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HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

Kalender:
19. April kl. 18.00 - Skolebigården åbner
3. Maj kl. 18.00 - GRAB tænder grillen og serverer pølser og brød
24. Maj - er der Køb – Salg – Byttedag i skolebigården
3. – 5. Juni - Roskilde Dyreskue, husk at melde dig til...
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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
Fagligt udvalg, kasserer
Næstby Gade 23, 4300 Holbæk
mogensln@me.com
2485 1224

Ralf Kristensen
Aktivitetsudvalg og skolebigård
Højagervej 3, Karlstrup,
2690 Karlslunde
ralf33@live.dk
2226 9832

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

Ejlif Larsen
Undervisningsudvalg,
Medlem af redaktion
Ramsøvejen 47, Ramsølille,
4622 Havdrup
eilif@mohairstrik.dk
2360 70 64

Lars Slyngborg
Skolebigård,
Aggerupvej 12, 4330 Hvalsø,
lars.slyngborg@gmail.com
29891337

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

Husk at der er Dyrskue igen i år. Meld jer gerne som vagter. Dette sker til formanden på janstrup@hotmail.com eller tlf. 4057 8473.

Udvalg
Aktivitetsudvalg: Ralf Kristensen, Hans Janstrup,
Sten Legène og Tina Sall.

Dyreskueudvalget: Hans Janstrup,
Michall Cadovius og Lars Slyngborg.

Redaktionsudvalg: Sten Legène,
Michall Cadovius, Ejlif Larsen, Kristian Levin og
Tina Sall.

Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*,
Hans Janstrup og Sten Legène. (*Udlån af grill,
håndslynge og bidragter)

Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Michall Cadovius,
Sten Legène og Tina Sall.

Biblioteket: Dorthe Bechmann
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Februrar
April 		
Juni 		
August
Oktober		
December

Vore begynderkurser er ved at være færdige. Vi måtte igen afvise folk, der gerne
ville starte op hos os. Begge kurser havde 23 nybegyndere, hvilket er hvad vi
kan magte med de nuværende pladsforhold i klubhuset.
Vores overdækning mellem de to to containere er kommet et stort skridt
nærmere, idet der er sat spær op, der skal bære dugen. Vi er endvidere næsten
færdige med at etablere støjværn ud mod jernbanen, så det bliver muligt at
føre en samtale og høre hvad hinanden siger, selv når togene passerer nede på
banelegemet.
Onsdag d. 13. April er der besøg fra Litauen. 40-45 litauiske biavlere gør deres
entre, for at høre hvordan vi griber biavlen og undervisningen an hos os.
Dette besøg er ikke afviklet i skrivende stund.
Der kommer en orientering i næste Honningmagasin.

Æresmedlem
Erling Bech, 4330 Hvalsø.

Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen

Af formand Hans Janstrup

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.

Har du lyst til at være med til at hjælpe, når et af vores medlemmer kommer i nød,
kan du henvende dig på ovennævte kontaktmuligheder.

Sæt disse datoere i kalenderen.
Husk nu!
Skolebigården åbner den 19. april kl. 18.00. Den første aften er der præsentation af tovholderne i de enkelte stadeområder og en tur ud til bierne.
Den 26. april er temaet ”hvad ser vi efter ved det ugentlige eftersyn”.
Først den 3. maj er der grilaften hvor foreningen griller pølser.
For at følge med i hvilke temaer der er om tirsdagen i skolebigården, kan du se
hele programmet på hjemmesiden www.roskildebi.dk – Nye biavlere – Program
for skolebigården.
Og elles følge med på GRABs Facebooks side ”Gl. Roskilde Amts Biavlerforening”.
Den 24. maj er der Køb – Salg – bytte af bi – udstyr i skolebigården.
Tænk allerede nu på om du har noget til salg.
Grillen tændes og du har mulighed for at grille egne pølser eller bøffer.
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Årets hyggemøde
af Sten Legène

Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

Igen i år afholdt Gl. Roskilde Amts Biavlerforening sin sædvanlige hyggeaften i
slutningen af januar måned, i år den 28. januar på Kildegården. Der mødte 15
– 20 medlemmer frem, som over en kop kaffe og noget medbragt hjemmebag,
hyggede sig, og snakken gik, som den jo gør når biavlere mødes.

