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09-05-2016 

         Ny biavler 

 Oplevelser som begynder  

 – at opsamle ”know-how” på alle måder 

 

 De første møder med bierne – hvordan er det ? 

 

- Min biavl – omfang mv. 

- Valg af stadetype, overvejelser om materiel 

- erfaringer fra afprøvning 

- Når bierne går deres egne veje . . . 

- En plan / en strategi for arbejdet med bierne 

- Tjekke stadet og bifamilien – hvordan ? 

- Brug KABF – bliv aktiv – kom til aktiviteter 

09-05-2016 

         Min biavl – omfang 

  

 

  

 Kursus vinter 2012-13 

- Skolebigård forår og sommer 2013 

 

- Sommer 2013 – får lille 4 rammers familie der stilles i 
villahave 

 Den vokser til at fylde hele magasinet til vinteren 

 

- Forår 2014 – laver en aflægger så der er 2 familier i 
villahaven, og køber 3 familier til opstilling i 
havekoloniforening på deres fællesarealer 
 

- Forår 2015 – flytter bifamilie fra villahaven til 
havekoloniforeningen. 

- Sommer 2015 – danner 2 aflæggerfamilier og henter sværm 
- i alt 5 familier i havekoloniforeningen 

 

- Forår 2016 – 3 familier - og plan om at danne 2 
aflæggerfamilier til i alt 5 familier i havekoloniforening 
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         Valg af stadetype 

  

 

  

 Umiddelbart er det et valg mellem trugstade eller 
opstabling 

 

Oplever belastning af ryggen ved trugstadet med lang 
rækkeafstand foroverbøjet 

 

Vælger derfor opstablingsstadet. 

Men oplever det man køber som ”et industriprodukt”, 

- at magasinerne er grimme, ucharmerende og ”kunstige” 

 

Vil lave pæne opstablingsmagasiner der passer til at stå i en 
villahave. 

Flere afprøvninger af hurtigt byggede modeller fører til en 
endelig version: (bygget på bisløjdholdet og med stor 
hjælp til at få mål til at passe til 12x10-rammer). 
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  Valg af stadetype - selvbyggerversion 

en sandwichkonstruktion af plader i  vandfast krydsfiner, 

- beklædt med pæne lister og smurt med koldpresset linolie 

  

 

  

 

  

Har prioriteret: 

- pænt udseende 

- begrænset vægt 

- holdbare materialer 

- i orden til vinterbrug (passende k-værdi/ dvs. varmetab) 

- let at adskille og samle igen 
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  - realiteterne er lidt mere kedelige 

• Fik travlt med at få gjort klar til 
stader i kolonihaven – og måtte 
vælge nogle ”hurtigløsninger” 

•  - et meget grimmere tag – bare 
en stålplade sat på en skrå 
træbund. 

•  - hurtigt-byggede 
krydsfinermagasiner – 4 plader 
der skrues sammen og pålimes 
”håndtag”. (De fungerer faktisk 
og holder rigtig godt også nu 
efter 2 sæsoner !) 
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         Valg af stadetype – og designvalg 

  

  

 

    Efter snakke på bisløjdholdet blev 
jeg inspireret til at flytte 
flyvebrædtet fra lige over jorden 
til højere oppe, så yngellejet kan 
være under flyvebrædt og 
honningdepotet være over – 
svarende mere til hvordan bierne 
bor ”vildt”. 

 

 

 

 

                   Flyvebrædt  
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Bøvl med bier – når de går deres egne veje 

• Teorien : En aflæggerfamilie udvikler flere dronningeceller, 
men den første der kryber ud, tager livet af de øvrige - ? 

• Forkert – der var dannet 12 dronningeceller og 3 sværme 
fløj i løbet af 3 dage før jeg forstod problemet (og fjernede 
de sidste dronningeceller på nær 1). 

 

• En familie kan blive utilfreds med deres dronning, tage livet 
af den og gå i gang med at lave en ny – eller flere. 

• Så når du ikke kan finde dronningen og finder flere 
dronningeceller på vej – så er det måske forklaringen. 

