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Kalender:
23. August - Skolebigården lukker. - Vi tænder grillen.
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udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.
udkommer ca. d. 20.

Nyt fra bestyrelsen
Af formand Hans Janstrup

Nu går bisæsonen på hæld. Vi har i skolebigården haft et flot fremmøde hele
sommeren igennem. Der er blevet snakket meget hen over staderne og i
klubhuset efter tirsdagens gennemgang. Lørdag d. 30. juli blev der slynget
honning fra skolebigården. Som en del har registreret, har udbyttet i år ikke
været på vanligt niveau. Vi fik kun 120 kg. ud af anstrengelserne. Disse vil som
sidste år blive solgt til en honninggrosist i spande.
Den 11. juni tog Østsjællands Biavlerforening imod en flok medlemmer fra
GRAB i deres noget større og mere veludstyrede klubhus. Vi fik en gennemgang af deres måde at håndtere begynderundervisningen og hvordan de i øvrigt
arbejdede i foreningen.
Lørdag d. 13. august lagde Mogens Mundt hus til besøg fra GRAB. Vi var19,
der fik en spændende gennemgang af Mogens`måde at passe sine mange stader.
Efter gennemgangen af arbejdet med at producere tusinder af dronninger er der
nok større forståelse af prisen på en dronning.
Bestyrelsen har besluttet at udbygge begynderundervisningen, så der kommer
en opfølgning og udbygning af første års undervisning. Vi har følt at begynderne blev overladt til sig selv lidt for hurtigt.
I Roskilde Ring har vi stor succes med den nye bigård, der blev etableret i samarbejde med Roskilde Kommune. Der har været fine besøgstal og stor nysgerrighed, når vi har været der for at tilse bierne.
I starten af september bliver vores grund lukket af med en solid låge, så kun
folk med nøgle kan komme ind med bil. Dette har været nødvendigt, da vores
kæde ikke viste sig holdbar nok. Den er flere gange blevet klippet.
Husk at vi lukker bisæsonen d. 23. august med grillen tændt.
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Dette er ikke et forbud!
Af Ejlif Larsen.

Dette indlæg er ikke et forbud til salg af bifamilier, men en opfordring til både
nybegyndere og erfarne biavlere til at tænke sig om ved køb og salg af bier.
Allerede nu vil de fleste at Honningmagasinets læsere nok studse lidt over
hvorfor GRAB blander sig i køb og salg af bifamilier.
Baggrunden er, at vi på begynderkurset i flere år har opfordret nybegyndere til
at købe bier hos dronningeavlere som vi ved har rolige og fredelige bier, vi er
dog hvert år ude for at nybegyndere ringer og beder om hjælp til bier der ikke
er fredelige.
Sidste gang er i år, hvor en nybegynder helt måtte stoppe med at have bier,
grundet klager fra naboer der blev stukket blot ved at gik i deres have - de blev
også selv stukket i haven - uden at have været i bierne.
Vi ved godt at nybegyndere også gerne vil have bier nu! Når man nu har været
på kursus skal man også have bier - det er jo også en del af den praktiske læring,
at følge med i skolebigården - og derefter se hvordan sine egne bier opfører sig.
Vi ved også godt at der er mange biavlere der laver et par småfamilier til salg.
Den lange historie kort.
Til nybegynderne, - Lad nu være med at købe bier hvor vi som instruktører
ikke har anbefalet det!
Til sælgerne, - Lad nu være med at sælge jeres bier til nybegynderne!
GRABs liste over dronninge avlere hvor vi anbefaler at en nybegynder køber
sine første familier er:
- Mogens Mundt.
- Erling Bech.
- Per Kristiansen.
- Heino Christiansen, Bihuset.
På bestyrelsens og Instruktørernes vegne.
Ejlif.

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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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

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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Kyndige biavlere
Af Ejlif Larsen.

I Honningmagasinet oplyses der om hvilke medlemmer der i foreningen er
Kyndige biavlere. Vores liste er ikke revideret eller justeret i lang tid.
Det vil hjælpe redaktionen hvis du ser dig selv på listen, og ikke længere ønsker
at stå der.
Skulle andre være opmærksomme på et navn - og ved at den pågældende er
stoppet som biavler eller som medlem af GRAB, vil vi også gerne vide det.
Sende meget gerne en mail til ejlif@mohairstrik.dk så vi får opdateret listen.

Lidt om ”regler” for skolebigårdens område
Af Ejlif Larsen

Igen i år er der blevet stillet brugt udstyr, brugte tavler, i skolebigården uden at
modtageren var til stede, samtidig var tavlerne ikke pakket i en bitæt plastikpose, det betød at pose og tavler var fyldt med skolebigårdens bier.
Jeg vil endnu en gang indskærpe at brugt materiale under ingen omstændigheder må stilles i skolebigården.
Hvis man har brugt udstyr der skal afleveres, skal modtager være tilstede ved
afleveringen, sådan at udstyret kan sættes ind i bilen med det samme.
VH. Ejlif Larsen

Medlemstilbud
I forbindelse med din biavl kan følgende lånes i GRAB:
2 stk. 4 rammers slynger
1 stk. 2 rammers slynge
1 stk. skraldebakke med tilbehør
Præsentations / reklame materiale hvis man deltager i en stand etc.
Udlejning sker ved henvendelse til Ralf Kristensen på tlf. 2226 9832.
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En ny ”varoa strategi”
Af Ejlif Larsen