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

Undervejs skulle vi have kåret årets bedste mjød. Det betød at vi midt i kaffen
skulle prøvesmage 8 forskellige mjødprøver. Afstemningen faldt ud til fordel for
Ralf Kristensen. Tillykke til Ralf.

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:

Vi skulle også have kåret årets bedste honning, og her blev Sten Legène en klar
vinder med en forårshonning med en stor andel raps men også med en pæn
andel af blomstrende træer og buske. Honningen var blevet rørt under stor
bevågenhed så den har bevaret en blød konsistens og smørbarhed. Også tillykke
til Sten.

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
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Hilsen Redaktionen
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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.
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Giv os dit bedste
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For momsregistrerede biavlere kan der
tillige tegnes Driftstabsforsikring

Ralf med vinderpokalen for årets bedste mjød.

GAR
T

Sten Legène med pokaler for årets bedste honning.

DLAGT I 19

www.garfors.dk

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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Årets generalforsamling
af Sten Legène

I år blev vores generalforsamling afholdt på Trekronerskolen, da der ikke var
plads på Kildegården, hvor vi ellers plejer at være. Der var et rigtigt flot fremmøde idet der kom over 40 medlemmer. Sædvanen tro startede vi med spisning, og som sædvanlig havde Ralf stået i køkkenet hele dagen og tilberedt
forloren skildpadde og gule ærter. Efter at have spist Ralf ’s gode mad, gik vi
over til den mere alvorlige del af seancen.

Punkt 2
Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
Formand Hans Janstrup startede med at fortælle, at begynderundervisningen er
startet op med 23 nye medlemmer på begge hold. Samtidig kunne HJ oplyse,
at sidste års begynderkurser havde fået en meget flot kritik af deltagerne.
Da foreningens medlemstal har været næsten konstant over de sidste år, er der
altså lige så mange, der forlader os hvert år, som der kommer ind.
Vi har fortsat problemer med Banedanmark’s adgang til vores grund. Kæden
har været klippet over flere gange, og en gang er man kørt over kæden med en
stor bil, hvorved man har bøjet stolpen i den ene side.
Hans og Sten har haft et møde med Banedanmark, hvor Banedanmark selv
foreslog en hegn / låge løsning, som de ville bekoste. Det prøver de imidlertid
at trække tilbage. Der er nyt møde i indeværende eller næste uge. Endvidere har
Banedanmark fået at vide at de ikke må henstille materiel på vores grund uden
forudgående aftale, og at det vil koste 1.500 kr. pr. dag.
Så har vi forsøgt at etablere et hjælpehold til at bistå betrængte medlemmer i
tilfælde af sygdom. Kun ganske få medlemmer har tilbudt sig og vi kan godt
bruge nogle flere.
Vores grusvej, som vi er 5 parter der bruger, er blevet regulært renoveret udover
det almindelige vedligehold.

Foto: Sten Legène - Der blev både spist og skålet.

