
Biavl i Ukraine



Flyttet til Danmark i 2006 
 i Allerød i 2013

Dmytro – Microsoft software ingeniør
Nu – selvstændig  konsulent i NAV Microsoft

Svitlana – marketingsspecialist
Nu – Københavns Kommune, læser til Diplom i 
offentlig forvaltning og administration

3 børn, 1 hund og tusindvis af bier… alt startede 
med tomater… bestøvning 



• Københavns Kommune
• MONUMENTMANDEN FORTÆLLER
• Hvad har en buste af den ukrainske 

nationaldigter Taras Shevchenko at gøre i 
Øster Anlæg? Den blev rejst i 2010 på 
foranledning af Dansk-Ukrainsk Selskab, der 
bl.a. varetager ukrainske immigranters 
interesser i Danmark. Placeringen i Øster 
Anlæg blev valgt af to grunde. I parken er der 
i... forvejen rejst buster af to danske digtere, 
der ligesom Shevchenko (1814-61) var fra 
1800-tallet, nemlig Sophus Bauditz og Sophus 
Schandorph. Et stort mindesmærke for 
digteren i hans eget hjemland er rejst ved 
floden Dneprs bredder lidt uden for Kiev. 
Resterne af den gamle voldgrav fra 
Københavns befæstning er ikke en rivende 
flod, men dog et vandspejl, hvorved der 
knyttes en symbolsk reference til det 
ukrainske monument.

https://www.facebook.com/koebenhavnskommune/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


Petro Prokopovich
(10.7.1775 - 3.5.1850)

• Ukrainsk biavler, ikke russer  grundlægger af 
rationel biavl ved brug af rammer.  Har forsket i 
biologi af bifamilien og forbedret biavls metoder.

• I 1814 –skabte han verdens første ramme- 
bistade.  Anden opfindelse – dronningegitter af 
træ. 

• Har si 1830 om den det første i Russisk Imperium 
og som den eneste i Europa grundlagt en skole, 
for uddannelse af biavlere – i løbet af 53 år er 
der uddannet 700 kvalificerede biavlere.

• I 1839 –  ejer ca. 3000 bifamilier (20.000 krb. 
indtægt årligt), senere – verdens største bigård  
på 10.000 bifamilier



På den areal, hvor Ukraine ligger i dag, kunne  
biavl som erhverv ses fra 10. århundrede. 

Til udvikling af biavl i Kyivs Rus har bidraget 
gunstige klimatiske forhold, og et 
overvældende stort antal honningplanter i 
skove, enge og på stepper.

Honning og voks spillet en stor rolle for 
handel i Kijevriget med Europa og 
Grækenland.



Ukraine i tal
Befolkning - 48,4 mil.
Areal - 603 628 км² 
Biavlere – 700.000 (1,5 % af befolkning) –
 %statslig register – derfor ukendt præcis tal
98,5% individuelle/hobby virksomheder
1,5 % – erhvervsproduktion  



Administrativt kort
Ukraine har 9 regioner, som er  inddelt i 24 
mindre administrative enheder.



Honningproduktion

• Ca. 70.000 ton om året, ca. 1,5 kg pr. indbygger
• 90% -  solsikkehonning
• Pris en gros – 27-35 grn/kilo (6.85 – 8.88 kr)
• Verdens produktion udgør ca.1,5 mio. ton årligt, hvor 

Ukraines del er 5% 
• 4. Plads i verden lige  efter Kina (367.000 ton), Tyrkiet 

(81400 ton) og Argentina (81000 ton) 
• Siden 2008 besidder 1. plads i Europa (på op til 75.t.ton)
• Honning forbrug er ca. 1,2 kg pr. indbygger



Eksport af honning: 

År Eksport i 
1.000 ton

Omsætning,  
mio  $

Pris, 
$

2013 21,7 53 2,4

2014 36,3 93,4 2,6

2015 36 84,3 2,3

2016 57 97,3 1,7

Eksport hovedsageligt til:
Tyskland – 42%
USA – 17%
Polen – 17%
I alt eksport i 22 lande

Eksportkvote i EU (uden told) udgør 5,2 
tusind ton om året – bliver brugt fuldt ud i 
starten af januar måned.

