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Kursus i biavl 2020
KABF – del 3:4
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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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Praktisk info
• P-billet
• Arrangementer
• Sidste kursusdag:
 Medbring kaffe/the og kop
evt. en kage (sidste aften)
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Dagens program
• Kort repetition
• Skadegørere / Lovgivning
• Årets gang
▫ How to do

• Sværm
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• Bi anatomi
• Biernes livscyklus
• Dans

6

Hvad er hvad?
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Drone, dronning og arbejderbi

A. Drone 50 dage
• Dør efter parring

B. Dronning 3-4 år

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

8

Cyklus

(fuldstændig metamorfose)

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

Åben yngel

Lukket yngel
I alt ca.

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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• 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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Nye bi-familier skal synes, som led i de offentlige
bekæmpelsesprogrammer
- og familier under mistanke!
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Varroa-miden (Varroa destructor)
”Varroa-biavl” i praksis

• Hvordan undgår vi dem hos honningbierne
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Taxonomi

Art:

•
•
•
•
•
•

Latinsk navn: Varroa jacobsoni Oudemans, 1904
Eng.:
Varroa destructor

Rige:
Række:
Klasse:
Orden:
Familie:
Gruppe:

Dyreriget (Animalia)
Leddyr (ARTHROPODA)
Spindlere (Arachnida)
Mider (Acari)
Varroidae (Varroidae)
Spindlere (edderkopper, mosskorpioner, mider)
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Varroa Cyklus

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inden cellen forsegles, kravler Varroa-miden
ned under laven og indlejrer sig i fodersaften.
Når larven har spist saften, frigøres miden, og
denne begynder at suge blod (overføre evt. vira).
Varroa-miden lægger sit første æg (1 han) 60
timer efter forsejlningen. Derefter lægges æg
(hunner) med 30 timers interval.
Varroa-’ungerne’ suger blod af moderens ‘hul’ i
honningbien.
Parring finder sted.
Voksne Varroa-mider forlader cellen, mens
moder, umodne mider og hannen dør og bliver
tilbage i cellen.
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Varroa-mide
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Dronetavlen

Drone tavlen
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April
• Sæt dronetavlen op til ynglen
Skær ud hver 10. dag

Skær ud hver 7. dag
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Her ses 2 Varroa-mider
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Åbnet celler
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Den sikre og den simple strategi

• Kan være svært at administrere dem alle i
skolebigården, men de vil blive demonstreret
▫ Dronefratagning
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Den simple strategi

Den sikre
strategi
Evt. kombination af de
forskellige metoder
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Oxalsyredrypning
• 1 kg sukker
• 1 liter vand
• 75 gram oxalsyre-dihydrat
• 3-3,5 ml pr tavlegade
med bier

11

10-01-2020

34

Kræmerplade/Nassenheiderfordamper
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Syrebehandling

Kræmerplade

Nassenheider

Fri syre

36
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Vælg din strategi!
• Se mere på: www.varroa.dk

40

Nye bi-familier skal synes, som led i de offentlige
bekæmpelsesprogrammer
- og familier under mistanke!
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§ Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og
avlede humlebier
• § 10. Den, der ejer eller har tilsyn med en familie af honning- eller
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ondartet bipest (forårsaget af bakterien Paenibacillus larvae).
Stenyngel (forårsaget af Aspergillus-svampe).
Lille stadebille (Aethina tumida).
Tropilaelaps-mider (Miden er ikke fundet indenfor EU’s grænser).
Europæisk bipest (forårsaget af bakterien Melissococcus
plutonius).
Trakémiden (Acarapis woodi).
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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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Symptomer
• Yngellejet vil se hullet ud, fordi
de voksne bier har fjernet
inficeret yngel.
• I "tomme" yngeltavler kan
man spredt se forseglede eller
opbidte celler med død yngel i.
• Den rådne yngel tørrer ind til
skorper, som hænger fast i
cellevæggene.
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Symptomer (2)
• Celleforseglingen vil oftest
være mørk, indsunken og
gennembidt af stadebierne,
som forsøger at fjerne den
døde yngel.
• Larver og pupper, som er døde
af ondartet bipest, rådner til
en brunlig, tyktflydende og
slimet masse. Lugten betegnes
som en ubehagelig syrlig lugt á la surdej.
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§ Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere
hos honningbier og avlede humlebier
• § 10. Den, der ejer eller har tilsyn med en
familie af honning- eller 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.
• 1) Ondartet bipest (forårsaget af bakterien
Paenibacillus larvae).
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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
▫ Bakterien føres ned i midttarmen, hvor en voldsom
opformering finder sted