Referat af ordinær generalforsamling
d. 7. marts 2016 på Trekronerskolen

Formand Hans Janstrup bød velkommen og foreslog Stig Nielsen som dirigent.
Stig blev uden modkandidat valgt.
Punkt 1
Stig konstaterede generalforsamlingen for lovlig i henhold til vedtægterne. Der
blev valgt 2 stemmetællere.
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I årets løb har vi vist interesse for et ”Bieng-projekt” som Roskildes klima- og
miljøudvalg arbejder med. En placering er ikke fastlagt endnu, men et egnet
sted kunne være det grønne område mellem rådhuset og Roskilde Ring.
Der er etableret en udlånsmappe i klubhuset. Hver gang der udlånes noget, skal
det noteres i mappen.
Vi har fået et CVR nummer og er blevet registreret som fødevarevirksomhed,
hvilket var nødvendigt for at kunne sælge vores honning i store spande.
Den 13. april får vi besøg af en delegation på ca. 40 – 45 biavlere fra Litauen,
som gerne vil se og høre om vores erfaringer med biavl.
Undervisningsudvalget
Ud over de nye begynderhold’s opstart, har der mellem jul og nytår været den
traditionelle Oxalsyredrypning med Gløgg og æbleskiver. Der var et flot fremmøde, men det var for mildt i vejret og vi fik en teoretisk gennemgang af Per
Kristiansen i stedet for den praktiske.
Undervisningsudvalget har her i foråret arbejdet med planlægningen af kursus
for erfarne biavlere, som starter op den 14. april.
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Skolebigårdsudvalget
Ralf har haft ”Sjov sommer” med besøg af skoler, børnehaver og mange flere.
Der har været et flot besøgstal.
Fagligt udvalg
Der har været arrangeret et besøg på Forskningscentret AU Flakkebjerg med
deltagelse af ca. 10 deltagere. Vi har i det kommende år ambitioner om et større
aktivitetsniveau. Vi har allerede arrangeret en foredragsaften den 17. marts på
Trekronerskolen, og påregner at følge op med mere af samme slags.
Redaktionsudvalget
Redaktionsudvalget bestod ved årets begyndelse af Eva Max Andersen og
Michall Cadovius. Eva har trukket sig og i stedet for er Ejlif og Sten trådt til
sammen med Michall. Redaktionsudvalget har udarbejdet den nye hjemmeside
og skal fremadrettet stå for vedligehold. Det samme hold har også ansvaret for
Honning Magasinet.
Der har et par gange i Honning Magasinet været rettet en opfordring til medlemmerne om at tilslutte sig digital levering af bladet, herved kan klubben spare
både trykning og porto for forsendelse. Vi vil forsat opfordre medlemmerne til
at tilslutte sig digital levering. I øvrigt vil bladet fremover komme til at ligge på
vores nye hjemmeside.
Dyrskueudvalget
HJ fortalte om vores oplevelser på dyrskuet sidste år. Vi havde fået en rummelig
stand helt tilbage i hallen, hvilket betød at der ikke kom så mange besøgende
forbi. Det kunne mærkes på vores salg af honning. Endvidere betalte vi mange
penge på standleje og adgangsbilletter. De 2 ting tilsammen gjorde at det var
meget svært at holde økonomien. Derfor har Hans og Sten været til møde med
Dyrskuefolkene og forhandlet en meget favorabel aftale på plads, således at vi
sparer ca. 10.000 kr. på den post, hvilket skulle gøre noget nemmere at tjene
lidt på at deltage i dyrskuet.
Aktivitetsudvalget
Vi blev midt på sommeren sidste år opmærksomme på at der var skimmelsvamp i den ”gule” container. Årsagen var at der var utætheder i taget, og da
containeren indvendigt var beklædt med profilbrædder i loft og på vægge,
opstod svampen bag denne beklædning. Det blev derfor besluttet at udskifte
containeren med en anden brugt, som vi købte af Coop Danmark. Den ”nye”
container skulle friskes op og Ralf og Sten sleb gulvet af og malede det med
epoxy maling, og gummilisterne i dørene blev nittet fast, da de hang løst.
alt indholdet i den ”gule” container blev rengjort i Rodalon, og de bidragter,
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vi har til udlån, blev renset og autoclaveret. Der blev indkøbt nye ståreoler og
