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Kursus i biavl 2019
KABF – Aften 4:4

Dagens program

• Skadegørere

• Honning og behandling

• At lave en familie (princippet)

• Om at være ny biavler
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Varroa-miden (Varroa destructor)
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Varroa Cyklus 

1. Inden cellen forsegles, kravler Varroa-miden 
ned under laven og indlejrer sig i fodersaften.

2. Når larven har spist saften, frigøres miden, og 
denne begynder at suge blod (overføre evt. vira).

3. Varroa-miden lægger sit første æg (1 han) 60 
timer efter forsejlningen. Derefter lægges æg 
(hunner) med 30 timers interval.

4. Varroa-’ungerne’ suger blod af moderens ‘hul’ i 
honningbien.

5. Parring finder sted.
6. Voksne Varroa-mider forlader cellen, mens 

moder, umodne mider og hannen dør og bliver 
tilbage i cellen.
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Drone tavlen

5

Her ses 2 Varroa-mider
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www.varroa.dk
Den sikre og den simple strategi
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Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos 
honningbier og avlede humlebier
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� Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere 
hos honningbier og avlede humlebier

• � Der er meldepligt på Ondartet bipest
(forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae)

• � Der er meldepligt på Europæisk bipest
(forårsaget af bakterien Melissococcus plutonius).

• � Der er meldepligt på Stenyngel (forårsaget af 
Aspergillus-svampe)
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Ondartet bipest

• Paenibacillus Larvae er en af de alvorligste 
bisygdomme i Danmark.
▫ American foul-brood (AFB)
▫ Sporedannende

• Angriber kun larver/pubber
• Ubehandlet fører den til familiens død
• MEGET smitsom
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Europæisk bipest

• Tarmsygdom forårsaget af bakterien
Melissococcus plutonius
▫ European foul-brood (EFB)
▫ Sporedannende

• Angriber kun larver, og spredes af ammebierne
via fodersaften til larverne
▫ Små, døde larver vil ligge i forvredne stillinger

• MEGET smitsom
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Stenyngel (DK 1970)

• Sjælden svampesygdom
fra aspergillus
▫ Alm. forekommende i jord

(derfor ingen jordkontakt).

• Sporer angriber larver og honningbier
▫ Larven dræbes af et toksin som svampen udskiller

• Mumierne vokser fast i tavlerne.

• De voksne bier bliver bl.a. smittet i forsøg på at fjerne 
den døde yngel
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� Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere 
hos honningbier og avlede humlebier

• � Der er IKKEmeldepligt på kalkyngel.
• � Der er IKKEmeldepligt på Nosema.
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Kalkyngel
• Forårsages af svampen 
Ascosphaera apis
▫ Sygdommen spredes via sporer, gennem foderet

• Kalkyngel er arveligt betinget – optræder typisk når biernes 
yngel bliver kølet ned i forårsmånederne.

• Spore angriber tre-fire dage gamle larver

• De døde larver/mumierne svulmer op, men vokser IKKE fast i 
tavlerne

• Det anbefales at man skifter til en ny dronning med god 
hygiejnisk adfærd.
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Nosema
• Nosema, Nosema apis – encellede organismer, som 

er i stand til at danne sporer.
▫ Livscyklus foregår i biens midttarm, => bugløb

• Smitter ved f.eks. fjernelse af ekskrementklatter

• Nosema angriber voksne bier.

• Sygdommen er alvorligst om foråret
▫ Dårlig overvintring
▫ Tømmer tarm inde og ude i stadet
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Noget om honning
Hvad gør man?
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Hvad er honning?

Ifølge EU:

• Honning er det produkt som bierne fremstiller af 
de safter de samler fra levende planter, 
omdanner og lagrer i bihuset.
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Honningdug
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Honningmaven
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Modning

• Inddamper og tilsætter enzymer
• Placeres omkring yngellejet
▫ Flyttes så til nye celler

• Vand% under 19%
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Hvad gør bien…
• Vand inddampes til ca. 19-20%
• Rørsukker spaltes

Rørsukker druesukker + frugtsukker

Sacharose glucose + fruktose

Enzymerne virker stadig efter at honningen er modnet

invertase
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Enzymer

Glukose gluconsyre + brintoverilte

Glykose-oxidase

Øget holdbarhed - hæmmer vækst af svampe og bakterier
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Hygroskopisk
Honning suger vand –!