Ved at sætte prisen ned 
med 29%  i 2016  
(valutakurs difference )har 
Ukraine eksporteret 58% 
honningen mere end det 
forrige år. Omsætningen er 
dog kun steget med 15%



Sortshonninger

Lindehonning . 
honning I sin rene form er sjælden.  
Har gullig/grønlig farve g dufter af 
lindeblomster. Denne sort 
værdsættes højt på markedet

Akaciehonning 
Akaciehonning honning er meget 
lys, har en delikat smag og aroma. 
Meget flydende og krystalliserer 
ikke . Meget akaciehonning  
produceres i Kherson, Odessa 
regioner og i nogle områder af 
Poltava. 



Stenkløverhonning 
flydende lysegul farve, tyk og fyldig 
duft. Fast efter krystalliseringen.  
Stenkløverhonnings  område  er 
primært sydlige regioner af Ukraine. 
Dyrkedes i større omfang før som 
foder til køer – kun lidt i dag.

Esparsettehonning 
flydende lysegul farve . Smagen er 
meget behageligt, men mindre sød 
end andre sorter. Områder for 
indsamling af  esparsettehonning 
Er hovedsageligt Kharkiv, Poltava og 
Kirovohrad region.

Rapshonning 
Samles  i områder af vinterraps. 



Solsikkehonning 
I intens gul farve, tyk, meget sød. Under 
krystallisering danner store krystaller. Lang 
holdbarhed og god mad til bier til vinteren. 
Solsikkehonning produceres i store mængder i steppe 
regioner i Ukraine, samt nogle områder af 
venstrebredde af  Skovsteppe (Kharkiv og Poltava-
regionen).
Det seneste tids problem– ikke egnet som 
vinterfoder. Krystalliseres inden nyt år.

Boghvedehonning
 I mange områder af Ukraine (Chernihiv, 
Sumy, Kiev, Zhitomir, Vinnitsa region) 
boghvede honning er en stor del af 
honningproduktion. Boghvedehonning 
er meget sød og har en særlig skarp 
smag, farve er mørk, med en rødlig 
undertone. Sammenlignet med andre 
honninger har en større procentdel af 
vand (til tider30-33%). Under 
krystallisation ikke størkner. Udgør 3-4 
% af hele produktionen.



Anbefalinger fra ukrainske biavlere: hvad skal 
man så i sin have

Honningurt (Phacelia)  
Stenkløver
Boghvede
Lupin



Biavlsprodukter

Propolis og produkter med indhold af propolis (Propolis 
anvendes som et anti-inflammatorisk, antimikrobielle, analgetisk, anti-tumor og 
anti-oxidant agent. Propolis også regulerer blodets koagulation, styrker 

blodkarrene, forbedrer fordøjelsen)
Pollen (aminosyrer, kalium, 26 mikroelementer, bl.a. rutin - styrker 
væggene i kapillærerne, og derved forbedre hjertefunktionen.)

Fermenteret polen (bibrød)
Gele Royale
Bigift – bistik og bigift i salve og medicin
Voksforsegling (vitaminer A,B,C,E , bigift,og mikroelementer, polen)

Infusion af voksmøl



Apihus – total relax 
http://api.karpaty365.com/

Behandling med biernes 
biofelt/stråling/energetisk felt – først i USA
Anbefalet 5-10 sessioner/søvn á 2-3 timer(svarer 
til 7-8 timers søvn)
Sofaen skal være hård 
Forbedres blodcirkulation, mandlig potens, følelse 
af livsglæde og øget energi