hvert område i skolebigården har fået sit eget afsnit, så vi forhåbentlig kan fastholde en god orden i containeren.
Derudover har Ralf været til markedsdag på Skenkelsø Mølle og promoveret
GRAB og demonstreret slyngning af honning og solgt nyslynget honning.
Punkt 3
Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
Sten Legène fremlægger regnskabet, da kassereren er på ferie.
Resultatopgørelsen blev gennemgået med angivelse af hvad der ligger i de forskellige poster. Afskrivninger har vi sat til nul, da vi ikke har nogen afskrivning
da alt beløbsmæssigt bliver straksafskrevet.
Det blev dog fra salen bemærket at vi har en hjertestarter, som nedskrives i
værdi. Det er korrekt.
Balancen blev gennemgået uden kommentarer.
Resultatopgørelse og balance blev godkendt.
Punkt 4
Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsens indstilling til uændret honorar blev vedtaget.
Punkt 5
Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplaner.
Formand Hans Janstrup fremlagde bestyrelsens visioner og planer for det kommende år.
Vores klubhus er for småt i mange tilfælde og ønsket om et større klubhus står
stadigvæk højt på listen. Det er bestyrelsens ambition at få undersøgt mulighederne for, om vi i det hele taget kan få lov til at bygge, og i givet tilfælde hvor
og hvor meget og hvordan vi kan gøre noget. Andre muligheder for at give lidt
mere plads kunne være at skifte vores borde ud med en smallere model.
Vi er i øjeblikket ved at lave en overdækning mellem containerne, som skal
sidde der hele sommeren. Det kan aflaste klubhuset i nogen udstrækning.
I skolebigården er det tanken at der skal være 2 bifamilier i hvert område. Derudover er det tanken at der skal produceres småfamilier til nybegynderne.
I forlængelse af de tiltag omkring det organisatoriske, som vi har udført i det
forgangne år, vil vi se på de forskellige udvalg, deres udformning og aktivitetsniveau. Det er vores ambition at der til de forskellige udvalg tilknyttes medlemmer, som ikke er bestyrelsesmedlemmer.
Vi vil arbejde videre med at få medlemmerne til at modtage medlemsbladet
digitalt, da det vil kunne spare os for rigtigt mange penge.
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Endelig er det vores ambition at øge antallet af kurser og sociale sammenkomster med ikke blot 3+ medlemmer men også med 1+ og 2+ medlemmer.
Der blev fra salen givet udtryk for at det var nogle gode tanker for det fremtidige arbejde, som bestyrelsen fremlagde.
Punkt 6
Indkomne forslag.
Bestyrelsen har fremsat 7 forslag til vedtægtsændringer, som har været annonceret i Honning Magasinet, februar nummeret, og som var omdelt.
Forslag 1
Bestyrelsen foreslår at § 4 stk 2 og 3 udgår, da
formuleringen er misvisende.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 5
Bestyrelsen foreslår at i § 9 stk. 2 ændres ordet
”til orientering” til ”til godkendelse”, for at
følge praksis. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2
Bestyrelsen foreslår at § 7 stk. 1 - antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 9 til 7.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 6
Bestyrelsen foreslår at i § 10 stk. 2 ændres ordet ”Kassereren” til ” Formanden”, for at følge
praksis. Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3
Bestyrelsen foreslår at § 7 stk. 4 og § 12 stk. 7
pkt. 4 udgår, da bestyrelsen ikke får honorar.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 7
Bestyrelsen forslår at i § 12 stk. 2 tilføjes
sætningen ”Eventuelle forslag fremsendes
skriftligt og skal være formanden i hænde
senest den 1. februar.” og i stk. 3 indføjes ”Alle
Forsalg 4
fremmødte og registrerede medlemmer, dog
Bestyrelsen foreslår at § 7 stk. 3, § 8 vedrøren- jvf. § 11 pkt. 6, har tale- og stemmeret …..
de forretningsudvalg udgår og i § 9 stk. 1,
Forslaget blev vedtaget.
udgår ordet beslutningsreferater. Der har ikke
været et aktivt forretningsudvalg i mange år,
derfor foreslår vi at det udgår.
Forslaget blev vedtaget.