På et varoa instruktør kursus lørdag den 6. august i Vejen præsenterede konsulent i Danmarks Biavler Forening Flemming Vejsnæs en ny varoa strategi.
Den nye strategi afviger væsentligt fra den tidligere da den er delt i 4 tempi /
elementer til forskel fra den tidligeres 3.
Forårsbehandling. April til Juli = Droneyngel fratagelse.
Sommerbehandling. Juli til September = Myresyre med en af de forskellige
former der er til rådighed.
Sensommerbehandling. Oktober - November = Myresyre eller oxalsyre (det
væsentlige nye)
Vinterbehandling. December = oxalsyre (tidspunktet er nyt)
De andre mulige varoabehandlingsmetoder der blev omtalt var brug af mælkesyre, dronningeindespæring, total yngel fratagelse, varmebehandling
og bienenwohl.
Vi vil arbejde på at få Flemming Vejsnæs til at komme til et medlemsmøde og
uddybe ovenstående.
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Blomstereng
Af Michall Cadovius

I foråret 2016 fik jeg mulighed for at etablerer en blomstereng på 1 ha jord tæt
ved en af mine bigårde.
Bigården står i området omkring Maglesø. Maglesø ligger imellem Tølløse og
Holbæk og er en del at det område som man kalder de Sjællandske Alper.
Området ligger omkranset af skove og fredede overdrevsbakker i det geologer
kalder for Brorfelde-massivet.
Maglesø er en af Sjællands reneste søer, idet der ikke gødes eller sprøjtes på
de tilstødende arealer. Der er ikke gennemstrømning i søen. Maglesøs udløb
er starten på Ågerup Bæk, der har udløb i Tempelkrogen, den sydligste ende
af Isefjorden. Det er muligt at gå en tur rundt om søen og nyde den smukke
natur.
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I starten af april fik jeg pløjet jorden til den kommende blomstereng. Et par
uger senere harvede jeg første gang, og gentog dette med ca en uges mellemrum
frem til midten af maj. Midt i maj var jorden varm nok til såning.
Jeg har brugt en frøblanding fra Bright Seeds “Pheasant & Finch” købt hos
vildtplejeren.dk. Blandingen tilsatte jeg frø fra Russisk Mandstro, Kornblomst, Gulerodsblomst, Indianermynte, Kæmpemargerit, Honningurt, Hjulkrone, Lucerne, Blodkløver, Cikorie, Hvidkløver, Rødkløver
Desværre blev vejret lige pludselig meget tørt og varmt, hvilket ikke var de
bedste betingelser for spirring. Først efter 3 uger kom der regn, og det satte fuld
gang i de små planter.
Her midt i august står engen i fuld flor. Bierne samt et hav af andre insekter
summer dagen lang i engen og det er tydeligt at de har stor gavn af så mange
pollen og nektar givende planter på ét sted.
Jeg håber at vi får en varm og solrig sen-sommer, så de forskellig planter når at
modne deres frø til næste års eng.
Slut september vil jeg slå engen, for derefter at lade afklippet ligge til tørre.
Først til oktober fjerne jeg afklippet helt.
Det har været en spændende process, som jeg kun kan opfordre andre til at
kaste sig ud i. Både for udfordringens skyld, men også da der jo mangler føde
til honningbien og de andre bestøvende insekter.

Start April og marken er netop blevet pløjet.
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Maj måned. Efter 3 gange havning er jorden nu klar til såning.
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Indkøb af frøblanding - Dette er en standart blanding.
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VI HAR ALT TIL
INDFODRING & VARROABEHANDLING
AF DINE BIER

Tank-selv foder
Kom med dine egne spande og
fyld dem direkte fra vores tank
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DANSKE DRONNINGER 2016

Buckfast dronninger fra Avlerringen
Uparrede:
125,- kr.
Parrede:
375,- kr.

Vi har glassene til din
sensommerhonning
- se alle mulighederne på
www.bihuset.dk

Find alle varerne og gode tilbud på www.bihuset.dk
Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

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

		

Vigerslev alle 130 1. th., 2500 Valby

Telefon
51 59 32 26

Duevej 3 C, 2600 Taastrup

51 29 05 76

Lillegade 10, 2670 Greve

42 61 21 55

Lille Solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 87 80 80

Gerhard Juul Kristensen

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

Stig Nielsen

Hans Janstrup
Anders Lynge Nielsen

Østergade 38, 4000 Roskilde

51 22 56 04

Lars Henriksen

Tingerupvej 85, 4330 Hvalsø

46 40 96 12

Poul Letholm Nielsen
Knud Graaskov
Anders Lynge
Hans-Erik Germuth
Søren Toft Nielsen
Mogens Larsen
Carsten Jespersen

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

Åbakkevej 9, 4130 Viby Sjælland

43 71 03 13

Pliehøjvej 6, 4130 Viby Sjælland

46 48 07 67

Søndergade 28, 4130 Viby Sjælland

46 14 03 98

Bjørn Kallenbach

Grøftevej 18, 4180 Sorø

57 84 80 08

Flemming Vejsnæs

Øbrovej 11, 4295 Stenlille

57 80 42 44

Michael Frandsen
Aage Nielsen

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
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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

