:
horsholmbiavl@fastmail.com

august

Formanden
har ordet
Så står høsten for døren.
Et bi-år går hurtigt, i år
hurtigere end det plejer,
synes jeg.
Jeg tror, det er fordi, der
har været ekstra meget
at se til, ikke mindst
pga. coronakrisen. Begynderkurset
skulle lægges helt om med fjernundervisning og undervisning i små grupper.
Der skulle laves videoer i Skolebigården, så de nye biavlere kunne se med og meget mere skulle laves om.
Heldigvis havde vi eksperter i medlemskredsen, som vi kunne trække på.
Og som noget nyt har vi trukket undervisningen henover sommeren og lokket lærere og kursister til at passe bierne frem til høst.
Og nu trækker vi igen på kursister og
frivillig arbejdskraft, nu hvor høsten
skal i hus.
Så snup endelig et modul til honninghøsten og hold dig ikke tilbage, hvis
du vil være med til at undervise til
foråret, planlægge vore sommer– og
vinterarrangementer, bygge reolbord
(se tegning på side 7), holde orden i
Skolebigåden, avle dronninger, lave
aflæggere, slå græs og fjerne brændenælder.
Hvis vi fortsat skal vokse og hvert år
tage pænt imod 10 til 20 ny biavlere
(vi er nu 220 medlemmer) kræver det,
at vi opruster og flere må træde til med
frivilligt arbejde.
I år har både de valgte bestyrelsesmedlemmer og de frivillige arbejdsgrupper
haft for meget at se til. Meget nyt skulle vi lære pga. coronakrisen og mange
nye opgaver havde vi ikke set komme;
men det har også været sjovt.
Ole Michael

Husk fælles-grill og indlæg om allergi fra ALK - den 26. august kl. 19
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Max og Heino leverer varerne

Hørsholm Biavlerforening samarbejder både med Bihuset og Bibutikken.
HBF har indkøbs– og rabataftaler med både Heino, Bihuset i
Tappernøje og Max, Bibutikken i Græsted/Herlev. Der er ikke
rabat på voks.
Netop i disse dage, dvs. i uge 31, ruller der varer ind til medlemmerne fra begge materielbutikker.
I begge tilfælde bliver varerne leveret i Ole Michaels carport,
Enghave 21c i Rungsted.
Hørsholm BF udnytter i øvrigt et tilbud fra Max om levering af
foder til Skolebigården til halv pris. Foderet bliver kørt direkte
til Skolebigården, så vi kan fodre straks vi tager honning fra her
lørdag-søndag den 8. og 9. august.
Næste gang, vi kan handle med rabat er med Bihuset. Det sker i
ugen fra den 22. til den 30. august. Her bliver varerne leveret
den 3. september. Rabatkoden hos Heino er som altid: hørbi.

Bibutikken giver Hørsholm Biavlerforening en 50 % rabat på alt
foderet til Skolebigården

Slyng og pres
Slyngveninder - gentlemen
of the press: Tiden nærmer sig, hvor
mange har brug for foreningens slynger og presser.
Medlemmer af Hørsholm biavlerforening, kan altid låne foreningens udstyr.
Du orienterer dig med fordel på:
Materieludlån, hvor der ligger en
oversigt (regneark med faneblade)
over udvalget af presser, slynger mv,
som du kan reservere - samt regler for
udlån.

På foreningens
hjemmeside finder
du en liste over en samling
faglitteratur om biavl, du kan
låne.

Er du HBF’s bedste biavler
Har du årets og foreningens
bedste honning og vil du
tilmed ha’ et diplom, så alle
og enhver kan se, hvordan du i
2020 gav de øvrige biavlere baghjul.
Så afvikler vi årets honningsmagningskonkurrence den 25. november.
Har du ligefrem Danmarks bedste
honning kårer Danmarks Biavlerforening årets bedste honning ved fødevaremessen International Food
Contest, der afholdes i Messsecenter
Herning den 29. september til
1. oktober.
Prisen for deltagelse er 400 kroner for
første tilmeldte honning, 300 kr. for
honning nummer to, og 200 kr. for
efterfølgende honninger.
Du kan ligefrem vinde titlen:
’Danmarksmester i honning’
Medlem af HBF, Bjarne Sørensen vandt sidste år
guldmedalje for sin honning