Punkt 7
Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
Sten Legène gennemgik budgettet.
Der blev spurgt til om vi havde budgetteret med udvidelse af klubhus.
Svaret var nej, vi skal først undersøge mulighederne.
Det blev foreslået at spørge medlemmerne om evt. ekstraordinære frivillige
donationer til et evt. klubhusbyggeri, ligesom diverse relevante fonde skal søges.
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Det blev også bemærket at vi havde budgetteret med 100 kr. i renteindtægter,
medlemmet mente det var meget højt sat. Budgettet blev godkendt.
Punkt 8
Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.
Punkt 9
Valg af Bestyrelse
Hans Janstrup og Ralf Kristensen var på valg og ville gerne modtage genvalg.
Bestyrelsen foreslog Sten Legène som nyvalg for et år.
Da der ikke var andre, der stillede op, blev alle 3 valgt.
Suppleant
Bestyrelsen foreslog Tina Sall.
Da der ikke var andre, der stillede op, blev Tina Valgt.
Revisor
Henrik Kjeldkvist var på valg og ville gerne modtage genvalg. Henrik blev
valgt.
Punkt 10
Eventuelt
Sten Legène præsenterede vores nye hjemmeside, som dog endnu har enkelte
”skønhedspletter”, da den først er kommet op at køre d.d. ved middagstid.
Sten gennemgik sidens opbygning og funktion. Vi modtager meget gerne
forslag og konstruktiv kritik, som kan sendes til et af medlemmerne af redaktionen.
Der fremkom allerede på generalforsamlingen enkelte forslag til forbedringer:
omtale om renparringsområder
regler for flytning af bier
revisorer og suppleanter oplyses
Generelt var der ros til den nye hjemmeside.
8. marts 2016/ referent Sten Legène
Dirigent 			Sekretær
Stig Nielsen			
Sten Legène
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GRAB’s nye hjemmeside