Relativ luftfugtighed Vandindhold i honning

50% 15,9%

60% 18,3%

70% 24,2%

80% 33,1%
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Modning af honning

2/3 forseglet honningtavle Tændstikmetoden
- dråben bliver hængende
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Tynd honning
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Refraktometer
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Honningens sammensætning
• Druesukker: Får honningen til at krystallisere

(Glukose) Vanskelig opløselig i vand

• Frugtsukker: Hindrer krystallisering
(Fruktose) Let opløselig i vand

• Kolloider: Gør lynghonning sej
(Proteinart) (Honningløsner skal bruges ved slyngning)

• Melezitose: Får honning til at krystallisere
(Cementhonning)

• Inhibiner: Hæmmende stoffer mod bakterier og svampe

• Honning: Hygroskopisk, d.v.s. opsuger vanddampe og dufte

• HMF: Hydroxymethylfurfural
(Måleenhed)
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Honning Farve Konsistens Aroma
sensorisk pH Vand Invertase

(U/kg)

By have Lys rav Flydende 
vandklar

Frugt 
Middel 
intensitet

4,23 23,6 182,3

Skov Mørk 
brun

Helt 
krystalliseret

Malt tørret 
frugt 
middel 
intens

5,35 15,5 221,6

Lyng Lys brun 
rødlig

Helt 
krystalliseret

Intense 
aromatisk 
tærte

5,13 18,5 142,2

Forår Beige Fine
Krystaller

Blomster 
kraftig 5,47 15,5 220,6

Hvidkløver Lys beige,
gullig 

Helt 
krystalliseret

Aromatisk 
middel 
intense

5,22 15,8 189,9

Raps Lys  beige Fine 
krystaller

Blomster
mild 4,78 15,9 94,6

.
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Fratage honningtavler
• Bitømme
• Ryste/børste tavlerne for bier
• Blæser

• Her kommer det med ”røveri” ind…
▫ Er trækforholdene dårlige når der tages honning 

fra, er risikoen for at det igangsætter ”røveri” stor. 
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Tag honning fra. 

32

• Brug bi tømmer
• Eller ryst bier af foran stadet
▫ Ned på en sæk (!)

Fodring

• Der skal fodres lige efter honningfratagning!
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Sining af honning
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Krystalliseringsprocessen

43

Podning
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D.B.F.
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Bekt. om honning
Honning må ikke tilsættes fødevareingredienser, herunder 
tilsætningsstoffer til fødevarer, ligesom andre tilsætninger end honning 
er forbudt, hvis produktet markedsføres som honning eller anvendes i et 
produkt, der er bestemt til konsum. 

• Stk. 2. Honning skal så vidt muligt være fri for uvedkommende organiske eller 
uorganiske stoffer.

• Stk. 3. Pollen eller honningens karakteristiske bestanddele må ikke fjernes, 
medmindre dette er uundgåeligt, når uvedkommende uorganiske eller organiske 
stoffer fjernes, jf. dog bilag I, punkt. 1, litra b, nr. 6.

• Stk. 5. Honning må ikke: 
1. Have en fremmed smag eller lugt, 

2. Være begyndt at gære, 
3. Have en kunstigt ændret surhedsgrad eller 
4. Være varmebehandlet således, at de naturlige enzymer er blevet ødelagt eller væsentligt 

svækket.
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Mærkning af fødevarer
Bekendtgørelsen om mærkning af fødevarer

• Færdig pakket honning skal mærkes med:
▫ Producentnavn og adresse
▫ Varebetegnelse
▫ Nettoindhold
▫ Holdbarhedsangivelse og særlige opbevaringsforeskrifter
▫ Lot-mærke
▫ Oplysningen om ”Uegnet til børn under 1 år”
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Autorisations Vejledning: Resume
Salg af honning direkte til detailvirk. – over grænsen og til 
honninggrossist
(biavlere er alle primærproducenter)

• Sælges mere end 4.000 kg pr. år skal man registreres hos
fødevaremyndighederne.

• Sælger man honning til honninggrossisten/ til honningcentral skal
man registreres hos fødevaremyndighederne.

• Forarbejder man honning med andre ingredienser (tilvirkning) skal
man registreres hos fødevaremyndighederne

• Registreringen gøres på fødevarestyrelsen
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Pause ?
• Sværm rundt og oplev det på tæt hold

(5 min) 
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Kun rent!

Facts om honningbier

• Der skal ca. 1200 flyvninger til 1 tsk. honning

• Det er estimeret at det ’koster’ 1kg honning at 

lave 60g voks.

• Ved gennemgang; Dronning, æg og larver?

• Bistyrken går fra højsæson på ca. 70.000 ned til 

omkring ca. 10.000 om vinteren.

63



17/02/2019

22

SLUT
Tak for denne gang
- Vi ses i skolebigårdene


