August 2017 Nr. 4 Årgang 34

HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

KALENDER

14. okt. kl. 13:00 - Varoabehandling i skolebigården med oxalsyre
(Vi slutter med hygge og kaffe og brød)
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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
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

Tina Sall
Sekretær & Kasser
Tinggårdslunden 36,
4030 Tune
Tina.Sall@outlook.dk
6057 8988

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

Ove Olsen
ove@olsen.mail.dk
Oldvejen 2
4050 Skibby
2025 8847

29. april havde vore medlemmer muligheden for at se Vesteragers Planteopbevaring i Smørum. Godt 40 tog imod tilbuddet.

Udvalg
Aktivitetsudvalg:Michall Cadovius, Ralf Kristensen, Dyreskueudvalget: Hans Janstrup og
Michall Cadovius.
Hans Janstrup, Mogens Larsen og Tina Sall.

Fagligt udvalg: Mogens Larsen, Michall Cadovius
og Ejlif Larsen.
Undervisningsudvalg: Ejlif Larsen

Honningmagasinet
Udgives af Gl. Roskilde Amts
Biavlerforening
Gadesvinget 6
2670 Greve
Bank
Spar Nord, Svogerslev
Reg.nr.: 930
Kontonr.: 6500770722

Som jeg også kunne konstatere sidste år på denne tid, hvor bisæsonen er ved
at være overstået, har vi i løbet af sommeren haft et rigtigt godt fremmøde om
tirsdagen i vores skolebigård. Vore dygtige tovholdere har måttet lægge ører til
mange spørgsmål, når staderne er blevet gennemgået og begynderne har hver
tirsdag kunnet gå hjem med ny viden om biavl.
Bigården i Roskilde Ring har ikke haft helt så mange besøgende som i opstartsåret, men det er da blevet til nogle interessante samtaler og fremvisninger
for de nysgerrige. Vi kan konstatere at bierne får lov til at stå i fred og ro, hvilket nok skyldes, at folk, der færdes i området jævnligt, har fået et ”ejerforhold”
til bigården.

Æresmedlem
Erling Bech

Redaktionsudvalg:
Michall Cadovius, Ejlif Larsen og Tina Sall.

af Hans Janstrup

Skolebigårdsudvalg: Ralf Kristensen*,
Mogens Larsen, Ejlif Larsen, Ove Olsen og Hans
Janstrup. (*Udlån af grill, håndslynge og bidragter)
Giftskader: Bent Larsen, Ringvej 21, 4750 Lundby
Tlf.: 20 45 10 82
Varroaoplysning og vejledning: Ejlif Larsen og
Knud Graaskov

Dyrskuet i slutningen af maj gik rigtig godt. Det var dejligt nemt at få vagterne
besat, og vi fik et fornuftigt overskud ud af det.
26. juni havde vi besøg af ambassede- og landbrugsfolk fra Georgien.
26. juli havde vi besøg i skolebigården af Kanal Roskilde, hvilket mundede ud i
en halv times udsendelse.
Turen til Sønderjylland blev desværre ikke til noget. Alt, alt for få ville med.
I løbet af sommeren har vi hver tirsdag haft besøg af sommerferieramte børn
med deres forældre. Vi har flere gange måttet afvise pga. for mange på holdene.

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk

Mvh
Hans Janstrup

Deadline for næste nummer
Den 10. Oktober 2017

Udgivelses oversigt
HONNINGMAGASINET UDKOMMER 6 GANGE ÅRLIGT
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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.
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Besøg fra Georgien
Af Hans Janstrup

Jeg fik midt i juni en opringning fra den Georgiske ambassade i København.
De skulle være værter for den georgiske landbrugsforenings formand og næstformand senere på måneden. Samtalen drejede sig om, om vi ville være villige
til at modtage et besøg i vores forening og fortælle dem om biavl i Danmark.
Jeg sagde ja til at modtage dem i vores skolebigård. Aftalen blev at de kom 4
mand høj d. 26.6.
Da kommunikationen skulle foregå på engelsk og dreje sig om biavl bad jeg
nogle af foreningens medlemmer med lidt bedre engelskkundskaber end jeg om
at deltage.