Boganmeldelse

På vores generalforsamling blev vores nye hjemmeside officielt taget i brug.
Der mangler dog materiale på enkelte sider endnu, men det skal nok snart
komme.

BIAVL Bier, Blomster og Honning.
Skrevet af Rolf Theuerkauf og Benny
Gade.
Bogen udgives af Danmarks Biavler
forening, i forbindelse med foreningens 150 års jubilæum i år. Begge hvor
begge forfattere er aktive i DBF.
Bogen kan købes i Bichoppen – Danmarks Biavler Forenings hjemmeside,
til 349,50 kr.
Bogen gennemgår livet som biavler, og
biens liv som henholdsvis arbejderbi,
drone og dronning. Afsnittet om biernes produkter fylder ca. 40 sider med
både røring, tapning, honningtyper,
propolis og pollen. Sidst i bogen er der
en opdateret Biplantekalender.
Da mange læsere også er visuelle
betyder mange af bogens fotos, hvor
man kommer helt tæt på biernes travle
hverdag inde i bistadet, når ynglen
fodres, og honningen lagres i vokstavlerne, og også under jagten på blomsternes nektar og pollen.

af Sten Legène

Siden er opbygget på den måde at der foroven er en menubjælke, og når man
kører musen henover, fremkommer et rullegardin med en række forskellige menuer. I venstre side er der en række menuer primært på diverse opslag og links
til andre hjemmesider. Fælles for begge menubjælker er, at de forbliver synlige,
uanset hvor meget man bladrer rundt i læsefeltet.
Øverst i højre hjørne ligger der et printerikon, som tilpasser alle siderne til en
printvenlig version, der gør det nemt at udskrive siderne. Nogle sider, f. eks.
hvis man går ind under ”Om foreningen” og vælger menupunktet ”Vedtægter”, så vil man se at siden kommer frem med en tynd ramme omkring. Det er
fordi det er en PDF fil, der er lagt ind på hjemmesiden. Hvis man kører musen
henover siden fremkommer både foroven og forneden en grå bjælke, hvor der i
venstre side er 2 pile. Klikker man på disse pile kan man bladre frem og tilbage
i dokumentet. Til højre for pilene, er der et – og + tegn. Her kan man zoome
op eller ned, som man ønsker. Går man helt i bund under rammen er anført ”
Download vedtægter for print”, klikker man her, åbner siden som en PDF fil
på din egen PC.
På andre sider, f. eks. under ”Erfarne Biavlere” og på siden ”Kursus for erfarne
biavlere”. Her ser man i bunden af siden et link. Klikker man på dette link,
åbner siden på samme måde som en PDF fil på din PC.
Den nye side ligger på samme adresse som den gamle side gjorde, altså www.
roskildebi.dk men der har været nogle som har fået vist en side, der ikke virkede mere. Her gælder det så om at få ryddet gamle Browserdata, hvad enten det
er en PC, tablet eller smartphone. På en windows pc er det typisk et spørgsmål
om at trykke på F5 tasten, når man er kommet frem til en side, der ikke virker
mere.
Vi modtager meget gerne forslag og konstruktiv kritik, som kan fremsendes til
mig på smlegene@gmail.com
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af Ejlif Larsen.

Bogen er en meget fin introduktion til at bier kan holdes alle vegne – også i en
villahave eller på tagene af storbyens bygninger. Det giver en enestående mulighed for at studere biernes fascinerende liv – og for at blive selvforsynende med
honning!
Den første og umiddelbare reaktion er at ”Biavl – bier, blomster og honning”
henvender sig til alle, der vil vide mere om biavl, og som har lyst til selv at
komme i gang. Bogen gennemgår alt, hvad du behøver at vide for at få succes
som biavler. Min oplevelse ved læsning af bogen er at den meget vel kan gå hen
og blive den nye lærerbog for nybegyndere, selv om erfarne også kan have glæde
af at læse den.
I ”Samvirke” april nummeret har en anmeldelse af bogen på side 56, og skriver
bl.a. ”Bien spiller en vigtig rolle for frugtavl og i det hele taget for planterne i
naturen, men ensidig dyrkning og væg til væg græs gør det svært at være bi”.
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Foredragsaften med Ivan B. Nielsen
af Sten Legène

Den 17. marts havde vi inviteret Ivan B. Nielsen til at komme og fortælle om
sit arbejde med biavl. Det var åbenbart et populært valg, idet der var ca. 30
medlemmer, der gerne ville høre om hvordan Ivan arbejder med bier.
Ivan har igennem 20 år drevet sin biavl i hjertet af Himmerland. I dag er Ivan
fuldtidsbeskæftiget med biavl.
Kernen i Ivans biavl er et ganske omfattende avlsarbejde, med Buckfastbier, og
en tilsvarende stor dronningeproduktion.
Biavlen omfatter ca. 300 bifamilier, heraf er ca. 2/3 befolket med øparrede
dronninger som er basis for avlsarbejdet. Ivan har valgt at holde sig til et rammemål, nemlig Norsk mål i opstablingsstader.
Ivans Bierne står spredt ud i det meste af Midt- og Vesthimmerland, med typisk
15 familier i hver bigård.
Avlsarbejdet og især dronningeproduktionen har Ivan’s store interesse og Ivan
sælger mange dronninger til en stor og trofast skare af kunder, som Ivan naturligt nok opfatter som et kvalitetsstempel. Derudover deltager Ivan hvert år
i Danmarks Biavlerforenings ’Test af brugsdronninger’, med gode og stabile
resultater. Ivan fortalte at der går 8 – 10 år fra man starter til man er fremme
ved noget brugbart dronningemateriale.
Ivan stræber efter at lave dronninger af meget høj kvalitet, med følgende vigtige
karaktertræk:
• Høj sygdomstolerance
• Lav sværmtendens
• Højt honningudbytte
• Fredelighed
• Rolige og tavlefaste bier
Det interessante emne kombineret med Ivan’s jyske ”lune” gjorde det til en
spændende aften.