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: Robbie Jørgensen 31 21 10 32, Ella Stubben
48280145, 29273195
Syning af bifamilie foretages af foreningen kyndige biavlere. Foreningen har 7 kyndige biavlere: Bjarne Sørensen,
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Vintermøder: Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm
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Overvejer du en familie-forøgelse
Det er enkelt af lave en aflægger, og det
er en fordel altid at have reserver i baghånden, så man ikke pludseligt står uden
bier.
Hvert forår er der rift om at købe bifamilier. De købelystne kan dels være såkaldt
erfarne biavlere, der ikke fik lavet en
reservefamilie eller to til erstatning for de
familier, som døde i løbet af vinteren,
dels nye biavlere, der godt vil i gang
med at holde bier fra tidlig forår. På den
måde kan man aldrig have for mange
bier.
En bifamilie kan nemlig altid sælges for
en tusindlap eller mere, når efterspørgslen er stor om foråret. Udgifter til dronning og foder er dermed rigeligt betalt.
Bier og yngeltavler er der nok af i august.
En opstablingskasse med 9-10 rammer
kan umiddelbart bruges. Med delt bund

og to indgange,
kan man oven i
købet lave to aflæggere - hver på 4
eller 5 rammer.
Bruger man trugstade, kan det være
idé i at investere i
en overvintringskasse af Styropor.
For bare 300 kr.
har man en god
kasse til at overvintre en reservefamilie på 6 rammer,
hvilket er rigeligt.
I august starter
man bifamilien op
ved hjælp af 3-4
gode yngeltavler,
en pollen-tavle
og en uforseglet
fodertavle. Sidder bierne ikke tæt, må
man yderligere feje løse bier fra 1-3
åbne yngeltavler ned til den nye familie. Man kan tage tavler og bier fra
flere forskellige bifamilier. Derpå tilsættes en dronning. I august skal man
bruge en parret dronning.
Forhør dig i Skolebigården, eller hos
en af vore dronningeavlere, eller køb
en dronning hjem fra en af de anerkendte avlere. De annoncerer flittigt i
Tidsskrift for biavl. Lav gerne aflæggeren 4-5 dage før, du tilsætter dronningen, da du så har mulighed for at fjerne
de dronningeceller bierne selv laver.
Det sker tit, hvis en eller flere at de

Biernes fragtmands-forretning
Der findes gærceller såvel i honning som
i blomsternes nektar, der er tilpasset sukker-procenter over 50.
Gærcellerne i nektaren drejer sig i følge
norske: Birøkteren om gærarterne
Metschnikowia gruessii og M. reukaufii.

hægter sig på nye
bier og bliver fløjet
til nye blomster.

Win-win
Er lidt gær da sundt
for insekterne? UdFra blomst til blomst
nytter de gærcellerNektar-gærcellerne har udviklet en form, nes proteintilskud i
der ligner et anker og med ankeret er gæ- en ellers kulhydratren i stand til at hægte sig fast i pelsen på énsidig diæt?
bier, humler og andre bestøvere, som
Lektor i biologi på
regelmæssigt pendulerer forbi.
Utah State UniversiEnder turen i et humlebo eller i et bistade ty, Robert Schaeffer testede humler ved
formerer nektar-gæren sig i den sukkerat give dem mulighed for at vælge nektar
holdige honning, indtil den encellede gær med og uden gærceller i kunstige blom3

tilsatte yngeltavler har æg og larver ved
dannelsen af familien. Bierne foretrækker altid den dronning, de selv opfostrer
frem for den, der tilsættes. Så vær omhyggelig med at tjekke for dronningeceller, inden dronningen tilsættes. Man kan
også tilsætte dronningen i forsendelsesburet, men så undlade at afsikre buret til
man efter 4-5 dage har tjekket for konkurrerende dronningeceller. Tilsættes
dronningen først efter 4-5 dage, er det en
god idé at fjerne følgebierne, da de ellers
kan komme i kamp med bierne uden for
buret med risiko for at dronningen bliver
offer for en brod på afveje i kampens
hede..

ster.
Humlerne foretrak signifikant nektar med gærceller, men syntes ikke at få
nogle fordele af deres
valg. De spiste lige meget af de to typer nektar
og de lagde lige mange
æg.
Måske får gærcellerne
blomsterne til at lugte
mere og stærkere. Måske
tager humlerne gærlugten
som bevis på, at der findes nektar her, så de undgår at flyve forgæves.

