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HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

KALENDER
30. dec. 2016 kl. 13.00 - Oxalsyrebehandling i Skolebigården
26. januar kl.19.00 - Hyggemøde i cafeteriet på Trekronerskolen
16. marts - Generalforsamling i cafeteriet på Trekronerskolen
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Gl. Roskilde Amts Bialverforening

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelse og udvalg med flere
Hans Janstrup
Formand
Gadesvinget 6,
2670 Greve
janstrup@hotmail.com
4057 8473

Mogens Larsen
Kasserer
Næstby Gade 23, 4300 Holbæk
mogensln@me.com
2485 1224

Ejlif Larsen
Næstformand
Ramsøvejen 47,
4622 Havdrup
ejlif@mohairstrik.dk
2360 7064

Michall Cadovius
Gadevænget 5,
4030 Tune
michall@wetouch.dk
2254 0713

Ralf Kristensen
Højagervej 3,
2690 Karlslunde
ralf33@live.dk
2226 9832

Tina Sall
Tinggårdslunden 36,
4030 Tune
Tina.Sall@outlook.dk
60578988

Sten Legène
Sekretær
Svenstrupvejen 6,
4130 Viby Sjælland,
smlegene@gmail.com
30201782

26. januar kl.19.00 afholdes hyggemøde i cafeteriet på Trekronerskolen. Ralf
modteger meget gerne gaver til lotteriet.
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16. marts af holdes der generalforsamling i Trekronerskolens cafeteriea.

Efterlysning!!
Når tovholderne i skolebigården mødes for at planlægge næste års temaer i om
tirsdagen, mangler vi ideer og forslag til emner der tilgodeser både nybegynderen og den erfarne biavler.
Hvad kunne være aktuelt stof til oplæg / dialog etc. Sende en mail til
ejlif@mohairstrik.dk med dit forslag eller ønske.

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk
Deadline for næste nummer
Den 10. Feburar 2017
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Foreningen havde d. 8. november et arrangement på Trekronerskolen med
Flemming Vejsnæs som fortalte om den nye varroastrategi. Lidt over 50 af vores
medlemmer fik en særdeles fin gennemgang af det nye i varroabekæmpelsen
samt en fyldig repetition af gammel viden. Flemming var som sædvanlig underholdende og inspirerende at lytte til.
Vi har kikket på indretningen af sløjdlokaler på et par af Roskildes skoler, idet
vi påtænker at tilbyde nogle aftener med ”bisløjd”, hvor foreningens medlemmer kan få mulighed for at lave materiel til deres biavl. I givet fald bliver det på
Klostermarksskolen. Vi håber stort fremmøde og send meget gerne en mail til
Sten på; smlegene@gmail.com hvis du ønsker at deltage.

Æresmedlem
Erling Bech, 4330 Hvalsø.
Udvalg
Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen, Hans Janstrup,
Sten Legène og Tina Sall.

Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen

Af formand Hans Janstrup

Februrar
April 		
Juni 		
August
Oktober		
December

deadline 10. - Feb.
deadline 10. - Apr.
deadline 10. - Jun.
deadline 10. - Aug.
deadline 10. - Okt.
deadline 10. - Dec.

-

udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.

Giv os dit bedste

Vær med til at gøre Honningmagasinet bedre.
Send os dit bedste billede, en god historie eller bare
en god idé. Det vil blive meget værdsat.

Hilsen Redaktionen
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Hyggeaften

Oxalsyrebehandling

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 i Trekronerskolens Cafeteria, Trekorner Allé 1,
afholder vi vores traditionelle hygge aften.

GRAB indbyder til oxalsyrebehandling af skolebigårdens stader d.30.12 kl. 13.
Ejlif demonstrerer, hvordan behandlingen skal udføres.

Vi kårer GRAB’s bedste honning 2017
Igen i år er der mulighed for at dyste om den bedste honning. Tag derfor din
gode honning med til bedømmelse.

Der vil være mulighed for at købe færdigblandet oxalsyre til en billig penge, så
skal i ikke selv stå og blande. Husk at medbringe et sylteglas eller lignende med
tætsluttende låg.

Grab’s bedste mjød 2017
På samme måde som med honningen, kan du tage din mjød med til bedømmelse.

