Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Program for begynderkursus 2019 og 2020 (lørdagsholdet)
Program for begynderkursus 2019 - 2020
Hele kursusforløbet starter for begge hold med en introdag, lørdag den 23. februar,
og teoridelen slutter også fælles, lørdag den 6. april.
Som nybegynder i biavl deltager du i et 2 – årigt kursus med 2 lørdage i teori om bier og
biavl, et sommerforløb i skolebigården med den praktiske biavl, afsluttende med 6 aftener supplerende
teori, dialog og erfaringsudveksling, frem til næste års sommerforløb.
Kursusdagene foregår lørdag den 10. og lørdag den 30. marts kl. 9:00 – 16.00 i klubhuset, Ringstedvej
79, 4000 Roskilde.

Dato

Indhold
Vi mødes i skolebigården, Ringstedvej 79,
4000 Roskilde kl. 11.00 til en kort intro og
derefter samkørsel til Tappernøje.

LØ 23/2
2019
kl. 10.00 til
15.30

Materiel til biavlen.
- stadetyper – rammemål - stadekniv – børste osv
- hvor får jeg bierne fra?
- køb af bier?

AV

Underviser

Kort velkomst til GRAB Heino, Hans,
Poul og Ejlif
Gennemgang af hvad der
er nødvendige ting og
materialer til at opstarte
biavl.

Driftsteknik
- hensigtsmæssigt materiel
- anskaffelse/fremstilling
- priser
- forretning eller naturpleje?
- begynderpakken og stader
Dagen holdes hos Heino Christiansen
Rødlersvej 11, 4733 Tappernøje.

GRAB's begynderkursus
Hans Janstrup, Gadesvinget 6, 2670 Greve, tlf. 40 57 84 73, janstrup@hotmail.com
Ejlif Larsen, Ramsøvejen 47, Ramsølille 4622 Havdrup, tlf. 23607064, ejlif.larsen@gmail.com

-

Introduktion til biavl
- DBF (Danmarks Biavler Forening
Velkomst og introduktion
- Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
til det at være biavler.
- Begynderkurset (den teoretiske del af
kurset)
- Skolebigården (den praktiske del af kurset) Hvordan registrerer man
Lov om biavl (retsinformation.dk)
sig i systemet.
- Centralt bigårdsregister Cpdir)
Registrering af bigården
Film af Claus Bering:
Bier
- Info: Hjemmeside, Roskildebi.dk og
Facebook, Gl. Roskilde Amts
DBF-pjecer
Biavlerforening.
Eigil Holm, biavl

LØ 16/3
kl. 9 - 16

Året rundt i bigården
- Trækmuligheder
- Bistadernes placering
- Læplantning

Årets gang i bigården
- forår og sommer i bigården
- efterår og vinter i bigården
- dronning, drone og arbejder, fra æg til
voksen

Allergi for insekter
3 typer af reaktioner

Introduktion til
information fra GRAB.

Ejlif
Poul
Erling
Hans

Introduktion til Lov om
biavl.

Årets gang i bigården
PP (EB)

Bilag om bistik
reaktioner

GRAB's begynderkursus
Hans Janstrup, Gadesvinget 6, 2670 Greve, tlf. 40 57 84 73, janstrup@hotmail.com
Ejlif Larsen, Ramsøvejen 47, Ramsølille 4622 Havdrup, tlf. 23607064, ejlif.larsen@gmail.com

Danmarks Biavler Forening.
- Hvad får vi som biavlere fra DBF?
- Om forsikringer i DBF som biavler

DBF-pjecer
Varroa strategi
Branchekode for honning

Biernes sundhed
- Forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme
- Varroamider og ondartet bipest
- Svampesygdomme og forgiftning
LØ 30/3
kl. 9 - 16

Honningkvalitet
- Branchekode for honningproduktion
- Hygiejne i biavlen
- Registrering i Fødevarestyrelsen
Lov om biavl
- Kontrol med flytning af bier
- Aktuelle bekendtgørelser
GRABs hjemmeside Roskildebi.dk
- Medlemsbladet
- Nyheder
- Aktuelt stof

Gennemgang af lov om
biavl med de
bekendtgørelser der er
vigtige af kende.
Information om brug af
kyndige biavlere og
inspektører.