Sæson-afslutning - 26.08 kl. 19 i Skolebigården
Vi tænder op i grillen. Du medbringer selv, hvad du har lyst til at spise og drikke.

Allergikere
får hjælp
I år står den sidste aften i Skolebigården
ikke kun på hygge og grillmad. I år kan
du også lære om allergier og anafylaksi,
når Heidi, Jørgen, Camilla og Anders fra
Alk vil fortælle os om, hvor alvorlig
allergi imod bi- og hvepsestik er, og hvor
fatale konsekvenserne kan være, hvis
man ikke bliver behandlet.
Spørgsmålene er mange: Hvordan stiller
man egl. diagnosen og hvilke muligheder
er der for behandling imod allergi med
allergen immunterapi? Og hvordan fremstiller man standardiserede bigiftekstrakter? Svarene får du i august.
Nyeste forskning
Anders Lund, der er PhD-studerende, er
i gang med et spændende forskningsprojekt, om antistoffer som potentiel behandling af bigift-allergi.
Bigift-allergi er en potentiel livstruende
sygdom, som skyldes systemiske og alvorlige allergiske reaktioner mod bistik.
1-4% af befolkningen og 14-38% af biavlere har alvorlige allergiske reaktioner
som følge af bigift-allergi. Den eneste
potentielle længerevirkende behandling
mod bigift allergi er immunterapi med
bigift-ekstrakt. Dog er der ved bigiftimmunterapi større risiko for alvorlige
bivirkninger under behandling end ved
hvepsegift-immunterapi, samt mindre
beskyttelse mod fremtidige alvorlige reaktioner på bistik (80-85% beskyttelse)

VORE FIRE GÆSTER FRA ALK:
Heidi Melvang (Manager af BioAnalytics), Jørgen Nedergaard
Larsen, (Senior Scientific Communication Manager), , Camilla Bagge (Specialist Laboratory Technician og ansvarlig for ALK serumbank) og Anders Lund (phd.studerende).

end f.eks. efter endt behandling
mod hvepsegift allergi (90-95%
beskyttelse).
På baggrund af risikoen for bivirkninger og beskyttelsesgraden af
bigift-immunterapi samarbejder
ALK og Aarhus Universitet med
støtte fra Innovationsfonden om
phd-projektet med titlen
”Honeybee venom allergy: Drug
discovery and improvement of
existing products”. Målet er at
udvikle en antistof-baseret beBi-brod
handling af bigift-allergi for at
mindske bivirkningsrisikoen og øge beskyttelsen af behandlingen.
Antistofferne findes
ved, at immunceller fra
biavlere og bigiftallergikeres blod isoleres og fryses ned. De
meget sjældne specifikke antistofproducerende celler tages ud med mærkede bigift-allergener for at finde sekvensen

Kanyle spids

på disse antistoffer. Antistofferne
fremstilles i laboratoriet i dyrkede
menneskeceller og vil være basen
for den antistof-baserede behandling mod bigift allergi.
ALK er en global virksomhed med
hovedkontor i Hørsholm og ca. 2400
medarbejdere på verdensplan.

Gourmetmiddag

Bliv medlem

Bigårdsmester Peter fik kræset for
gæsterne med et overdådigt traktement, hvor OM grillede spidskål og Ole F havde snittet salaten.

Tilbud: Bliv medlem af Danmarks
Biavlerforening resten af året for halv
pris: 555 kr.