Ralf sørger for æbleskiver og gløg

Kinesisk lotteri
Under kaffen er traditionen tro kinesisk lotteri med mange gode præmier. Har
du selv lyst til at donere en præmie, som vores andre sponsorer, så ring til
Ralf 2226 9832
Skulle du få lyst til at bage en kage, er du meget velkommen, ring til
Ralf 2226 9832.
Venlig hilsen aktivitetsudvalget

Billeder fra arkivet - Vinteren 2010
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Tegn din biavlsforsikring hos os!
- Vi har siden 1988 samarbejdet med Danmarks Biavlerforening

Biavlforsikringen dækker bistader med bifamilier
og den i bistadet værende produktion, nødvendigt
udstyr, dvs. tavler, magasiner, rammer, dronningegitre og pladegitre. Biavlsforsikringens dækninger gælder også for udebigårde overalt i Danmark:
Brand
Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning
Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
større dyr
Væltede træer og nedfaldne grene
Transport i eget køretøj af bistader til og fra
arealer med udebigårde
Transport af honning til aftager
Ondartet bipest, som omfattes af lov om biavl
(kan dog fravælges mod rabat i præmien)
Sprøjteskader, som ikke er dækket af anden
forsikring
Produktionsudstyr og lager af honning,
sukker, voks, emballage, etiketter mv. mod:
Brand, indbrudstyveri og vandskade
For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring
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www.garfors.dk
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HOVEDKONTOR
Struergade 24, DK-2630 Taastrup
Tlf. +45 43 71 17 77 · Fax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk · E-mail: gaf@garfors.dk
· Vi kan forsikre alle - også private - til konkurrencedygtige priser!
· ID-sikring mod identitetstyveri er gratis meddækket på Familiens Basisforsikring 2.
· I mere end 100 år unik service og produkter til jordens folk
Læs mere om os og biavlsforsikring på www.garfors.dk eller kontakt os på hovedkontoret
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Stadekort.dk

Honning Magasinet

”Begynd nu at få skrevet både jeres gode og dårlige erfaringer ned” var noget af
det som Flemming Vejsnæs opfordrede os til på medlemsmødet den 8. november på Trekroner skolen. Han fortalte også at han i de 30 år han havde været
biavler ikke havde skrevet ret meget om sine oplevelser i sin bigård.
Indledningen fra Flemming hang sammen med at han introducerede Stadekort.
dk, et elektronisk stadekort, baseret på et hjemmesideformat. Stadekortet er
udviklet af Danmarks Biavler Forening (DBF) med Flemming Vejsnæs og Ole
Kilpinen som tovholdere.

Udgifterne til trykning og især til porto for forsendelse af Honning Magasinet
er steget markant i 2016 og det koster nu ca. 45.000 kr. Da vores samlede kontingent er ca. 36.000 kr., er det klart at vi ikke kan fortsætte den model.
Vi ser os derfor nødsaget til at stoppe trykning og dermed også forsendelsen af
Honning Magasinet i papirform, og fremover vil vi udgive Honning Magasinet
digitalt. Det vil sige at det bliver rundsendt som mail. Derudover er der på vores hjemmeside et arkiv over Honning Magasinet, der går tilbage til juni 2014.
Her vil vi naturligvis fortsat fremover lægge de nye numre. Her kan man åbne
bladet i PDF version.

af Ejlif Larsen

Stadekort.dk har overskriften ”Keep it simple” og det svarer meget godt til
mine oplevelser med det. Programmets formål er at man som biavler nemt og
hurtigt kan opsamle og indtaste de mest nødvendige stadekorts noter. Programmet prøver ikke at være avanceret. Det skal være simpelt og nemt at anvende,
og det syntes jeg at det er, men prøv det selv. Læs den udførlige vejledning på
forsiden og til den visuelle er der en masse links til forskellige videoinstruktioner. Altså, der er ingen undskyldning for at komme i gang. Som det også kan
ses på forsiden kan man indtaste sine observationer på sin smartphones, iPhones og IPads, undervejs i sin gennemgang af bistadet, der kan købes en speciel
pen til at taste med så man ikke får for meget propolis på tastaturet.
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af Hans Janstrup

Dette nummer af Honning Magasinet er således det sidste, der udgives i papirform, og februarnummeret, som vil indeholde forskelligt materiale om generalforsamlingen, vil blive det første, der udkommer digitalt til alle.
P.b.v. Hans Janstrup
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Ny varroastrategi
af Ejlif Larsen