Tak for jutesækkene
Jens Madsen, Kirke Såby, har lagt en stor stak jutesække til fri afbenyttelse i
skolebigården. De vil blive delt til de biavlere der kommer i skolebigården, efter
først til mølle princippet, fra den 19. april, hvor skolebigården åbner.
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Euodia eller Koreansk Bi-træ
Teksten er lånt fra http://www.moesbi.dk/

Mange biavlere drømmer om at få en Euodia. Den, der har set bier i dets blomster, ved hvorfor.
Som ung biavler læste jeg som 18-årig for første gang om det såkaldte bitræ.
Det varede nogle år, før jeg for første gang holdt de to første unge træer i
hånden. I 1972 plantede jeg dem på forældrenes grund og ventede. De små
træer voksede så hurtigt, at jeg efter to år måtte flytte et af træerne til mit eget
grundstykke. Der står det endnu.
I sensommeren 1976 blomstrede træet for første gang. Og faktisk: Bierne styrtede sig straks over blomsterne! De op til 20 cm store blomsterskærme havde
endda nogle få frøansatser. Men først i 1981 var træet pludselig fuld af tykke,
store frøkapsler. Hvad var der sket? De 77 små træer, som jeg havde drevet frem
og plantet, havde for første gang blomster. Nu kunne modertræet nyde godt af
pollen fra de andre træer, - og Euodia profiterer af fremmedbestøvning. I dag
har jeg her i Bennigsen ca. 1.000 større træer.
Blomstringstiden ligger mellem slutningen af juni og slutningen af september.
Det veksler fra år til år. Der er også forskelle fra træ til træ. Jeg tilbyder efterkommere af både tidligt- og sentblomstrende. Under blomstringen er ikke
kun honningbier, men også humlebier, svirrefluer, vilde bier, sommerfugle og
mange andre insekter på nektar- og pollenjagt. 70% af planterne er tvekønnede. Disse træer frembringer først hanblomster, har så en pause på ca. otte dage
og blomstrer så videre med de hunlige blomster. De øvrige 30% er rent hanlige
og blomstrer op til seks uger.

Euodiatræer har brug for en god næringsrig muldjord. Det tåler ikke vedvarende fugt, men derimod tørke. Derfor egner træerne sig også godt som vejtræer.
De unge planter skal bindes op med bambusstænger. Efter fire til syv år kan
man regne med de første blomster. Også 20-årige træer kan omplantes uden
problemer. Stammen ligner en bøgestamme. Euodiatræets vækst minder med
sin 10-13 meters højde og kronens ca. 10 meters bredde om et kraftigtvoksende
æbletræ. Et fritstående træ blomstrer smukkest. Derfor anbefales en afstand på
10 meter til nærmeste træ.
Det ideelle tidspunkt til beskæring eller opstamning er foråret. Her lukker
snitsårene hurtigst. Hvis man beskærer i vinterhvileperioden, tørrer snitstederne
ud, de bliver større og svampe kan trænge ind. I 2013 bekræftede Biinstituttet
i Celle, at jeg høstede ren Euoniahonning. Den smager intenst aromatisk – en
attraktiv art. Om efteråret behøver jeg knapt at fodre mine bier, fordi de har
båret så meget ind fra Euonia.
En vigtig ting mere: Euodia Hupehensis hedder nu Tetradium daniellii. Selv
holder jeg mig til det gamle navn. Dette er kun vigtigt, hvis man vil læse efter i
litteraturen. Så må man søge under begge navne.
Forfatteren, Bernhard Jaesch. Biavler og gartner Bernhard Jaesch giver gerne yderligere oplysninger om Euodia på info@immengarten-jaesch.de.

