Kursus i biavl 2020
KABF – del 1:4
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Kursus materiale
Powerpoint præsentation kan hentes på KABF’s egen
hjemmeside:
www.vokstavlen.dk
Bliv biavler > Undervisningsmateriale
På Danmarks biavlerforening (DBF):
www.biavl.dk
– findes meget andet materiale
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Præsentation
KABF (Københavns Biavlerforening)
• Amager (Amagers biavlerforening)
Bitta
• Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård – assisterende)
▫ Nielsen.bitta@gmail.com

Morten
• Bier siden 2010 (5 familier i 3 bigårde)
▫ Mortenwesty@gmail.com

Morten B. Westy
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Formål

(1:2)

• Introduktion til biernes biologi og biavl
▫ Begreber, teknikker og lovgivning

• To teoridage – del:
1. Hvad er en bi – materialer og anskaffelser
2. Biernes anatomi, livscyklus – skadegørere
3. Biavl og drift ”how to do” – sværm og
skadegørere
4. Honningbehandling/lovgivning at lave små
familier
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Formål

(2:2)

Praktisk håndtering af bier og bistader
• 2 kursusaftener i skolebigården fordelt på 8 hold
▫ Hvidovre, Ejby, Frederiksberg og Amager-Bi


www.vokstavlen.dk > Mødedatoer i skolebigården

• Gennemgang af bistader

▫ Dronning, droner og yngel
▫ Udvidelse af stadet
▫ Slyngning af honning

• Klubaftener (frem til september)
▫ Klargøring til vinter
▫ Varrora-behandling
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Lad os begynde

Morten B. Westy
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Hvad er en honningbi?
Honningbier (Apis mellifera)
• Socialt insekt, der lever i familier med en
kompliceret og effektiv, social struktur. Som hos
andre sociale insekter styres samfundet af en
"dronning", som er den eneste bi, i hele boet, der
forsyner familien med afkom og styrer familien
ved hjælp af de feromoner, som hun udskiller.
• En af de meget få insektarter, som mennesket har
gjort til husdyr. De gamle ægyptere havde bikuber
for 5.000 år siden. Deres betydning som
blomsterbestøvere har man længe været klar over,
og honningen har altid været eftertragtet.
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Bagkrop

Forkrop

Forkrop

Bagkrop

For-,

mellem-

og bagben

Biens krop er dækket med flere slags fine hår som bruges dels:
• Til at sanse verden omkring sig
• Til at opfange pollen fra blomsterne
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Bi-bukser (?)

Morten B. Westy
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Dronning, drone og arbejderbi
Omtrentlige livsforløb
• Dronning 3-4 år
• Drone 50 dage
▫ Dør efter parring

• Arbejderbi
▫ Sommer ca. 4 uger
▫ Vinter 6 måneder
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De 5 farver
International farvekodning af dronninger
Endetal årstal

Farve på dronning

Årstal (eksempel)

0 og 5

Blå

2015, 2020, 2025
osv.

1 og 6

Hvid

2016, 2021, 2026
osv.

2 og 7

Gul

2017, 2022, 2027
osv.

3 og 8

Rød

2018, 2023, 2028
osv.

4 og 9

Grøn

2019, 2024, 2029
osv.
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Materialer
• Opstablingsstade
▫ Fordele:
 Kunststof ingen fugtproblemer
 Færre løfteproblemer
 Tidsbesparende
▫ Ulemper:
 Ikke så æstetiske

• Trugstadet
▫ Fordele:
 Smukkere
 Passer godt i en have, hvor der kun skal stå nogle få
▫ Ulemper:
 Tager længere tid
 Løfteproblemer
 Fugtproblemer

Morten B. Westy
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Materialer:

Bidragter
• Der er mange forskellig typer, hvad skal man
vælge(?) Det anbefales at vælge en bidragt man er
tryg i.
• Det er vigtigt, at bidragten er/og holdes ren!
▫ Beskyt dine egne bier mod sygdomme