•Bierne udskiller varme
•Biernes biofelt kommer i interaktion med  
menneskets
•Microvibration 
•Ioniserings effekt
•Ikke mirakelkur-  sundhedsfremmende 
effekt
https://youtu.be/mh-iQkREj1c

https://www.youtube.com/watch?v=86xuHUm8Zt4

https://www.youtube.com/watch?v=g36GJhbhaVI

http://api.karpaty365.com/
https://youtu.be/mh-iQkREj1c
https://www.youtube.com/watch?v=86xuHUm8Zt4
https://www.youtube.com/watch?v=g36GJhbhaVI


Bistader/systemer

”lezhak” ligner meget  trugstade 
med mulighed for ekstra magasin  
str. 760x500x450 
• til16-20 rammer Dadan til 1 
familie og
•Til 20-24 rammer til 2 familier 
(4 flyvesprækker)
Vægge tykkelse: 445x445x1260 mm, 
egnet til 16 dadan rammer,  isoleres 
indeni med indsatser af flamingo elle 
puder, ovenpå dækplader lægges der 
avispapir, sæk ellerpude. Det gælder 
selvfølgelig for familier, som 
overvintrer udendørs

Mest udbredt  er opstablings stade af træ (af styropor er  
de dobbelt så dyre) og



Typisk bigård om vinteren



Organisk/økologisk honning

Bekendtgørelse af  d.23.3.2016 ”Regler for økologisk produktion indenfor  biavl” 

• Grundlæggende- udelukkelse af brug af kemiske gødning og pesticider af syntetiske 
oprindelse, GMO og afledte fra dem produkter, konserveringsmidler mm-

• Fodring af bier – udelukkende med organisk honning (fra planter(ikke GMO) uden 
brug af pesticider mm. eller undtagelsesvis med økosukker

• Placering af bigårder- i overensstemmelse med regler – 3 km. radius, 500 m fra 
motorveje,  højspændings kabler af 110 kV eller mere….7 km fra ikke økobigårde

• Vedligeholdelse af biernes sundhed- forebyggende indsatser
• Overgangsperiode  (fra konventionel til øko)– min 12 måneder
• Under valg af birace- lokale økotyper af honnigbi bør have præference (Apis 

mellifera)
• Bistader bør være af naturlig materiale, såsom træ
• Voks- begrænsninger
• Varroabekæmpelse – tilladt at bruge 
Myresyre, mælkesyre og/eller oxalsyre,
 og mentol, tymol og kamfora
• Forbud at klippe vinger hos dronninger
• Certificering 

25.12.2105



Organisk produktion: 
bemærkninger/udfordringer

Lovgivning skal forbedres, fagpersoner mener den skal 
nærme sig mere EU lovgivning.  

Bekendtgørelsen bliver opdateret med rettelse/tilføjelser, 
efter markedets eksperter og fagpersoner for organisk 
produktion har indgivet bemærkninger.

F.eks. kunstig voks skal ikke være tilladt , desuden mangler 
krav ift. kilde for vand – det skal reguleres.
Biernes trivsel ikke helt beskrevet- skal reguleres/forbydes 
polen fratagning, gele royale og andre biavl produkter.
 

Mangel på specialiserede laboratorier for test af honning -  1 i Kyiv og 1 i Vinnicia. – 
vanskeliggør implementering
Statslig støtte – refusion af udgifter til certificering i nogen regioner



Varroabekæmpelse
• Flumetrin,  Amitraz, Bipin
• Røg-kanon (alvorlige konsekvenser)
• Varmebehandling (ca 45 grad. afprøvet i 80-erne, 

meget effeltivt, og var droppet pga. vanskeligheder 
med at opretholde præcis temperatur- bøvlet for 
erhvervsviavlere )

• Alternativ bevægelse ”Bier mod kemi”



Forsøgsarbejde– omfattende eksperiment (februar 2017-marts 2018)

