Oktober 2017 Nr. 5 Årgang 34

HONNING MAGASINET
Medlemsblad for GL. Roskilde Amts Biavlerforening

KALENDER

30. dec. kl. 13:00 - Den sidste oxalsyrebehandling, vi mødes i skolebigården.
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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

Lørdag d. 14. oktober mødtes vi i skolebigården til syrebehandling af staderne.
Det var en hyggelig eftermiddag med kaffe, brød og snak. Bierne var lidt sure
og 5-6 af os fik hug, selv om vi havde udstyret på. De kan altså godt stikke
igennem et par bukser!!

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

Tirsdag d. 10.oktober havde vi Rolf Teurkauf fra Danmarks Biavlerforening til
at holde foredrag om arbejdet med Coloss, hvilket afledte en gennemgang af
den nye varroastrategi. Han sluttede aftenen af med en gennemgang af, hvad
honning består af og hvad vi kan gøre for at sælge vore produkter.
Vi var ca.40, der var mødt op.
Vi fik aldrig etableret en arbejdsdag, da vejret var fuldstændig uberegneligt.
Imidlertid har Ove på egen hånd brugt de få dage, det var muligt til, at afrense
og male klubhuset, så det står fint og nymalet.

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)

Den sidste oxalsyrebehandling foregår d. 30. december, hvor vi mødes i skolebigården kl. 13.
Mvh
Hans Janstrup

Giftskader: Bent Larsen, Ringvej 21, 4750 Lundby
Tlf.: 20 45 10 82
Varroaoplysning og vejledning: Ejlif Larsen og
Knud Graaskov

Redaktion, annonceekspedition
Michall Cadovius
michall@wetouch.dk
Deadline for næste nummer
Den 10. December 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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Hvorfor fik jeg bier!

Tekst: Mogens Larsen - Foto: Michall Cadovius

Interessen for biavl fik jeg da jeg som barn tilbragte meget tid hos min mormor
og morfar. Morfar havde bier, og man måtte ikke komme i nærheden af staderne. Der skulle gå mange år før jeg blev biavler.
En skilsmisse og arbejde førte mig rundt i verden. Først Doha i Qatar, hvor jeg
arbejde med byggeriet af et hotel og konferencecenter. Senere palads til sultanen i Bandar Seri Begawan, Brunei, på Borneo og senere i USA. I USA arbejde
jeg for Trelleborg Typehuse, det meste af tiden i staten Connecticut. Vi flyttede
med rundt hver gang vi byggede et nyt hus. Det var store huse, 3 - 4 måneder
hvert sted.
Senere mødte jeg MaLinda og efter mogle år blev vi gift og fik en mere permanent bopæl. Først i Lakeville, og senere i Pomfret Connecticut.
For 15 år siden fik jeg mit første bistade Langtrugth. Jeg fik hjælp af en lokal
biavler i Pomfret. Der blev hentet gamle (meget sorte) voks tavler ned fra loftet,
for de skulle bruges til yngellejet. Honning magasinet var ¾ rammer med større
plads mellem rammerne, kun 9 i en kasse.
Honningen fik jeg slynget hos den lokale Bimaterial forhandler. Jeg fik nye
bifamilier hver år. Der var mange problemer med sygdomme og skadedyr. Hvis
de ikke blev spist af mus, var det voksmøl. Efter 4 meget frustrerende år med
bier, og nye familier hvert år, var der ikke meget tilbage og så kom colony collaps disorde. Det blev ikke til meget honning. Vi tog ikke honning fra yngelleget. Yngellejet var i samme kasse året rundt, dvs ingen fornyelse af yngellejet. Vi
fodrede lidt om foråret hvis det var nødvendigt.
Så blev det besluttet at vi ville flytte til Danmark, da jeg blev farfar og MaLinda
kunne blive bedstemor. Vi slog os ned på Orø.
Jeg tog noget af mit materiel med USA, og meldte mig til begynderkursus i
GRAB. Nu ville jeg lærer hvordan jeg skulle gribe det an, så jeg kunne undgå
sygdomme. Det første år deltog jeg i GRAB’s hyggemøde med Kinesisk lotteri
og købte lodder for 50 kr. Jeg sagde ”nu skal jeg have bier” og der blev grinet.
Men jeg vandt en bifamilie fra Per Kristiansen - men har ikke vundet noget
siden.
Jeg tog navnet Orø Honning. Der var ikke andre biavlere på det tidspunkt.
Senere kom der to mere. Orø blev renavls område for Keld Brandstrup. For et
par år siden spurgte Keld mig om jeg kunne anbefale et andet sted, hvor han
kunne have dronninger til parring. Det første sted han havde var nogle grunde,
som der skulle bygges på.
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Havens dag d. 10. september
Af Hans Janstrup