 

• Når den ny familie er godt på vej med sin nye dronning og 
den i de næste uger skal på parringsflugt, kan dårligt vejr 
(koldt, blæsende, regnfuldt) i perioden betyde, at 
dronningen bliver dårligt parret – dvs. at al yngel bliver 
droner. 

09-05-2016 

Bøvl med bier – når de går deres egne veje 

• Selvom du kigger meget nøje 
på tavlerne for at finde alle 
dronningeceller – så du kan 
undgå sværmning – kan de 
være så godt skjulte i hjørner 
og kroge, eller under et tykt lag 
af beskyttende bier på tavlen – 
at du bare ikke opdager dem 
alle.  

• Ugen efter har du så en 
forseglet dronningecelle 
(eller en celle hvor den 
allerede er krøbet !)  

 og så er det faktisk for 
sent. 
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         Ny biavler – planer / strategier 

 Respektere biernes natur, støtte deres livsudfoldelse og opnå 
at høste honning - og få bestøvet. 

 

 Biernes mål : at lave flere bier så arten fortsætter 

 Mit mål : (bestøvning) og få et honningoverskud 

 

 Vejret og årstiderne er en styrende ramme 

 sent efterår – vinter – tidligt forår: 

 det er for koldt (under 8 °C) til at bierne er aktive uden for stadet 

 Mit mål: at der er mad nok i stadet til overlevelse 

  

 Forår – sommer – efterår 

 bierne er aktive uden for stadet, bifamilien skal udvikle sig bedst muligt – 
mange bier der er aktive – for bestøvning og nektarindsamling 

 Mit mål: at der hele tiden er tavler nok, magasiner nok, så der kommer mange 
bier og stadig er plads til honningen, og sværmtendens undgås 

 Sikres ved løbende at tjekke at dronningen fungerer og at der er plads i stadet 
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         Ny biavler – planer / strategier 

 Planer og strategier er mest noget med at gribe ind når det 
er ved at udvikle sig ”forkert”: 

 

- Dronningeceller og sværmtrang i en familie 

- Svag familie med få bier og kun meget lidt yngel 

- Dronning mangler – kan ikke findes og æg/rundlarver 
mangler 

 

 Sørge for at bruge gode metoder: 

 

- Gamle yngeltavler skal fjernes for at mindske sygdomskim 

- Bruge dronningegitter for at sikre honningtavler fri for yngel 

- Flytte tavler til honning over dronningegitter 

- … 
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 Ny biavler – tjekke stade-status 

 Tjekke status for hver familie for hvert eftersyn. 

 - hvordan gøres det på en god måde – kort og præcist ? 

 

 Jeg prøvede at formulere et par gode spørgsmål der kan 
belyse status. 

  

09-05-2016 

         Ny biavler 

  

 Ny biavler – det er oplevelser som begynder – det er 
”know-how” på alle måder, der skal samles op 

 
 Der er mulighed for berigende fællesskab med andre: 
  
 - begynderkurset er som at tage et kørekort – først er der  
 teori-prøven og bagefter er der den praktiske prøve 
 - du kan lære det praktiske ved at komme i skolebigården og prøve 

tingene af i praksis 
 - brug andre biavlere som et netværk, hvor du kan hente gode råd 

og inspiration til din hobby som biavler 
 - hør andres erfaringer med stadetyper, med metoder i biavlen, med 

honninghøst, med måder at sælge honning og andre produkter 
(tavlehonning, propolis, mjødbrygning, propolissnaps . . .) 

 - byg-selv dit materiel – deltag i bisløjd i vintermånederne 
 - og så er der arrangementer – sommerudflugt til oplevelser – 

honningsmagning i efteråret - debataftener i løbet af vinteren 
 

 Brug din forening – bliv aktiv i KABF ! 
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Hvor møder jeg også andre gennem bierne 

• På rejser ud i verden er 
det altid interessant 
hvordan man gør med 
bier . . . 

 

 

• - hvordan smager  

 honning fra Island ? 

 

• I kolonihaveforeningen 
holder de ”Børnedag” 
hvor bierne vises frem: 

forår i New York 

09-05-2016 

Ny biavler 

 

 

 

  Glæder mig til at møde dig i KABF  

 