• MEGET smitsom
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Symptomer
• Yngellejet ser hullet ud, da voksne bier har fjernet
inficerede død yngel. Findes hovedsagelig i åbne
celler, men også forseglede celler.
• Døde larver bliver slappe og kan ligge i forvredne
stillinger.
▫ Små larver bliver delvist gennemsigtige.
▫ Store larver synker sammen på cellens underside,
og bliver flødefarvede og lugter surt/syrligt.
▫ Død yngel i forseglede celler rådner til en slimet
stinkende masse.
• Sygdommen er sæsonbetonet og optræder
hyppigst i forsommeren.
• Sygdommen er reduceret til et yderst begrænset
problem.
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§ Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere
hos honningbier og avlede humlebier
• § 10. Den, der ejer eller har tilsyn med en
familie af honning- eller 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.
• 5) Europæisk bipest (forårsaget af bakterien
Melissococcus plutonius).
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Stenyngel
• Forsages af spore fra svampeslægten Aspergillus.
Sjælden svampesygdom (sidst i DK, 1970).
▫ Alm. forekommende i jord (derfor ingen
jordkontakt)

• Mumierne vokser fast i tavlerne.
▫ Bierne bliver bl.a. smittet i forsøg på at fjerne den
døde yngel
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Symptomer

• Der dannes blå-, gulgrønne sporer i den døde
larve, som bliver hård ’som sten’.
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§ Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere
hos honningbier og avlede humlebier
• § 10. Den, der ejer eller har tilsyn med en
familie af honning- eller 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.
• 2) Stenyngel (forårsaget af Aspergillussvampe).
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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
▫ Dør og svulmer op

• Mumierne vokser IKKE fast i tavlerne
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Symptomer
• Yngellejet får et uregelmæssigt
udseende med mange opbidte cellelåg.
• Ofte ligger de mumificerede pupper foran flyvesprækken eller på
bistadets bund (bierne har forsøgt at rense ud).
▫ Mumierne er først bløde, hvorefter de bliver kalkagtige. Bliver først
hvide og senere grå/sorte, afhængigt af, om der bliver dannet sporer eller
ej.

• Kalkyngel optræder sporadisk, og efter kort tid forsvinder
symptomerne igen uden indgreb.
• Det anbefales at man skifter til en ny dronning med god hygiejnisk
adfærd.
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§ Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere
hos honningbier og avlede humlebier
• § Der er IKKE meldepligt på kalkyngel.

18

10-01-2020

56

Nosema
• Nosema apis, små encellede organismer, som
danne sporer – angriber voksne bier.
• Livscyklus foregår i midttarmen, således at bien
ikke kan optage protein fuldt ud; deraf bugløb.
• Smitte på flere måder, f.eks.:
▫ Ved fjernelse af ekskrementklatter – udveksling
af inficeret nektar bierne imellem
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Nosema (2)
• Af andre skader:
▫ Generel svækkelse af immunforsvaret
 mere modtagelig overfor andre sygdomme

• Sygdommen er alvorligst om foråret
▫ Vil som regel stilne af i løbet af sommeren.

