https://www.biavl.dk/medlemmer/biavlskonference/

Tag på virtuel Biavls-konference

6. og 7. marts

Lørdag 6/3
9.00-9.15 Velkomst
9.15-10.15 Bisværmen.
En glædelig fest for
bierne og en udfordring
for biavleren
Lars Fischer og Zofuz
Knudsen
10.30-11.30 Nye data
om honningbiers pollenindsamling i danske
landskaber.
Vi sammenligner honningbiers pollen indsamling fra 30 bigårde
fordelt over hele Danmark, med den viden vi
har om landskabernes
struktur. Per Kryger,
Yoko Dupont, Mette
Greve. Aarhus Universitet

I år er biavls-konferencen gratis.
Hele weekenden kan du logge på biavlskonferencen og opleve oplæg, workshops, præsentationer
og underholdning.
Bliv fyldt med inspiration til den nye sæson. Vil du have den fulde oplevelse, opfordrer Danmarks Biavlerforening til,
at du køber deltager- og smagspakken aller senest 24. februar.
Søndag 7/3
9.00-10.00 Danmarks Biavlerforenings projektarbejde.
Ole Kilpinen, DBF
10.15-11.15 Honningforfalskning, en kæmpe udfordring
for biavlen (engelsk). Etienne
Bruneau, Louvain universitet,
Belgien

11.45-12.15 Workshop:
Sådan laver du Beewrap
Kaia Albin Pedersen
12.15-12.45 Frokost

11.30-12.00 Workshop:
Honning-sensorik, vi
forsøger at sætte ord på
honningens smag.
Lise Hansted, DBF

12.45-13.45 Min biavl
mellem Hav og Hede.
Lottie Holm
14.00-14.30 Workshop:
Cremer og sæber af
biavlsprodukter
Niels Hvenegaard

12.00-12.30 Frokost
12.30-13.30 Markedsføring af
biavlsprodukter, få inspiration til hvordan du kan øge din
afsætning.Michael von Bülow

14.45-16.15 Hygiejnisk
adfærd og hvordan det
hænger sammen med
varroatolerance
(engelsk)
Marla Spivak, University of Minnesota, USA

13.45-14.45 Biernes produkter og om at skabe variation i
det du tilbyder kunderne.
Lars Bo Christensen

16.30-18.00 Darwinistisk biavl, om at holde
bier under forhold som
minder om dem bierne
foretrækker i naturen
(engelsk)
Tom Seeley, Cornell
University, USA
18.00-19.00 Vi spiser
sammen, hver for sig
19.00-21.00 Mjødsmagning /Quiz

15.00-15.30 Workshop: Honningpresning, udstyr, metoder
og teknikker. Ole Michael
Jensen

Senest 1. marts
tilmeld dig på biavl.dk

15.45-17.15 Forstå udviklingen af varroamider hen over
sæsonen, samt fordele og
ulemper ved forskellige bekæmpelsesmetoder (engelsk)
Randy Oliver, ScientificBeekeeping.com
17.15-17.30 Afslutning