Hydromel grand
cru superieur

5 kokkehuer ud af 4 mulige

Den mjød, vi satte over på februars
vintermøde, er fortsat i pleje hos
Peter S., og i god udvikling. Glæd
dig til at smage den, når den er
fuldmodnet.
4

Køb glas
direkte fra pallen
Du kan købe glas
direkte fra foreningens palle i Ole
Michaels carport Enghave 21c. Glassene er de klassiske smalle 450
grams honningglas med metalguldlåg. Pris 3½ kr. pr. stk. Husk papkasser e.l. til transport. Brug Mobil
Pay: skriv ’glaskøb’.

Hent syre & pap
Den 19. august kan du kvit og frit
hente myresyre i Skolebigården, så
du kan begrænse varroamidernes
opformering. Medbring et glas til din
syre og husk, at det er forbudt at anvende thymol og Apiguard, hvis du
er medlem af Voksklubben, selv om
thymolen er godkendt i økologisk
biavl.
Myresyre er i øvrigt også klart billigst.

Besøget på Bug-farm
udsat til 31. oktober
ENDNU EN UDSÆTTTELSE:
Fordi alle former for værnemidler
blev revet ned af hylderne på
grund af covid-19, er det stadig
ikke muligt at få fat i de ’maler’
hel-dragter, som skal beskytte
insekterne for det ’utøj’, vi som
gæster risikerer at medbringe.
Derfor har vi flyttet vores sommerudflugt til Bug-Farm til den

31. oktober

Den lille foderlære
Efter høsten skal bierne ha’ deres vinterfoder. Hørsholm Biavlerforening har
en lille ’foderlære’ liggende på sin hjemmeside www.horsholmbiavl.dk. Find
’foderlæren’ under ’praktisk biavl’.
Her kan du finde gode råd om at undlade
at indvintre på gamle yngeltavler og at
undgå at indvintre især små familier på
mere end ni-ti rammer, da foderet ellers
kan risikere at sidde for spredt i foråret.
Og så gælder det i øvrigt om at vælge foder og fodre korrekt.
Tre typer foder + honning
Der er tre typer foder, du kan bruge:
Sukker, foderdej og flydende foder og så
naturligvis biernes egen honning. Det sidste er antageligt det bedste for bierne, med
mindre der er tale om rapshonning, da det
krystalliserer i cellerne, så bierne ikke kan
bruge det.
Ellers er der ikke noget, der peger på, at
den ene type foder er bedre end den anden.
Bierne skal bruge 14-20 kg foder, mest,
hvis det er sukker og ekstra, hvis man tager al honningen. En blok ApiFonda, som
vejer 15 kg, og en spand Api-Invert,
(eller Invertbee), der vejer
14 kg , rækker lige
langt. Større familier
skal have mere.

Foderdej og
inverteret
flydende foder

Fordelen ved
flydende foder
og sukkker er, at det stimulerer dronningen til mere æglægning, da det ligner træk.
Sukker fås økologisk.
Ulempen er, at det bæ
res for hurtigt ind og
dermed kan blokere for
æglægning. Derfor kan
det være nødvendig at
fodre med mindre portioner.
Fordelen ved foderdej er, at det bæres tilpas
langsomt ind.

Sommerudflugt ’20
Honning-jordbær-dag
Lørdag den 20. juni var alle inviteret til
’honning og jordbær-dag’ i Skolebigården. Mange tog imod tilbuddet og fik
også kigget ned i staderne. Og da arrangementet nåede afslutning var den nypressede honning og jordbærene spist–
og alle covid-19 regler overholdt.

Per, Henrik og Dorte tester en varme-pen mod bistik
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I år besøgte vi Max og Bihuset i
Græsted hvor vi bla. fik udbygget
vores samarbejde. Siden kiggede vi
ind hos Kronborg Vestre Birks Biavlerforening, hvor vi blev godt beværtet og drog hjem inspireret af mange
fine ideer til at udbygge foreningsliv,
sikkerhed og en samlet statusoversigt på alle bigårdens familier.