Jeg havde været i kontakt med Erik, en lokal landmand i Næsby. Jeg kunne
have bier på et areal, der blev brugt til vildtpleje. Jeg købte frø, pollen og nektar
blanding som Erik kunne så på marken. Det første år var ikke et godt år.
Der blev sået lidt sent, og det var et meget tørt år. I år har det været meget bedre. Der har ikke været nogen vinter dødelighed blandt bifamilierne.
Det første år havde jeg en dronemor, og måtte ryste alle bierne ud, væk fra
de andre stader. Så måtte de selv finde et nyt hjem. Nu har jeg over 20 stader.
Keld vil gerne have flere parrings kassetter på Orø, så nu jeg sætter 2 tavler med
en tredjedel dronevoks i hvert stade om foråret, så der kan bliv nok droner til
parring.

Foto: Mogens larsen - Doha

Foreningen fik i slutningen af august en henvendelse fra Havecenteret Hobbyland omkring deltagelse i Havens Dag. De ønskede vores deltagelse, så vi
kunne orientere om bier og bestøvning.
Ejlif og jeg selv brugte en søndag på arrangementet. Det gav anledning til mange gode snakke med kunderne. At vi også fik solgt lidt honning var bare fint.
Da vi kl. 16 pakkede sammen, havde der været i omegnen af 1500 mennesker
forbi os.

Foto: Mogens larsen - BSB Burnie

Foto: Hans Janstrup

Foto: Mogens larsen - Trelleborg USA

Foto: Mogens larsen - Honning stand Orø
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Jeg håber ikke at det bliver mig der fanger dem!
af Ejlif Larsen.

En af mine bigårde, som står i Gedesby på Falster er med i Danmarks Biavlerforenings bigårds overvågnings program, der er i alt 60 bigårde fordelt over hele
landet involveret i projektet.
Overvågningsprogrammet er et 3 årigt forløb hvor det er de samme stader der
er i fokus, når jeg har overskriften ”jeg håber ikke at det bliver mig…” er det
fordi vi sætter fælder op for den lille stadebille og den Gulbenede gedehams
kendt som den asiatiske gedehams, begge arter vil have en meget stor indvirkning på honningbien i Danmark.
Samtidig med at overvåge om disse 2 arter kommer til landet, skal vi som bigårdsværter også se efter de almindelige sygdomstegn, som kalkyngel, Sækyngel,
Deform vingevirus og Bugløb. Herudover Bistyrke og Yngelsætning. Indrapporteringen sker i et analyseværktøj der er udviklet i Danmarks Biavlerforening
med Ole Kilpinen og Flemming Vejsnæs som projektledere.
Mine stader i Gedesby er Norsk mål på koldbyg og af træ. Grunden til at de
er af træ er en hel anden historie, der starter med at jeg ansøgte om at blive
økologisk biavler, da reglerne blev ændret og nye arealer og områder kom i spil,
jeg fik dog afslag fordi min bigård står uden for det område der er sat af på
Sydfalster.