• Handsker; i skolebigården tilbydes
engangshandsker. Alternativ kan man købe nogle
bihandsker som kun benyttes i skolebigården
• Det er vigtigt, at handskerne er/og holdes
rene!
▫ Beskyt dine egne bier mod sygdomme
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Materialer:

Redskaber
Biavlerens vigtigste redskaber i marken:
• Stadekniv
▫ Særligt denne er et vigtigt redskab. Der findes et
par modeller, bl.a. en ‘amerikansk model’

• Røgpuster
▫ Denne bruges til at ‘styre’ bierne – brug den med
omtanke – undgå at bierne bliver røgforgiftet 

• Bibørste
▫ Bruges mest ved honning-fratagning, men kan
også være anvendelig ved gennemgang
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Materialer:

Kunst- jomfru- og yngeltavler
• Der er 3 betegnelser for rammer (uanset mål)

▫ Kunst-tavle; helt ny tavle med isat ny voksplade
▫ Jomfrutavle; tavle der kun har været brugt til honning
▫ Yngel-tavle; tavle der bruges til yngel (eller har været
brugt)

• Der er forskellige forseglinger

▫ Yngel har en lidt mere mørk forsegling
▫ Honningen har en lys forsegling

• Læg mærke til forseglingerne første gang i skolegården

Morten B. Westy
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Hvad er hvad?

2)

1)

3)
4)
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Vokstavlen
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Materialer
• Sværm rundt og oplev det på tæt hold
(10 min)

Morten B. Westy
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Bistader, bigård og indhold
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Deres naturlig miljø
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Opstablingsstade
• Bistader er fremstillet af
polyutheranskum, som har højt
isolerende egenskaber kombineret
med en lav vægt og god styrke.
• Staderne findes i alle gængse mål.
• Bunden har et metalgitter samt en
plastikbakke, som kan tages ud
under f.eks. forårsrengøringen.
• Låget leveres med tagclips til at
holde det fast.

Morten B. Westy
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Opstablingsstade
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Trugstadet
• Køn at se på
• Kan selv reparere
• Og kan bygges selv…
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Trugstadet

Morten B. Westy
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Rammemål
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Rammemål
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Morten B. Westy
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Tabel over rammemål
Udvendig bredde bundliste

Udvendig højde

(mål i mm)
Antal
arbejderceller
(begge sider)

Vagt i kg, med
honning

12 x 10

326

282

6416

10 x 12

276

332

6392

2,5
2,5

LavNormal

366

222

5592

2,1

Norsk mål

366

260

6640

2,5

Langstroth

450

232

6920

2,7

Dadant

450

286

9784

3,8
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Mange muligheder

30

Placering af bistade
• Placering i henhold til lov (6,2 m fra offentlig vej)
▫ - der skal være vand inden for 200 meter

• Vand
• Læhegn, terræn og beplantning
• Forhold til naboer
• Forskelle mellem land og by !

Morten B. Westy
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Placering af Bistaderne
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Opstilling af bistaderne
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Opstilling af bistaderne

Morten B. Westy
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Jespers bigård
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36

Morten B. Westy
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38

39

Morten B. Westy
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!
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Bigård i haven
• Privat grund – man må gerne holde bier hvis de ikke generer andre
• Naboerne – snak med dem … (!)
• Placering hvor det er praktisk
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Op ad et højt hegn eller hæk
Væk fra stier/legepladser
Læ – men alligevel med sol
Helst syd/vestvendt
Tørt underlag – ikke fugtigt
Pas på overhængende træer

• Adgang til vand
• Hvis der klages?
• DBF’s ansvarsforsikring

Morten B. Westy
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Materialer
• Sværm rundt og oplev det på tæt hold
(10 min)
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God hygiejnisk praksis i biavlen
– betyder at man skal indbygge god hygiejnisk adfærd og rutiner i sin drift.
DBF har udarbejdet retningslinier for god hygiejnisk praksis for biavlere:
Branchekode for honningproduktion