Georgien

Den 26. juni kom så den georgiske ambassadør, deres konsul og de 2 landbrugsfolk. Det viste sig at deres interesse drejede sig om hvilke krav der fra
dansk side stilledes til håndteringen af honning samt om vi kunne forsyne
markedet med egne produkter. De var i gang med at undersøge om der var
mulighed for eksport til Danmark. Under vores snak gik det op for dem, at der
på deres hjemmefront skulle ske ændringer i deres biavleres produktionmetoder. Bl.a. brugte de gift til bekæmpelse af varroamiden. Brugen af myresyre og
oxalsyre var fremmed for dem. Kravene til renlighed i den danske produktion
kom nok også bag på dem.
Besøget tog ca. 2 timer.
Set i bakspejlet har vi måske skaffet os en konkurrent, men georgisk honning
kan ikke være værre end kinesisk. Vi må se, om der i fremtiden dukker honning
op fra Georgien.
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Dyrskuet 2017
Af Hans Janstrup

Igen i år deltog deltog vores forening i Dyrskuet. Lige som sidste år mødte
vi fra Dyrskuets side velvilje og forståelse for vores situation som forening og
formidler. Vi må konstatere, at uden denne velvilje kan vi ikke få enderne til at
nå sammen økonomisk.
Det var i år forholdsvis nemt at få dækket vagterne. Vi har brug for 2 hold på 4
personer hver dag, og vagtlisten var på plads, inden jeg nåede at blive bekymret.
Der var mange gengangere fra de forrige år, hvilket tyder på at folk finder det
hyggeligt at deltage. Stemningen på holdene er altid fin og afslappet.
Der blev udelukkende solgt nyslynget honning på 225g glas. Det var tydeligt,
at det betød noget for salget, at kunderne kunne følge processen med skrælning, slyngning, sining og påfyldning af glas.
Vi havde lige som sidste år vores plexiglasstade med 11 rammer med levende
bier med, hvilket gav anledning til mange spørgsmål og mulighed for formidling af viden om bier og biavl. Vores placering lige inden for indgangen var
optimal, da vi fangede folk inden de var mættet af indtryk.

Foto af: Hans-Erik Germunth

Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, der sørgede for en velgennemført
dyrskuedeltagelse.

Foto af: Hans-Erik Germunth
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Foto af: Hans-Erik Germunth
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Sjov Ferie

Af Hans Janstrup

I løbet af sommeren har foreningen været til rådighed for projekt Sjov Ferie
arrangeret af Roskilde Kommune. Hver tirsdag formiddag har vi haft besøg af
et hold børn og voksne. Besøgstallene har været rigtig fine - vi har været nødt
til at afvise nogle fordi holdet ellers blev for stort. Børn i aldersgruppen 6-13 år
har sammen med deres voksne ledsagere fået fortalt om biernes liv og og iført
bidragter fået gennemset et bistade. At komme helt tæt på levende bier har
været en kæmpeoplevelse for dem.
Der er også blevet smagt på forskellige honninger, så der er skabt forståelse for
at honning ikke bare er honning. Den sidste smagning med flydende honning
og agurkestave, inden de tog af sted, var hver gang en succes.
Ialt har 41 voksne og 59 børn benyttet sig af tilbuddet.

Udsendelse om biavl
Af Hans Janstrup

Foto af: Hans-Erik Germunth

Jeg blev i sidste måned kontaktet af Kanal Roskilde, der spurgte om der var
mulighed for at lave en halv times udsendelse om biavl i Roskilde. Jeg sagde
selvfølgelig ja, lidt reklame skader ikke. Onsdag d. 26.7 mødtes 4 fra foreningen med en journalist og en fotograf i vores skolebigård. For at have en ordentlig billed-baggrund i udsendelsen, blev optagelsen henlagt til vores historiske
bigård, hvor vi blev interviewet om diverse sider af biavl og biers liv. Optagelserne tog godt 2 timer, og blev efterfølgende klippet sammen til en halv times
udsendelse, der blev vist ialt 5 gange i dagene 3.-5. august.
Udsendelsen ligger på YouTube på linket https://www.youtube.com/
watch?v=5DEJgrhaiqo