Per Kryger fra Flakkebjerg er også med i projektet med en spændende undersøgelse der går ud på at sammenligne biernes genetik med deres overlevelse og
generelle sundhedstilstand. Vi har derfor alle sammen blevet bedt om at indsende 4 unge bier fra hvert stade. Målet er at kunne påvise om de familier der
overlever, eller som er syge eller svage, har en anden genetik end de sunde bier.
En forventning som Per Kryger har er at de bier der ikke klarer sig har en mere
blandet genetik end de sunde bier.
Hvad regner jeg så med at få ud af at deltage i et 3 årigt projekt?
Det lyder flot når jeg skriver, at være en del af et overvågningsprogram overfor
nye skadegørere, men jeg regner med også at få det ud af det, at jeg lærer noget
mere om at passe mine bier – at de gennemgange jeg foretager af bi familierne
skal indrapporteres gør (tror jeg) at gennemsynet efter fx vingeskadede bier,
biernes adfærd, formeringen, varoabehandlingen efter den sikre strategi og selvfølgelig honninghøsten fra de enkelte stader.

LILLE STADEBILLE

GULBENET GEDEHAMS

Foto: Ejlif Larsen -Stader i Gedesby på Falster

Mine fælder efter den lille stadebille har været tomme hele sommeren, hvepsefælden har fanget et par hvepse og en enkelt gedehams. Den lille stadebille
er endnu ikke set i Danmark, men det er vigtigt, at vi holder øje med dem.
Den er i Italien hvor den er kommet til fra Afrika med et skib med frugt. Det
samme ville jo kunne ske i Danmark hvor de også kommer skibe med frugt fra
bl.a. Afrika. Og den Asiatiske hveps er heller ikke i Danmark endnu – den tror
jeg dog at den kan være her inden for nogle år.
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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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BRYG DIN EGEN MJØD
Kom nemt i gang med mjødbrygningen for

kun 550,- kr.

Bihusets mjødsæt indeholder:
• 30 l gærspand
• Termometer
• Hævert
• Oechslevægt
• Glascylinder
• Flaskerenser
• Kapselpåsætter
• Kapsler
• Ballon rens
Vi har alt, hvad du skal bruge til at lave din egen mjød

se mere på www.bihuset.dk

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

www.bihuset.dk
Sælges

6-solds selvvendeslynge med
programautomatik.
Pris: 15.000,- kr. (nypris 29.550 kr.)
Dana api afsmelter.
Pris: 15.000,- kr. (nypris 31.560 kr.)
Kan evt. leveres ved hurtig handel.
Kjeld Petersen (Løgstrup)
Tlf. 23 30 79 35 - kpe@uniktrading.dk

Vi forhandler næsten alt inden for biavl
blandt andet vokstavler, fast & flydende foder, rammer,
bidragter, opstablingsstader i styropor og meget andet

Øster Bording Landhandel
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Jørn Pedersen/Lis Christiansen
Øster Bordingvej 55 - 8600 Silkeborg
TLF: 86 85 66 60
Mail: j-p-biavl@live.dk

www.landhobby.dk

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

DIN ANNONCE
KUNNE VÆRE
VejenHER!
Biavlscenter
Bastrup Skovvej 20
6580 Vamdrup

Kontakt
et medlem
Åbent: tirsdag
og torsdag
16-18 (hele året)
fra kl.redaktionen
Fra 1.4-1.10 har centeret åbent på
hvis
du
kunne
fredage
fra kl.
16-18 og
lørdageinteresse
fra kl. 8.30-12.00
have
i
Øvrige dage efter aftale
en
annonce i
BennyMagasinet.
Gansler
Honning
Tlf. 75 36 79 00
Mobil
21 74 ud
79 til
59
Bladet sendes

info@biavlscenter-vejen.dk
foreningens 279

medlemmer
samt
Vejen
Biavlscenter
Borgergade
74
oploades til foreningens
6752 Glejbjerg

Åbent hver onsdag (hele året) kl. 16-18
eller efter aftale

Tlf. 75 36 79 00
Mobil 21 74 79 59

info@biavlscenter-vejen.dk
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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:

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

Brand

Kyndige biavlere i GRAB:

Vandskade og oversvømmelse, når de
forsikrede genstande befinder sig i bygning

Carsten Dalbøl 				
Lillegade 10, 2670 Greve 		

Telefon
43 40 47 26

Stig Nielsen 				
Lille solhøjvej 8, 2640 Hedehusene

24 87 80 80

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

				

		

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

Næsby Gade 23, 4300 Holbæk

21 54 44 51
24 85 12 24

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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Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve
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