Morten B. Westy
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Hygiejne i biavlen
Målsætningen
• Erkende og forebygge fødevarerisici i forbindelse med
behandling af honning, samt
• Erkende og forebygge forhold der kan forringe honningens
kvalitet
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Hygiejnekrav i biavlen – ikke noget nyt
• Sørg for at have orden og passende renlighed i sin drift
(bigården, materiellet og slyngerummet).
• Hold rent materiel adskilt fra beskidt
• Opbevar rengørings/desinfektionsmidler behørigt adskilt fra
tappespande, honningemballage m.v.
▫ Anvend kun midler, som er godkendt til fødevareindustrien

• Benyt kun vand af drikkevandskvalitet
• Hold rent i slyngerummet og ved tapning
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Hygiejnekrav i biavlen – ikke noget nyt
• Sørg for at honningen ikke forurenes med foder.
Fjern tavler med overskud af vinterfoder
• Sørg for at varroabehandlingen overholder lovgivningen
• Ved organiske syrer overhold behandlingsforskrifter:
▫ Mælkesyre: Min. 2 mdr. før honningfratagelse
▫ Myresyre og oxalsyre: Efter honningfratagelse

Morten B. Westy
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Hygiejnekrav i biavlen – ikke noget nyt
• Udskift/omsmelt brugte vokstavler

▫ (yngeltavler/slyngede honningtavler)

• Vandprocent i honningen må ikke overstige 20% (gæring)
• Forhindre fremmedlegemer i honningen
• Opbevaringsforholdene overholdes (ikke for varmt og ikke i
direkte sol)
• Brug egnede emballager (godkendt til fødevarer)
(- mere om honning dag 4)
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Hvad skal jeg lige huske?
• Altid god hygiejne og fremstillingspraksis
• Kig efter sygdomstegn og spørg altid, hvis du er tvivl
(deltag i skolebigårdsmøderne)
• Flyt/køb kun bier med flytte-attest
• Efterlev mærkningsreglerne
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Biernes livscyklus

Morten B. Westy
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Livscyklus
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Dronning
Udvikling

Dronning

Æg

3

Larve

6

Forseglet

7

I alt

16
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Dronningecelle

Morten B. Westy
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Arbejder
Udvikling

Arbejder-bi

Æg

3

Larve

6

Forseglet

12

I alt

21
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Droner
Udvikling

Drone

Æg

3

Larve

7

Forseglet

14

I alt

24
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Udvikling

Dronning

Arbejder-bi

Drone

Æg

3

3

3

Morten B. Westy
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Udvikling

Dronning

Arbejder-bi

Drone

Larve

6

6

7
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Udvikling

Dronning

Arbejder-bi

Drone

Forseglet

7

12

14

Foto: Jan
Sæther
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Yngeltavle m. flere stadier

Morten B. Westy
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Droneceller og arbejderceller
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Dronningecelle

70

Udvikling

Dronning

Arbejder-bi

Drone

Æg

3

3

3

Larve

6

6

7

Forseglet

7

12

14

I alt

16

21

24

Morten B. Westy
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Materialer
• Sværm rundt og oplev det på tæt hold
(15 min)

Kursus i biavl
KABF – del 2:4
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Facts om bistadet
•
•
•
•
•
•

(sommer)

1 dronning
250 droner
20.000 samler-bier
40.000 stade-bier
5-7.000 æg
7-11.000 larver

Morten B. Westy
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Program for del 2
• Kort repetition
• Love og bestemmelser
• Biens anatomi
• Årets gang
• Skadegørere; Varroa (intro)
• Driftform
• Bidansen
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Kort repetition
• Hvad er en honningbi
▫ Farvekoder

• Rammen om det hele
• Biens livscyklus
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Dronning, drone og arbejderbi
Omtrentlige Livsforløb
• Dronning 3-4 år
• Drone 50 dage
▫ Dør efter parring

• Arbejderbi
▫ Sommer ca. 4 uger
▫ Vinter 6 måneder

Morten B. Westy
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Bagkrop

Forkrop

Forkrop

Bagkrop

For-,

mellem-

og bagben

Biens krop er dækket med flere slags fine hår som bruges dels:
• Til at sanse verden omkring sig
• Til at opfange pollen fra blomsterne
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De 5 farver
International farvekodning af dronninger
Endetal årstal

Farve på dronning

Årstal (eksempel)

0 og 5

Blå

2010, 2015, 2020
osv.