Yra Kramarenko, ph.d. i biologi, formand for Kyivs region biavlersforening 

Målet: Afprøve Amerikanske  forskere J.W.Harris og A.B Sheridan (2016) anbefalinger (
http://extension.msstate.edu/publications/publications/managing-varroa-mites-honey-bee-colon
ies
 ), American Association Honey Bee Health Coalition (2017г) (
http://honeybeehealthcoalition.org/varroa/) og anbefalinger af ukrainske forskere V.A. Gajdar 
(2015), E. B Rudenko mm.
Integreret teknologi for varroabekæmpelse  (IPM)– baseret på analyse/kontrol af varroa tryk og 
efterfølgende skånsom miljøvenlig behandling/forebyggelse.  Forebyggelse - dronefraskæring

Materialer/lægemidler/planteekstrakter:
Flormelis, grannåle mel, æteriske olie (dild og granolie) tilføjes til foder, i 
varroafælder(vaseline+dildolie) og i fordampere, lægemiddel KAS-81("Экофитол" kosttilskud, fremmer 
immunforsvar), afkog af celandine/svaleurt (lat.  Chelidonium), myresyre, oxalsyre, vaseline, 
sukkersirup.
Ædelgranolie – i fordamper -  antivarroa effekt og stimulerende virkning for bifamiliens udvikling 
(udetemperatur er vigtig)

http://extension.msstate.edu/publications/publications/managing-varroa-mites-honey-bee-colonies
http://extension.msstate.edu/publications/publications/managing-varroa-mites-honey-bee-colonies
http://honeybeehealthcoalition.org/varroa/


Fremgangsmåde (gentages 3 gange)

1. Kontrol af varroa  tryk i tidlig forår, kosttilskud med candi(apifonda) 
inden rensningsudflugt. 

2. Kontrol efter rensningsudflugt.
3. Beslutning om behandling. Angrebsniveau <1% - ingen behandling

• u. yngel 2-3% - risiko for stor opformering til farlige niveau– 
gentagen kontrol om 1 måned og behandl. med flormels eller 
grannåle mel, infusion af svaleurt
• u. yngel >3% - straks behandl. med skånsomme kemiske 

præparater- oxalsyre
• med yngel 1-2% . med flormels eller grannåle mel, infusion af 

svaleurt
• med yngel. >2% - straks behandl. med skånsomme kemiske 

præparater- oxalsyre
Efter behandling – gentagen kontrol.

 



Dronningeavl og forædling af bier
Ukraines dronningeavlers forening 

56 medlemmer (både forskere i selektionsarbejde  og individuelle/ amatører 
dronningeavlere)

Arbejder i 4 retninger:
Carpatica bi – selektion og reproduktion
Ukrainsk Steppova -  Sossimai /tidl. Apis mellifera acervorum - selektion og 
reproduktion
Carnica og Buckfast – forskning og tilpasning
Separat undersøges Polisska (mørk skovbi)

Testes i forskellige regioner med forskellige klimabetingelse og honninggivende 
marker/nektarkilder .







Dansk-ukrainsk samarbejde

• Interesse for danske dronninger – første  handel i september 2016

• KB/Keld Brandstrup er kendt i Polen men ikke i Ukraine vil gerne 
samarbejde

• Ukrainske dronningeavlere samarbejder primært med Østrig, 
Tyskland og Polen – udveksles med materialet

Formand for Ukraines dronningeavlers 
acossiation

Dronningeavler, en af de største  danske 
eksportør af dronninger, Bestyrelsesmedlem i 
Dronningeavlers forening



Natalia Senchuk

Natalia er formand for "Poltavas regionale 
biavlerforening" og "Poltavas lokale biavlerforening", er 
leder af statslig uddannelsessted for biavlere: 
" "Gadiach agrare erhvervsskole", er praktiserende 
biavler og ejer af 50 bifamilier.

.Foredrag  skulle gerne være i dag men… næste gang 
måske 



Tak for i dag! 
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