Knud
Per
Ejlif
Poul
Hans

Brug af Hjemmesiden
Roskildebi.dk
GRABs Facebookside
og ”massemail”

Både aften og weekendholdet mødes igen.
Ejlif
Poul
Hans

Bigårdsbesøg
- hvor kan jeg placere bierne?
- eksempler på hjemmebigård og udebigård
DBF-pjecer
LØ 13/4
Kl. 10.00 til
Kl. 15.00

Vi tænder grillen.
Tovholderne i bigårdene deltager fra kl.
12.00 og introducere deres område
Repetion af indhold på kurset
- Spørgsmål
- Praktiske ting

Film: Biernes by
Hans-Erik
Mogens
Hvad mangler du at vide?
Gitte
Dorthe
Tag spørgsmål med.
Søren
Susanna
Ralf

Evaluering af teoriforløbet
- hvordan kan begynderkurset blive bedre?

23. april 2019

Sommerprogram ”Åben skolebigård” starter”. (se program på Roskildebi.dk)

17. september 2019 Sommerprogram for ”Åben skolebigård” er forbi for i år.

GRAB's begynderkursus
Hans Janstrup, Gadesvinget 6, 2670 Greve, tlf. 40 57 84 73, janstrup@hotmail.com
Ejlif Larsen, Ramsøvejen 47, Ramsølille 4622 Havdrup, tlf. 23607064, ejlif.larsen@gmail.com

Anden del af begynderkurset tirsdage fra kl. 19.00 til 21.30 i klubhuset. Start lørdag den 5/10
derefter en aften om måneden.

Lørdag den 5.
oktober

TI 8 / 10
2018

Varoabehandling af bierne i
skolebigården starter kl. 13.00

Oxalsyre / myresyre til bierne,
kaffe og kage til os andre

Tovholderne

PPT ”Årets gang i biavlen”.

Hans
Susanna

PPT ”Årets gang i biavlen”.

Hans
Susanna

Hvad skal vi være opmærksomme i
denne måned?
Erfaringsudveksling og dialog om
månedens arbejde.

Hvad skal vi være opmærksomme i
denne måned?
TI 12 / 11
Erfaringsudveksling og dialog om
månedens arbejde.

Dialog om vigtigheden af en optimal
varoabehandling.
LØ 28/12

Oplæg om den optimale
varoabehandling.

Oxalsyrebehandling i skolebigården.

Hans
Tovholderne

Varoa.dk
Æbleskiver og gløgg.

Ralf

Hvad skal vi være opmærksomme i
denne måned?
TI 14 /1
2020

TI 11 / 2

PPT ”Årets gang i biavlen”.

Hans
Susanna

PPT ”Årets gang i biavlen”.

Hans
Susanna

Erfaringsudveksling og dialog om
månedens arbejde.

Hvad skal vi være opmærksomme i
denne måned?
Tjekke om bierne har foder, hvad fodre
vi med?
Erfaringsudveksling og dialog om
månedens arbejde.

GRAB's begynderkursus
Hans Janstrup, Gadesvinget 6, 2670 Greve, tlf. 40 57 84 73, janstrup@hotmail.com
Ejlif Larsen, Ramsøvejen 47, Ramsølille 4622 Havdrup, tlf. 23607064, ejlif.larsen@gmail.com

Hvad skal vi være opmærksomme i
denne måned?

PPT ”Årets gang i biavlen”.

Hvornår kan man flytte bier?

Hvad siger Lov om biavl i
forhold til flytning af bier?

TI 10 / 3

Hans
Susanna

Erfaringsudveksling og dialog om
månedens arbejde.
Åben Skolebigård åbner kl. 18.00 til
20.00, og 2. år som nybegynder starter.
TI 21 / 4
2020

Velkomst og præsentation af
tovholdere.

Se program på Roskildebi.dk

Tovholderne

Kort intro til programmet for
Som altid er skolebigården åben for alle. Åben skolebigård

GRAB's begynderkursus
Hans Janstrup, Gadesvinget 6, 2670 Greve, tlf. 40 57 84 73, janstrup@hotmail.com
Ejlif Larsen, Ramsøvejen 47, Ramsølille 4622 Havdrup, tlf. 23607064, ejlif.larsen@gmail.com