1 og 6

Hvid

2011, 2016, 2021
osv.

2 og 7

Gul

2012, 2017, 2022
osv.

3 og 8

Rød

2013, 2018, 2023
osv.

4 og 9

Grøn

2014, 2019, 2024
osv.
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Materialer:

Kunst- jomfru- og yngeltavler
• Der er 3 betegnelser for rammer (uanset mål)

▫ Kunst-tavle; helt ny tavle med isat ny voksplade
▫ Jomfrutavle; tavle der kun har været brugt til honning
▫ Yngel-tavle; tavle der bruges til yngel (eller har været
brugt)

• Der er forskellige forseglinger

▫ Yngel har en lidt mere mørk forsegling
▫ Honningen har en lys forsegling

• Læg mærke til forseglingerne første gang i skolegården

Morten B. Westy
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Hvad er hvad?

2)

1)

3)
4)
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Livscyklus

82

Cyklus

(fuldstændig metamorfose)

• Antal dage fra ægget lægges til den voksne bi
løber ud

Åben yngel

Lukket yngel
I alt ca.

Morten B. Westy

Dronning

Arbejder

Drone

Æg

3

3

3

Rundlarve

5

5½

7

Stræklave

2

2½

4

6

10

10

16

21

24

Puppe
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Lovgivning om bier
• Lovbek. nr. 13 af 4. jan 2017 om biavl (hjemmel til)
▫ Regler om hold af bier
▫ Bekæmpelse af skadegørere
 Regler om forebyggelse og begrænsning af

▫ Renavl, bevaringsforanstaltninger m.v.
▫ Voldgiftsnævn for biforgiftningsskader
▫ Administration af
 Rådgivningsudvalg om bier
 Ansættelse af biinspektører

▫ Straffe
• Generelt vedr. lovgivning, se
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186155
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Lovgivning om bier
• Bek. nr. 386 02. maj 2011 om bekæmpelse af
skadegørere hos honningbier og avlede humlebier
▫ Skadegørere, der skal bekæmpelse
▫
▫
▫
▫
▫
▫

 Begrænse af spredning af skadegørere

Mærkning af bigårde
Kyndige biavlere
Sundhedsattest
Flytning af bier + overdragelse af
Anmeldelse af skadegørere
Bekæmpelse af skadegørere

• Generelt vedr. lovgivning, se
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137027

Morten B. Westy
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Smittebeskyttelse i biavlen
§ 2. For at begrænse spredningen af skadegørere hos
honningbier er det ikke tilladt:
1. at fodre bier i det fri,
2. at anbringe honning, tavler og andet materiale, hvorfra smitte kan
ske, så bier kan få adgang hertil,
3. at flytte ubeboede bihuse eller lade dem stå på en sådan måde, at
bier kan få adgang hertil, med mindre bihusene er desinficeret
med en passende desinfektionsmetode,
4. at opbevare brugte tavler, uafsmeltet voks, foder eller honning, så
bier kan få adgang hertil, og
5. at anvende foder, der indeholder honning.
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Anmeldelse af skadegørere
§ 10. Den, der ejer eller har tilsyn med en familie af honningeller humlebier, der er eller mistænkes for at være angrebet af
de i nr. 1-6 nævnte skadegørere, skal straks anmelde dette til
den lokale biinspektør eller til AU (Århus Universitet).
1.
2.
3.
4.
5.

Ondartet bipest (forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae).
Stenyngel (forårsaget af Aspergillus-svampe).
Lille stadebille (Aethina tumida).
Tropilaelaps-mider.
Europæisk bipest (forårsaget af bakterien Melissococcus
plutonius).
6. Trakémiden (Acarapis woodi).
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Mærkning af bistadet
§ 3. Bistader, der ikke er opstillet ved ejerens bopæl eller på
dennes ejendom, skal være forsynet med synlig angivelse af
ejerens navn og adresse eller andet tydeligt ejendomsmærke.