• Stærkt angrebne bifamilier vil være "sat tilbage"
hele sæsonen igennem.
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Symptomer
• Ved kraftigt angrebne bifamilier, vil man kunne
iagttage:
▫ Brune ekskrementklatter på tavler samt stadet.
▫ Evt. bier med strittende vinger observeres uden
for stadet.

• Let angrebet bifamilier kan også udvise synlige
tegn på sygdommen.
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§ Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere
hos honningbier og avlede humlebier
• § Der er IKKE meldepligt på Nosema.

60

Pause 10 min
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Hvad gør man?
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Årets gang i bigården – månedens arbejde

Januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december

1. eftersyn
2. eftersyn
3. eftersyn
Ugentligt tilsyn
Ugentligt tilsyn
Høst og fodring
Indvintring
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Årets gang i bigården /Jan. og feb.

Bi-familien
• Bifamilien sidder i vinterklynge
• I milde vintre begynder dronningen så småt at yngle i februar måned
Biavleren
• Læg vejen forbi bistadet og se efter, at der er grene eller andet som slår
imod og forstyrrer
• Fjern evt. døde bier på flyvebrættet og i indgangen

64

Årets gang i bigården /Marts

Bi-familien
• Dronning er i æglægning
• I lunt vejr besøger bierne blomstrende pil og erantis
Biavleren
• 1. eftersyn (efter rensningsudflugt): Er der liv? Mærk varme på
foderbrædder eller dækplade
• Tjek forsigtigt fodersituationen
• Fodring om nødvendigt
• Skift bunden
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Er der æg og larver = Dronning

• Er der foder nok?
▫ Måske skal man flytte en fodertavle frem
▫ Eller give noget foderdej (f.eks. Apiinvert)

• Men pas på røveri!!!
▫ Flyvehullet indsnævres til et par cm
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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
Biavleren
•2. eftersyn: Mærk varme på dækbrædder eller foderplade. Meget varme - stor
familie.
•Foder nok? (Løft ikke yngeltavler op). Fodring om nødvendigt
•Sørg for at bierne har adgang til vand

•Sæt Dronetavlen til
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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)
Biavleren
• 3. eftersyn: Grundig gennemgang af bifamilien. Mindst 15ºC i skyggen
• Æg? Yngelleje? Drone-celler? Pollen? Foder?
• Dronetavle tilses/forseglede celler skæres fra
• Giv plads, giv plads - sætte nyt magasin på i opstabling – ekstra tavler bagerst i trugstadet
• Tilsyn og droneyngel fratagning hver 7. dag
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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
Biavleren
• Tilsæt evt. 2. magasinkasse (2. el. 3. kasse ved opstabling)
• Regelmæssig droneyngel-fratagning. Se efter dronningeceller (sværmceller)!
• Evt. dronningegitter på ved Sct.Hans
• Honninghøst efter rapstræk, ellers når det passer

69

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
Biavleren
• Tilsæt evt. ekstra magasin el. kasse på opstabling
• Se fortsat efter dronningeceller (sværmceller)!
• Husk at fodre ved afsluttende høst
• Lav evt. aflæggere
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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
Biavleren
• Sikre at der er en æglæggende dronning i familien
• Sidste høst senest 10. august
• Fodring første gang
• Myresyrebehandling første gang
• Fodring afsluttes inden 1. september, ikke senere end den 15. september
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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.
Biavleren
• Fodring afsluttes
• Bistadet gøres vinterklar: slut på anden gang varroa behandling
• Gl. yngeltavler sendes til omsmeltning
• Oprydning
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Årets gang i bigården /Okt., Nov. og
Dec

Bi-familien
• Oxalsyrebehandling mod varroa miderne
• Bifamilien sidder stille og sparer på energien
• Ved godt vejr i oktober, lidt træk på asters
• Går i vinterklynge, når det bliver kuldegrader
Biavleren
• Bring orden i rammer efter tavlevask
• Læs om bier
• Funder over den kommende sæson

Forårseftersyn – 1. udvidelse
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Indfangning og behandling af