Skift dronning i
August måned det det sikreste tidspunkt at udskifte sine udtjente dronninger på. Her kan bierne ikke selv
nå at lave et alternativ, og
tøver derfor med at ”slagte” den dronning, der tilsættes.
Selve skiftet sker ved, at du fjerner den gamle dronning og tilsætter den nye i det transport-bur, du har
modtaget den i. Efter nogle timer har de
omgivende arbejderbier ædt sukkerproppen i dronningeburet, og dronningen kan
spadsere ud af buret.
Det går næste altid godt, men kun næsten.
Samme succesrate opnår man ved at dyppe den nye dronning i sukkervand eller
drysse den og de omgivende bier med mel
og så tilsætte den uden bur.
Forbedret succesrate
Vælger man at bruge buret, kan man øge
succesraten ved at sætte buret fast vandret
mellem to tavler, således at de mange huller vender nedad i bifamilien og flest mulig bier kan komme til at lugte den nye
dronning. Man øger yderligere succesraten, hvis man fjerner følgebierne.
Ugler i mosen
Men selv med disse forholdsregler, kan
det gå galt. Det gør det fx, hvis bierne har
fået den samme idé som biavleren og er i

august

gang med at skifte deres dronning i august.
I så fald sidder der én eller to skifteceller
et sted på tavlerne. Der kan også gå en
uparret jomfru, eller endog en parret
dronning, dvs. mor og datter. Et sikkert
tegn på, at der er ugler i mosen, er droner i
familien midt i august. Bierne udsætter
nemlig droneslaget, hvis de er ved at lave
en ny dronning.
Tjek for konkurrenter
Vil man være 99% sikker på, at den nye
dronning bliver antaget, skal man tjekke,
at der ikke allerede er en ny dronning på
vej i form af æg, larve, jomfru eller parret
dronning.
Det gør man ved at fjerne den gamle dronning og vente tre dage med at sætte den
nye til. Når man kigger efter tre dage, skal
der være bygget nødceller, dvs. starten på
dronningeceller i kanten af yngellejet, der
hvor bierne har fundet små larver af en
passende alder.

Du kan ikke røre dig
Hold øje med din honning. Men rør
ikke før, der opstår krystaller. Det er
spild af tid og gør kun at honningen
mister duft og aroma.
Undgå så vidt muligt at røre din honning. Hver gang du rører i honningen,
kommer der luft til honningen, og honningen mister duft og aroma. Kun
hvis det drejer sig om raps-, kløverog mælkebøttehonning, og andre honninger, som gerne vil krystallisere, må
man finde rørepinden frem.
Krystallisering
Krystallisering opstår, når druesukkermolekylerne begynder at samle sig for at
danne krystaller. Man rører honningen
for at smadre og afrunde disse krystaller.
Mange ynder den hvidlige, smørbare
honning frem for den flydende. Men man
kan ikke røre sig til krystaller, der er
grundlaget for den smørbare honning.
Men man kan godt tilsætte krystaller i
form af finkrystalliseret honning for på
den måde at sætte gang i processen.
Urenheder af en hver art fremmer i øvrigt
krystalliseringen

Fjern disse, og den nye dronning kan tilsættes som beskrevet.
Fjern konkurrenter
Hvis der ikke er dannet nødcelle (starten
på en dronningecelle), er der en konkurrent. Kig efter for skifteceller, en jomfru
eller en parret dronning.
Skifteceller sidder højst to i ensom majestæt midt på tavlen. En jomfru er nem at
finde, da hun spankulerer hurtigt rundt på
lange rødbrune ben hen over bierne. Både
parrede og uparrede dronninger har ellipseformet blank bagkrop og har mindre
tydelige striber.
Fjern nu konkurrenten. Er der skifteceller, er det ikke en
jomfru, og er der en
jomfru, er der absolut
ingen andre dronninger. Jomfruer tolererer ingen konkurrenter.