Morten B. Westy
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Bi(sygdoms)inspektører
§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ansætte et
antal biinspektører til at bistå sig med administration af loven og
af regler fastsat i medfør heraf.
§ 4. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om uddannelse
og registrering af kyndige biavlere. Betaling for opgaver udført
af kyndige biavlere er det offentlige uvedkommende.
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Kyndige biavlere
§ 4. En biavler kan registreres af Plantedirektoratet som kyndig
biavler med beføjelse til at udstede sundhedsattester, jf. § 6,
hvis biavleren kan dokumentere:
1)
2)

at have haft honningbier i mindst 3 år og
ved deltagelse i et kursus arrangeret af Aarhus Universitet, Institut
for Agroøkologi (herefter AU), at have
a.
b.

opnået tilstrækkelig viden om skadegørere hos honningbier til at
kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie, og
har opnået viden om gældende lovgivning om biavl.

• Stk. 2. Registrering som kyndig biavler meddeles for en
periode på 5 år. Generhvervelse er betinget af, at biavleren
deltager i et efteruddannelsesforløb arrangeret af AU.
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Sundhedsattesten
§6
• Stk. 1 En kyndig biavler kan udstede en sundhedsattest, når
den kyndige biavler ved et syn har konstateret, at der ikke er
tegn på angreb af ondartet bipest, stenyngel, den lille
stadebille eller Tropilaelaps-mider eller europæisk bipest i
nogen af familierne i bigården eller i brugte tavler fra
bigården.
• Stk. 2. I perioden 1. september til 1. april kan den kyndige
biavler udskyde synet efter stk. 1 og udstede en »blank
sundhedsattest«. I så fald skal der foretages et syn og
udstedes en »endelig sundhedsattest« senest den først
følgende 1. maj.

Morten B. Westy
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Flytning af bier
§ 7. Flytning af familier af honningbier til anden ejendom eller ud over 1 km fra den
hidtidige stadeplads må kun finde sted, når en kyndig biavler, jf. § 4, på grundlag af et
eftersyn foretaget tidligst 14 dage før flytningen har udstedt sundhedsattest, jf. dog §§
13 og 14.
• Stk. 2. Kravet om sundhedsattest gælder ikke
1)

ved forsendelse til og fra en parringsstation af småfamilier, der ved afsendelse til
parringsstationen højst udgør 3 dl bier anbragt på kunsttavler og ved forsendelse af
dronninger i bur med op til 20 følgebier uden honning,

2)

når flytningen sker af en vild sværm uden tavlebygning, og sværmen sættes i hus på
kunsttavler,

3)

for vedhængende bier og biyngel i begrænset omfang, når der flyttes tavler eller andet
biavlsmateriel mellem en biavlers udflyttede bigårde og bopæl, lagerplads eller det sted, hvor
honningen slynges.
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Overdragelse af bier
§ 8. Overdragelse af familier af honningbier må kun finde sted,
når en kyndig biavler, jf. § 4, på grundlag af et syn foretaget
tidligst 14 dage før overdragelsen har udstedt sundhedsattest.
• Stk. 2. Det påhviler overdrageren at rekvirere en kyndig biavler med
henblik på udstedelse af sundhedsattest.

§ 9. Den, der erhverver en familie af honningbier eller brugt
biavlsmateriale, skal snarest muligt efter erhvervelsen lade
udbyggede tavler, der ikke er i brug, omsmelte.
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Centrale BigårdsRegister
• https://cbr.pdir.dk/
• Udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af
alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier
• Skal bruges i forbindelse med flytning, salg og køb af
bifamilier, forenkler CBR bestilling af syn, og gør det muligt
at udstede elektroniske sundhedsattester

Morten B. Westy

31

95

Centrale BigårdsRegister

https://cbr.pdir.dk/
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Pause 5 min

20:30
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Biens anatomi

Morten B. Westy
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Bagkrop

Forkrop

Forkrop

Bagkrop

For-,

mellem-

og bagben

Biens krop er dækket med flere slags fine hår som bruges dels:
• Til at sanse verden omkring sig
• Til at opfange pollen fra blomsterne
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Stilk og tap