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
Foto af: Hans-Erik Germunth
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Besøg på plantehotellet i
Smørum
Af Hans Janstrup

Lørdag d. 29. april havde foreningens
medlemmer en enestående mulighed
for at få en rundvisning i Vesteragers
Planteopbevaring i Smørum. Stedet
ejes af et af vore medlemmer Dennis
Vasterager. Poul Knudsen har bier
stående på stedet og har sin faste gang
der. De 2 syntes vi skulle have mulighed for at se stedet. Det blev noget af
en oplevelse.
Et plantehotel er beregnet til vinteropbevaring af planter, man ikke selv har
mulighed for at opbevare frostfrit
Plantehotellet har 8500m2 drivhuse med meget højt til loftet, hvilket er nødvendigt når man ser hvilke planter, der står under glasset. Alle palmerne fra
Tivoli ankommer f.eks. når sæsonen er overstået og sendes tilbage, når risikoen
for frost er væk. Mange hoteller, der pynter indgangspartiet op med træer i
baljer, sender også disse på vinterferie på stedet. Dertil kommer alle de private,
der har store planter, de gerne vil have til at overleve, men ikke selv har plads til
at have indendørs vinteren over.

VI HAR ALT TIL BIAVLEN
Vi har alt i forårsfoder på lager
Overvintrede bifamilier
med buckfast-dronninger fra Avlerringen sælges
Åbningstider:
Man.- fre.......8-17
Lørdag......... 8-12
(Tirsdag lukket)

www.bihuset.dk

DIN ANNONCE
KUNNE VÆRE
HER!

Vi var godt 40 fra foreningen, der havde taget mod tilbuddet om rundvisningen. Vi blev modtaget af Dennis` farfar Harry Vesterager på 95 år, der startede
stedet op for en del år siden. Han guidede os gennem de mange gange med alle
mulige store flotte eksotiske planter og fortalte beredvilligt hvad vi så, hvis ikke
vi kendte planten. Han kendte hver og en.
Der blev også mulighed for at tage stiklinger og frø med hjem.
Efter turen rundt i drivhuset blev der serveret kaffe, te og kage og Harry fortalte
om stedet historie, dets planter og om hans rejser ud i verden for at finde nye
planter til opformering. Så sent som for 5 år siden var han i Sydamerika for at
finde nye planter.
Vi takker Dennis og Harry for det flotte arrangement. Det var en super eftermiddag!

Store og sunde
bifamilier sælges

på 10 rammer i trugstader,
meget velholdte.
Evt. enkelte småfamilier på
ca. 8 rammer. Rammemål
12x10. Dronninger 2016.
Tlf. 28 87 65 56 (Østjylland)
Buckfast bifamilier, 12x10,
sælges. Dronning fra 2016.
Tlf. 23 95 97 79 (Nr. Snede)
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Heino Christiansen
Rødlersvej 11
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 53 22

Brugte Rea-dan magasiner
NM sælges.

Kontakt et medlem
fra redaktionen
hvis du kunne
have interesse i
en annonce i
Honning Magasinet.
Reserver allerede
Bladetnusendes ud til
foreningens 279
DRONNINGER
fra medlemmer samt
højtydende og sunde
avlsdronninger.
oploades
til foreningens
Har medvirket i professionelt avlsarbejde i mere end 25 år.
website.
Ubefrugtede leveres fra 1. juni - 1. august
Befrugtede leveres ca. fra 1. juli - 1. september
Svend Sejr
8220 Brabrand
Telefon: 23 30 08 49
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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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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

kruthuset.biavl@yahoo.dk

Per Ejgil Kristiansen

hek@agrovi.dk

Henrik Jensen Kjelkvist
Betinna Woller

honning@honningpigen.dk

Kyndige biavlere i GRAB:
				

		

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 		

Søren Toft Nielsen

		 Degnevænget 8, 4330 Holbæk 		

31 55 24 68
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

Næsby Gade 23, 4300 Holbæk

21 54 44 51
24 85 12 24

Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve
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