I 2016 har Danmarks Biavlerforening udformet en ny varroastrategi med nogle
væsentlige justeringer. Fra en tre – punkts behandling til en 4 – punkts behandling.
Tirsdag den 8. november havde GRAB inviteret Flemming Vejsnæs, der har
været med til at omskrive varroastrategien, til Trekroner skolen i Roskilde. Der
kom mere end 50 medlemmer, som kunne høre Flemming fortælle om den nye
strategis tilblivelse, med baggrund i 2012 –strategien.
Som altid når Flemming er på, er hans oplæg krydret med egne oplevelser fra
både sin egen biavl og fra alle de rejser som han har foretaget. Han kom også
med mange direkte opfordringer til os som biavlere, bl.a. om at få noteret både
gode og mindre gode oplevelser ned, så man kan bruge dette i sit arbejde med
bierne og honningen.
Strategien i sine enkeltheder!
Det nye i hæftet, hvor flere kapitler er genskrevet, omskrevet og udvidet fra
32 sider til 56 sider. Det der er ændret i forhold til tidligere er en bedre grafisk
opsætning, en tydeliggørelse af ekstra behandling hvis sommerbehandling har
for stort mide nedfald, eller man føler ens mide tryk er for højt trods en sommerbehandling. En anbefaling om at lave mide nedfaldstællinger på et senere
tidspunkt end hidtil anbefalet, nemlig i uge 25. Som noget af det nye er der
mere fokus på andre behandlingsmetoder i form af biotekniske metoder, såsom
dronningeindespærring, total yngel fratagning, varmebehandling. Og en evt.
brug af Thymolbehandling beskrives mere indgående end tidligere.
I hæftet præsenteres også de nye måder, som f.eks. flormelis og CO2 metoden.
Desuden er der strammet op på strategien, således at biavlere med højt mide
tryk anbefales at lave en ekstra behandling mellem sommer- behandlingen og
vinterbehandlingen.
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De 4 perioder i strategien!
Periode 1:

(forårsbehandling)

En forårsbehandling laves for at holde mide trykket lavt hen over sommeren (perioden: april - juli). Dette vil normalt være en droneyngel fratagning.
Droneyngel fratagning er dog ikke tilstrækkelig til at holde mide trykket nede,
derfor skal der straks efter den sidste honninghøst foretages en sommerbehandling.
Periode 2:

(sommerbehandling)

Sidste honninghøst vil normalt være afsluttet i starten af august (mange steder
i Danmark slutter det sidste træk midt i juli). Her behandles typisk med en af
de mange måder man kan foretage myresyrebehandling på, men det kan også
være en thymolbehandling.
Sommerbehandlingen vil reducere midetrykket betydeligt og dermed give bifamilierne gode muligheder for at producere sunde vinterbier. Laves der ingen
sommerbehandling vil mide trykket igen stige og betyde bifamiliens sammenbrud.
Periode 3:

(sensommerbehandling)

Viser det sig at ens sommerbehandling ikke er tilstrækkelig (der falder mere
end 1000 mider ned ved behandlingen), anbefaleles det at give bierne en sensommerbehandling, som kunne være en ekstra myresyre- eller thymolbehandling. Oxalsyredrypning, i denne periode hvor vi ved at der er yngel i bifamilien, vil også kunne anvendes dat det giver nogen effekt. En vinterbehandling er
dog altid nødvendig med oxalsyre.
Periode 4 (vinterbehandling). Bier yngler ofte langt ind i efteråret. Derfor vil
der ske en opformering af mider i denne periode. Derfor anbefales det at der
laves en vinterbehandling i december måned, i GRABs anbefaling er det i
mellem jul og nytår, for at tage de sidste mider, som enten har opformeret sig
naturligt, ens sommerbehandling har været mangelfuld, eller der er sket en
reinvasion af mider fra nabobigårde.. Reinvasion kommer fra bigårde der står
ubehandlet hen, det betyder at vi som biavlere nok skal være mere opmærksomme på kolleger der ikke får behandlet deres bier. Det er jo nok et ømtåleligt emne at kikke en nabo over skulderen, men oplever jeg at det sker – vil jeg
overveje det!
Alle biavlere anbefales som en rutine at lave denne vinteroxalsyredrypning.

11

Varroamiden som virusspreder!
Når en varroamide skifter fra at leve på voksne bier til en yngelcelle for at
formere sig, vil den leve i samme celle i omkring 12 til 15 døgn. Biernes forvandling tager 12 døgn i en arbejdercelle, og op til 15 døgn i droneceller. I
cellen forvandler bilarven sig til en puppe, som bliver til en ny bi, mens varroamiden forsøger at formere sig. Varroamiden og dens nymfers ernæring består
af hæmolymfe, som miden skaffer ved at stikke sine munddele igennem biernes
panser, uanset om det er bipupper eller voksne bier. For at biernes hæmolymfe
kan flyde frit, injicerer varroamiden cellegifte i såret, omtrent som når myg
suger blod hos os mennesker. Har miden netop suget hæmolymfe på en bi, der
er smittet med virus, er der en stor risiko for, at virus overføres til midens næste
offer.