100

Tværsnit af en arbejderbi

Morten B. Westy
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101

102

Ben på arbejderbien

103

Bi-bukser

Morten B. Westy
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104

Voks (sved)

105

Brod på arbejderbi

106

Hoved/Øjne arbejderbi

Morten B. Westy
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Hoved/Øjne arbejderbi

108

Åndedrætssystem

109

Dronning

Morten B. Westy
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110

Drone

111

Grundlæggende
Undersøgelsen for yngelmængde i bifamilien

112

Årets gang i bigården /Marts

Bi-familien
• Dronning er i æglægning
• I lunt vejr besøger bierne blomstrende pil og
erantis

Morten B. Westy
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Årets gang i bigården /April

Bi-familien
• Dronning er i fuld æglægning
• I lunt vejr besøger bierne blomstrende pil,
krokus og (russisk) skilla
• Bierne henter vand til ynglen
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Årets gang i bigården /Maj

Bi-familien
• Æglægningen accelerer yderligere
• Der lægges nu droneæg
• Bierne har mange flyvedage, og trækker bl.a. på
fugttræer og mælkebøtter (evt. forårsraps).
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Årets gang i bigården /Juni

Bi-familien
• Æglægningen topper med 2000 æg i døgnet(!)
• Bierne kan gå i sværmtilstand(!)
• Bierne har mange flyvedage, og trækker bl.a.
tjørn, hindbær osv. Evt. sommerraps.

Morten B. Westy
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Årets gang i bigården /Juli

Bi-familien
• Æglægningen reduceres
• Bierne kan fortsat gå i sværmtilstand(!)
• Træk på bl.a. hvidkløver, lind, honningurt,
lavendel, gederams og meget andet.
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Årets gang i bigården /August

Bi-familien
• Æglægningen reduceres yderligere. Ved godt
sensommertræk kan den dog øges.
• Stadig fart på små nye familier (sværme og
aflæggere). Bierne kan fortsat gå i sværmtilstand(!)
• Træk på bl.a. brombær, gyldenris, snebær og lyng.
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Årets gang i bigården /September

Bi-familien
• Æglægningen reduceres – fortsat produceres
vinterbier
• Bierne samler særligt pollen til brug i foråret.
• Træk på bl.a. gyldenris og asters.
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Pause 5 min

20:30
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Kort om varroa

121

Varroa-miden (Varroa destructor)
• Særlig glad for droner
▫ Hvorfor?
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Drone tavlen
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Information
Hvis du vil vide mere:
DBF’ hjemmesider (Dansk Biavler Forening):
• www.varroa.dk
• (www.biavl.dk)
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Opstablingsstade vs. trugstade

127

1. Udvidelse
I trugstadet kan udvidelsen foretages gradvist, men ved
opstabling foregår det kassevis, så:
• Er familien stærk nok?
• Hvordan er vejrudsigten?
• Er der træk muligheder?
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Er du i tvivl?

Læg en avisside mellem 1. og 2. kasse.

129

1. Udvidelse

Yngel

Pollen

Honning/foder

Kunst
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Hvordan man giver mere plads
• Der sættes et ekstra magasin oven på vinterlejet
• Varmen stiger opad og det ’gør dronningen også’
• Tavlerne i det nederste magasin udskiftes løbende
Yngeltavler

Dronetavle

Fodertavler

Vinterleje

Morten B. Westy
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Kunst-tavle

Vinterleje

Nyt magasin
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Kunst-tavle

Vinterleje

Nyt magasin
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Kunst-tavle

Vinterleje

Morten B. Westy
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Kunst-tavle

Vinterleje

Nyt magasin
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Kunst-tavle

Vinterleje

Nyt magasin

136
Nyt magasin
Yngeltavler
Dronetavle

Fodertavler

Kunsttavler

Vinterleje
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Svag familie / familie u. dronning
• Man kan lappe ’lidt’ på en mindre familie
▫ F.eks. låne en yngeltavle

• Hvis familien:
▫ Er svag (det ikke betale sig at ’lappe’)
▫ Har mistet dronningen
= Avispapirsmetoden
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Hvis familien er svag og/eller har mistet sin
Dronning ...
• En sund lille familie som er
blevet Dronningeløs kan
forenes med en anden stærk
familie der har en dronning
ved brug af:
’Avispapirsmetoden’
• Hvis man er i tvivl?