til en fast honning

selv ved stuetemperatur. Her er det en
god idé at røre, så krystallerne ikke bliver
for store og kantede og honningen grynet.
Flydende honning er efterspurgt
Er der kun lidt eller ingen druesukker af
betydning, vil honningen ikke krystallise
re, lige meget hvor meget, du rører. Men
fred være med det. Flydende honning er
blevet en delikatesse.
Så er der chance for, at honningen ikke
vil krystallisere, holdes den blot ved
stuetemperatur. Tap løbende eller tag
chancen og tap det hele. Chancen for at
den flydende honning holder sig flydende
er større på glas end på en tappespand.
Rør først ved synlige krystaller
Krystaller viser sig som lyse striber, når
Rør først i i honningen, når honningen
der røres forsigtigt i honningen.
begynder at blive uklar og danner lyse
striber, når der røres i den.
Druesukker giver fast honning
Alt andet lige, går krystalliseringen hurti- Vær opmærksom på at krystalliseringen
kan starte i bunden, især hvis den står på
gere, jo mere druesukker, der er i den
nektar, bierne har båret hjem, og jo tætte- et koldt kældergulv. Rør mindst mulige,
så honningen kommer i unødig berøring
re på 14 grader, man opbevarer sin honmed luftens ilt og dermed mister smag.
ning.
Rapshonning indeholder meget druesuk- Mærk krystallerne på tungen, og lav den
honning med den krystal-størrelse, du
ker, så her sker krystalliseringen hurtigt
ønsker.
efter høst, ligesom den forløber hurtigt,
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Mere plads til opbevaring i Skolebigården

Hørsholm Biavlerforening har fået Skovens, dvs. Naturstyrelsens tilladelse til at
bygge en reol under tag til opbevaring af
bikasser. Vi har længe haft det problem,
at vi ikke har plads i skuret og på hylderne i pavillonen, når det gælder vinteropbevaring af magasin- og opstablingskasser.
Nu har vi fundet løsning: En kombination
af en reol og et arbejdsbord, så højt at der
er plads til alle magasin-kasser om vinte-

godt ned i jorden eller bruge
et skruefundament.
Biavlerforeningen har penge til
at få en tømrer
til at bygge reolen. Men det
kunne også være
sjovt, hvis et par
medlemmer
eller tre i forren og god plads om
eningen ville
sommeren til, at man
bygge reolen
kan stå under halvtag
eller deltage i
og fx gøre parringsmedbyg. Vi håkassetter klar til dronningeavl.
ber, at kunne få den bygget inden vinter.
Reol-konstruktionen bliver godt 2 meter Kender du en tømrer, der ikke allerede
har hænderne fulde, eller kunne du selv
høj og 3 meter lang og med reoler og
borde i tre etager. Der kommer tagpaptag tænke dig at bygge reolen eller være med
til at bygge reolen, skal du blot skrive til
på som på bi-pavillonen. Da vi ikke må
bestyrelsen.
støbe eller bruge betonfundamenter, skal
vi vælge mellem at grave midterstolpen

Overvej at få smeltet din voks hos Max i Bibutikken
Ole Michael Jensen

En anden fordel ved Max’ smelteordning er, at man får præget voks udleveret, dvs. vokstavler fra den grønne
I mange år har vi holdt fanen højt
vokspulje, når man henter sine tavler
for at få flest mulig af vore mednøjagtig svarende til det antal kg, der
lemmer i Hørsholm Biavlerforer blevet afsmeltet.
ening til at få smeltet voks via
Voksklub Nordsjælland - VoksSom en yderligere fordel bliver man
klubben med de blå sække. Nu
ringet op, når rammerne er klar. Her
lancere Max Guldkjær, Bibutikkan man aftale om rammer og voks
ken et grønt alternativ.
skal hentes i Herlev eller Græsted.
Man skal blot hente sine rammer inden
14 dage, som er det tidsrum rammerne
Ved at holde vores voks i et lukket
er under tag.
kredsløb har vi indtil nu sikret os
imod at vores voks blev forurenet
Små forskelle
Hos Max/Bibutikken kan du operere med grøn voks og
thymol, som er godkendt til økologisk biavl.
med fremmedstoffer fra varroabeMax smelter til en grøn pulje, hvor varkæmpelse eller ting blandet i voksen
roabekæmpelse ved brug af Thymol
Flere fordele
for at strække den.
(timianolie) er lovlig. Voksklub NordsjælEn fordel ved Max’ smelteordning er, at
Ny grøn vokspulje
land smelter til en lukket pulje, hvor brug
man kan aflevere, når man er færdig med
af Thymol e.l. ikke er lovlig.
For Biavlere i Nordsjælland er der nu
at slynge eller presse. Blot skal man selv
kommet et alternativ. Det er Bibutikkens køre de slyngede tavler eller pressevoksen Vælger man at skifte over til Bibutikken,
grønne vokspulje. Her garanterer Max
til Bibutikken, hvor man kan vælge mel- kan man godt vende tilbage til Voksklub
Guldkjær, at voks fra ”grønne biavlere”
lem butikken i Græsted og butikken i Her- Nordsjælland mod at oplyse om dette.
smeltes for sig, og at man får voks retur
Skifter man til Bibutikken, kan man få
lev. Man slipper altså for at ligge inde
overført den voks, der måtte stå på kontofra denne pulje. Man kan altså roligt afle- med sine vokstavler indtil de to datoer
vere sine rammer til afsmelting og ramen i Bihuset til skolebigården, hvor man
forår og sensommer, hvor Voksklub
mevask i Bibutikken i Græsted eller Herså kan få voksen ”udbetalt” enten i kr.
Nordsjælland samler rammer og voks
lev.
eller i voks.
sammen til omsmeltning.
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Generalforsamling