Akut biparalysevirus
Af de to grupper af virus, der overføres effektivt ved varroamidens bid, er akut
biparalysevirus og de to nære slægtninge Kashmir bivirus (KBV) og Israelsk
akutparalysevirus (IAPV) de mest dødelige for den enkelte bi. Man vil se
symptomer i løbet af få døgn, og bien dør ofte 7 døgn, efter at den er smittet.
Symptomerne hos voksne bier er paralyse, det vil sige lammelse af biens motorik. Man ser bier, der ikke er i stand til at flyve, som med rystende bevægelser
kravler bort fra stadet.
Deform vingevirus
Deform vingevirus består af mange varianter. Der er mindst tre hovedvarianter
af deform vingevirus, som nu kaldes type A og type B, mens en tredje type, kaldet type C. I Danmark er der fundet både type A og B, mens C ikke er fundet
endnu. Både type A og B af DWV-virus er udbredt i hele Danmark. Virkningen af begge varianter af virus er omtrent ens for de ramte bier. Det typiske
symptom, der giver virusset dets navn, er bier med deforme vinger. Disse symptomer finder man typisk i bier, der har mere end 10 milliarder viruspartikler i
kroppen, og som er blevet smittet i puppestadiet, typisk ved varroamidens bid.
Bier, der er klækket med perfekte vinger, kan stadigt være smittede og indeholde tilsvarende virusmængder. Det er dog vigtigt at vide, at bier med færre
viruspartikler også er syge.
De forskellige varroa behandlingsmetoder er udførligt beskrevet i Temahæftets
56 sider, som kan hentes på www.varroa.dk Så en opfordring er at hente hæftet
– brug vinteren til at få det nærlæst så I er med til at minimere forekomsten af
de virus.
Der er et link på GRABs hjemmeside

Billede fra google.com - Varroramidet på arbejderbi
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Billede fra google.com - Varroramidet på bi med deform vingevirus
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En rigtig glædelig jul og et godt nytår
ønsker vi alle vores kunder og forretningsforbindelser.
Der er stadig tid til julegaver,
kig ind og få gode ideer, en snak
og en kop julekaffe.

Husk at se de gode juletilbud
på vores hjemmeside

Biinspektører:
slaenbjerg@gmail.com

Henrik Jensen

biwiwe@dbmail.dk

Eigil Jørgensen Wiwe

sven.branner@mail.dk

Sven Branner

friholt@mail.tele.dk

Henning Rossau Friholt

buckfast@buckfast.dk

Keld Brandstrup

ejbech@pc.dk

Erling Jensen Bech

kruthuset.biavl@yahoo.dk

Per Ejgil Kristiansen

hek@agrovi.dk

Henrik Jensen Kjelkvist
Betinna Woller

Ferielukket fra den 22/12
2
til og med 3/1 2017
begge dage inkl.
Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

www.bihuset.dk

honning@honningpigen.dk

Kyndige biavlere i GRAB:
				

Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22

		

Carsten Dalbøl 				
Lillegade 10, 2670 Greve 		

Telefon
43 40 47 26

Stig Nielsen 				
Lille solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 87 80 80

Jytte Nielsen 				
Lille Solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 20 37 88

		 Lidvænget 29, 2640 Hedehusene 		

46 59 16 42

Hans Janstrup 				
Gadesvinget 6, 2670 Greve 		

40 57 84 73

Henrik Ruø Jensen
Poul Letholm Nielsen

Rendebæk Strand 17, 4050 Skibby

Knud Graaskov 			 Enghaven 33, Svogerslev, 4000 Roskilde

51 18 22 21
25 84 31 43

Hans-Erik Germuth

		 Bakkedrager 18, 4000 Roskilde 		

31 55 24 68

Søren Toft Nielsen

		 Degnevænget 8, 4330 Holbæk 		

50 24 73 73

Carsten Jespersen

		 Åbakkevej 9, 4130 Viby Sjælland 		

61 28 90 18

Bjørn Kallenbach

			
Grøftevej 18, 4180 Sorø 			 57 84 80 08

Flemming Vejsnæs

			
Øbrovej 11, 4295 Stenlille 		

57 80 42 44

Højbodalsvej 25A, 4295 Stenlille 		

24 89 30 46

Ejlif Larsen 			 Ramsøvejen 47, 4622 Havdrup 		

23 60 70 64

Mogens Mundt

Marianne Prosch Andersen 			
Duevej 3C, 2600 Taastrup 			 51 29 05 76
Aage Nielsen 				
Søndergade 28, 4130 Viby Sjælland
Mogens Larsen
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Næsby Gade 23, 4300 Holbæk

21 54 44 51
24 85 12 24
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