87

Et flot syn

88
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På gammeldags manér

90
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Hvad betyder det hvis Dronningen er væk?
(p.g.a. sværmning eller dødsfald)

05.juni

11.juni

Sværmer

Dronning
’kryber’
Flyver ud
til parring

Udviklin
g

Dronnin
g

21.juni

Dronning i
æglægning

Arbejder

Æg

3

3

Larve

6

6

Forseglet

7

12

I alt

16

21

12.juli

01.August
(cirka)

Yngel
kryber
Trækbier
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Materialer
• Sværm rundt og oplev det på tæt hold
(15 min)

Kursus i biavl
KABF – del 4:4
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Facts om honningbier
•
•
•
•
•
•
•
•

1 dronning
250 droner
25.000 samler-bier
45.000 stade-bier
5-7.000 æg
7-11.000 larver
Der er kun hun-bien der kan stikke
En ny dronning har de sammen gener som
arbejderbierne
• Droner har ikke en far – men en morfar
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Program for del 4
• Kort repetition
• Honning og behandling
• At lave en familie (princippet)
• Om at være ny biavler
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Kort repetition
• Behandlingsstrategi
▫ Varroa – livscyklus

• Skadegørere

Den simple strategi
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www.varroa.dk
Den sikre og den simple strategi

• Forskellige metoder demonstreres i skolebigården
▫ Dronefratagning

Den sikre
strategi
Evt. kombination af de
forskellige metoder

103

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

106
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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.
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§ Anmeldelse af skadegørere
Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere
hos honningbier og avlede humlebier
• § Der er IKKE meldepligt på kalkyngel.
• § Der er IKKE meldepligt 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.

114
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Honningdug
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Honningmaven

117

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

invertase
Rørsukker

druesukker + frugtsukker

Sacharose

glucose + fruktose

Enzymerne virker stadig efter at honningen er modnet
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Enzymer
Glykose-oxidase
Glukose

gluconsyre

+

brintoverilte

Øget holdbarhed - hæmmer vækst af svampe og bakterier

120

Hygroskopisk
Honning suger vand –!
Relativ luftfugtighed

Vandindhold i honning

50%

15,9%

60%

18,3%

70%

24,2%

80%

33,1%

121

Modning af honning

2/3 forseglet honningtavle

Tændstikmetoden
- dråben bliver hængende
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Tynd honning

123

Refraktometer
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Honningens sammensætning
•

Druesukker:
(Glukose)

Får honningen til at krystallisere
Vanskelig opløselig i vand

•

Frugtsukker:
(Fruktose)

Hindrer krystallisering
Let opløselig i vand

•

Kolloider:
(Proteinart)

Gør lynghonning sej
(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
By have

Skov

Farve
Lys rav

.

Mørk
brun

Aroma
sensorisk
Frugt
Flydende
Middel
vandklar
intensitet
Malt tørret
Helt
frugt
krystalliseret middel
intens
Intense
Helt
aromatisk
krystalliseret
tærte
Konsistens

Lyng

Lys brun
rødlig

Forår

Beige

Hvidkløver

Aromatisk
Lys beige, Helt
middel
gullig
krystalliseret
intense

Raps

Lys beige

Fine
Krystaller

Fine
krystaller

Blomster
kraftig

Blomster
mild

pH

Vand

Invertase
(U/kg)

4,23

23,6

182,3

5,35

15,5

221,6

5,13

18,5

142,2

5,47

15,5

220,6

5,22

15,8

189,9

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
• Brug bi tømmer,
eller ryst bier af
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Fodring
• Der skal fodres lige efter honningfratagning!

129
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Sining af honning
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Krystalliseringsprocessen
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Podning

141

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.
2.
3.
4.

Have en fremmed smag eller lugt,
Være begyndt at gære,
Have en kunstigt ændret surhedsgrad eller
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”

144

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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Nye familier:

Kun rent!
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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.

SLUT
Tak for denne gang

- Vi ses i skolebigårdene
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