Aktivitets-kalender
29. juli: Bestilte varer hos
Max (Bibutikken) leveres i
carporten Enghave 21c
i Rungsted.
30. juli: Bestilte varer hos
Heino (Bihuset) leveres i
carporten Enghave 21c, Rungsted

Orgasmen - en hektisk død

Når droner parer sig med en hun, vender de
indersiden af deres penis udad - inde i jomfrudronningens sædgemme. Når dronen opnår
orgasmen, eksploderer dronens genitalier, hvad
der slår dronen ihjel. Biernes orgasme og det
efterfølgende brud er så eksplosivt, at det undertiden kan høres af det menneskelige øre.

Velkommen til
nye medlemmer

Hørsholm Biavlerforening
indkalder hermed til ordinær generalforsamling
onsdag den 28. oktober
2020 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen
afholdes i mødelokalet på
Sophielund

8.-9. august: Honninghøst - se side 1.
19. august: Hent pap og myresyre til
varoabekæmpelse i Skolebigården kl.
19:00.
22-30. august: Ind-købsuge med rabat
hos Bihuset via web-butik. Kode: Hørbi
26. august: Vi lukker Skolebigården med
fælles grill. Alk kommer på besøg og
fortæller om allergi.

Mireille Segato van Berkel
Sonja Jacobi
Ulrik Bolt Jørgensen
Klaus Busck
Else Fønss
Alison Jensen
Michael Bo Jensen

2. september: Voksklubvoks. Rammer
til vask afleveres i Carporten, Enghave
21c.
3. september: Heino (Bihuset) leverer
varer og henter rammer.

Vilde bier

28. okt.: Generalforsamling

Der er fundet 292 biarter i
Danmark incl. ca. 25 tilfældige tilflyvere, primært
sydfra. Ca. 50 arter har
ikke været set efter 1974.
19 arter regnes for uddøde.
56 af de rødlistede bi-arter
er vurderet til at være truede.
Fotografen Peder Størup
har brugt over 1200 timer
på at opspore, indsamle
bierne i naturen i efteråret
i 2019 og foråret 2020, for
efterfølgende at fotografere bierne i et studie for at
vise deres mange fine detaljer. Nogle er meget ens,
og for det utrænede øje er
det kun navnet, der adskiller dem, mens andre udviser store forskelle i udseende – fra de hvepselignende til de vamsede pelsede
bier.
Resultatet er en plakat med 100 bier, der lever i den danske natur.
I samarbejde med Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus
og med støtte fra 15. Juni fonden har Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk
produceret plakaten, der koster 350 kr. incl. forsendelse. Biernes størrelse er
skaleret op med en faktor 4.
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31. oktober: Udskudt indslag fra sommerudflugt. Vi besøger Bug-farm i Birkerød.
22. nov. kl. 10: Hent oxalsyre i Skolebigården
25. nov. Kl. 19: Vær med til at kåre årets
honnning.
Han sms’ede mig et
billede af
sin støvdrager