I de små bælge er der altid kun to små frøkorn: Et stort, og direkte ved siden af
et lille. Det lille frøkorn kan ikke spire. Det indeholder fedt og tjener til næring til fuglene, mens det store, spiredygtige udskilles. Bitræet hører hjemme
i Nordkina og Korea. Der vokser det i op til 3.000 meters højde og er derfor
vinterhårdført.
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NYHED! STADEBEN

Biinspektører:
slaenbjerg@gmail.com

Henrik Jensen

Forårstilbud kun 600,- kr. pr. sæt

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
Per Ejgil Kristiansen

kruthuset.biavl@yahoo.dk
hek@agrovi.dk

Henrik Jensen Kjelkvist
Betinna Woller

honning@honningpigen.dk

Kyndige biavlere i GRAB:
				
Susanne Hansen
Marianne Prosch Andersen
Carsten Dalbøl

Har du dine stader stående i kuperet terræn, kan benene let justeres så du får staderne op i en
plan og behagelig arbejdshøjde. Benene er nemme at samle og der skal kun monteres lægter
(medfølger ikke).

12x10 - Norsk Mål – Lav Normal – Langstroth – ¾ Langstroth.

BIFAMILIER PÅ 6 RAMMER

Overvintrede bifamilier med dansk buckfast
dronning 2015 fra Avlerringen.
12x10 – Norsk Mål – Lav Normal – Langstroth.
PRIS: 1400,- kr.

Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)
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DANSKE DRONNINGER 2016

Buckfast dronninger (uparrede og parrede)
fra Avlerringen sælges fra juni

www.bihuset.dk

51 29 05 76

Lillegade 10, 2670 Greve

42 61 21 55
24 87 80 80

Landsbygaden 8. 2630 Seneløse

43 99 58 03

Henrik Ruø Jensen

Lidvænget 29, 2640 Hedehusene

46 59 16 42

Gadesvinget 6, 2670 Greve

40 57 84 73

Anders Lynge Nielsen

Østergade 38, 4000 Roskilde

51 22 56 04

Lars Henriksen

Tingerupvej 85, 4330 Hvalsø

46 40 96 12

Knud Graaskov

Bund med varroabakke
og gitter, lukkepind, 4 magasiner, dronningegitter, foderplade,
bitømmer, dækplade og låg med clips.
PRIS: fra 1260,- kr.

Duevej 3 C, 2600 Taastrup
Lille Solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

Poul Letholm Nielsen

KOMPLET STADETILBUD:

Telefon
51 59 32 26

Gerhard Juul Kristensen

Stig Nielsen

Hans Janstrup

TAPPERNØJE STADET i hvid og grøn fås i rammemål:

		

Vigerslev alle 130 1. th., 2500 Valby

Anders Lynge
Hans-Erik Germuth
Søren Toft Nielsen
Mogens Larsen

Rendebæk Strand 17, 4050 Skibby

51 18 22 21

Enghaven 33, Svogerslev, 4000 Roskilde

26 84 31 43

Østergade 38, 4000 Roskilde

51 22 56 04

Bakkedraget 18, 4000 Roskilde

31 55 24 68

Degnevænget 8, 4330 Hvalsø

50 24 73 73

Næstby Gade 23, 4300 Holbæk

24 85 12 24

Carsten Jespersen

Åbakkevej 9, 4130 Viby Sjælland

43 71 03 13

Michael Frandsen

Pliehøjvej 6, 4130 Viby Sjælland

46 48 07 67

Søndergade 28, 4130 Viby Sjælland

46 14 03 98

Aage Nielsen
Bjørn Kallenbach

Grøftevej 18, 4180 Sorø

57 84 80 08

Flemming Vejsnæs

Øbrovej 11, 4295 Stenlille

57 80 42 44

Mogens Mundt

Højbodalvej 25 A, 4295 Stenlille

24 89 30 46

Arnold Sørensen

Vilkestrupvej 2, 4623 Li. Skensved

56 16 90 36

Jens Chr. Gejl

Ølbyvej 179, 4623 Li. Skensved

56 16 97 32

Ejlif Larsen

Ramsøevejen 47, 4622 Havdrup

23 60 70 64

Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