▫ Vent til næste gang (vurder)
▫ På en varm dag kan man kigge
forsigtigt i yngellejet for at se
om der er æg/larver
= der er en dronning.

Den stærke familie med en dronning
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Hvis familien er svag
men stadig har en Dronning ...
• En stærk og en svag familie –
begge med en dronning kan
hjælpe hinanden hvis man
bruger et såkaldt
• Dronning-gitter

• Avispapir

• Den svage familie får varme
• Bierne fra den stærke familie
kan hjælpe med fodring

Morten B. Westy
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2. Udvidelse
Dronninge gitter

Yngel

Pollen

Honning/foder

Kunst
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Hvordan man giver mere plads…

(2)

• Et ekstra magasin + Dronninge-gitter
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Et ekstra magasin fyldt med
kunsttavler skal sættes på
ovenover Dronninge-gitteret:

Dronninge-gitter
• Det er nemmere at finde Dronningen når der kun er 2
magasiner at lede igennem!
• Magasiner over Dronninge-gitteret er kun til honning
• Fordelen er, at man ikke skal splitte yngellejet ad når
honningen høstes og/eller fjernes tavler

Morten B. Westy

47

143

2 yngeltavler flyttes:

Skal så vidt muligt være fuldt
udbygget med forseglet yngel.
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 De 2 kunsttavler placeres
yderst i magasinet…

145

 Dronningegitter sættes på …

 Magasinet sættes oveni …
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Derved holdes varmen omkring yngeltavlerne og
bierne går lettere op i det nye magasin og bygger
videre …
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Og så samles der ind i rene honningtavler …
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Når ynglen er krøbet ud bliver der også fyldt
honning i disse tavler…
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Nu kommer varmen!

det vælter ind med nektar/pollen
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Nu kommer varmen!

det vælter ind med nektar/pollen
Hvis Dronningen har problemer med
plads til sine æg. Hvad gør hun så?
① Holder op med at lægge flere æg
 Hun går i stå…
② Finder sig ikke i det – går i sværm
(bierne laver mange dronningeceller)

Når cellen er forseglet,
forlader den gamle
dronning stadet med
halvdelen af bierne +
honningen
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Opstablingsstade vs. trugstade
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Trugstadet 1. udvidelse
• Evt. start med
’opstablingsdrift’

Yngel

Pollen

Honning/
Foder

Kunst
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Trugstadet 2. udvidelse

Dronninge gitter

Yngel

Pollen

Honning/
Foder

Kunst
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Trugstadet 3. udvidelse

Dronninge gitter

Yngel

Pollen

Morten B. Westy
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Stadekortet (elektronisk)
www.stadekort.dk
• Stadekortsprogrammet: ”Hivelog – Keep it simple” – kan
benyttes på smartphones, iPhones, Ipads i bigården eller på
hjemmecomputere. Fremstillet af Danmarks Biavlerforening
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GPS’en

157

• Runddans; bruges når fødeafstanden er tæt på. ”Flyv
ud og søg i det nærliggende nabolag”
• Imellem ’segl’-dans
• 8-talsdans, når afstanden er over 100 meter
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Facts om honningbier
• En ny dronning har de samme gener som
arbejderbierne
▫ Brodden er en modificeret æglægger

• En honningbi her 5 øjne. 2 der bl.a. ser
bevægelser, og 3 der ser lys-intensitet
• Honningbien kan se ultraviolet lys, men ikke den
røde ende af spektret
• Droner har ikke en far – men en morfar
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Kursus materiale
Powerpoint præsentation kan hentes på KABF’s
egen hjemmeside:
www.vokstavlen.dk
Bliv biavler > Undervisningsmateriale

E-mail
• Nielsen.bitta@gmail.com
• Mortenwesty@gmail.com
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Tak for i dag 

SLUT
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