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Nu skal høsten bjærges
Vi høster og slynger i weekenden den 10. & 11. august.
Bierne har ydet deres store
indsats. Nu er det snart vores tur.
Lørdag / søndag den 10. og
11. august høster vi honning
i Skolebigården. Kom og
hjælp og lær, hvordan vi
høster honning uden at blive
uvenner med bierne. Vi
slynger og presser honning
søndag med start kl. 8.
Onsdag den 7. august har vi
udstyret alle staderne med
bitømmere. Sent fredag aften er flyvesprækkerne blevet spærret af, så trækbierne
er afskåret fra at afsløre vort
’lumske’ røveri.
Så går det ellers løs. Bitømmerne skulle gerne ha’
gjort vor indsats overkommelig.
Vi begynder at tage honning
fra staderne lørdag morgen
kl. 7. (B-mennesker kan
vente med at komme til 2.
fratagning til direktørtid kl.
8).
Efter honning-fratagning
fodrer vi bifamilierne.

Begynderkurset
...slutter med honningfratagning, slyngning
og presning.
Efter høst seancen er
årets 40 deltagere på
begynderkurset forvandlet til fuldbefarne
biavlere - der nu har
erhvervet retten til - i
alle meningsudvekslinger - at indtage ethvert
ledigt standpunkt om
biavl.

Honningen fragter vi over
til Skolekøkkenet på Hørsholm Skole, hvor vi med
start kl. 9 søndag morgen
slynger og presser. Erfarne
biavlere indvier årets kursister i høstritualerne. De
ny biavlere kan presse
honningen ud af tavlerne
og prøve at slynge
Hørsholm Skole ligger på
Selmersvej 6, tæt på Skolebigården. Der er indgang fra skolegården.
Skolekøkkenet ligger på
1. sal .
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General-forsamling
Hørsholm Biavlerforening indkalder
hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 30. oktober 2019 kl.
19.30.
Generalforsamlingen afholdes på
Sophielund.

Formanden
har ordet
Bi-sæsonen
er lang og
alligevel ikke. I april er
den uendelig,
og der er ikke
det, vi i foreningen ikke
kan nå og vil
gøre for medlemmerne. Men i juli går det pludseligt stærkt, og vi må indse, at vi igen i
år kun når det allermest nødvendige.
Sæson 2019 har været ekstrem. Forårstrækket kom eksplosivt, vi havde
40 nye biavlere på begynderkursus, vi
har haft skoleklasser og en svensk
biavlerforening på besøg. Dertil kommer stor tilslutning til dronningeavlskursus og masser af gæster til honning-jordbærdag og dejlig mange
deltagere på vores grillaften.
Kort sagt, bestyrelsen, skolebigårdsmestrene og den lille gruppe af frivillige, der tager slæbet med undervisning, rådgivening, pasning af bier,
udflugter, gæster, voksklub, fælllesindkøb, Bi-Ord, honninghøst og alt
det andet, der melder sig, behøver
hjælp og aflastning, hvis vi skal holde
”serviceniveauet” og undgå, at de
aktive medlemmer, vi har, løber fra
pladsen i utide.
Foreningens frivillige arbejde er organiseret i arbejdsgrupper. Få et oversigt over grupperne, og hør hvad de
laver. Det er sjovt, hyggeligt og meget tilfredsstillende at hjælpe til i en
forening, der udelukkende består af
rare og taknemmelige mennesker.
Ole Michael

Vi griller i Skolebigården den 28. august kl. 18.30

lerens stader - og hvordan vilde honmuligt for honningbier at
ningbier kan sidde med nøglen til at
bruge værktøjskassen med
redde planetens biavler-forvaltede
overlevelsesredskaber, deres
honningbi-populationer.
arter har erhvervet i de sidThomas Seeley, der er verdensbeste tredive millioner år, og at
rømt bi-forsker kaster lys over,
udvikle løsninger på de nye
hvorfor vilde honningbi-samfund
udfordringer, de står over
Thomas Seeley stadig blomstrer, mens de bier, der
for i dag. Seeley viser biavlever i forvaltede kolonier, er i krise. 200 kr. Saxo.com lerne, hvordan man bruger
Mennesker har holdt honningbier i årtu- På baggrund af den nyeste forskning
principperne om naturlig selektion til at
sinder, men først indenfor de seneste
samt indsigt fra sit eget banebrydende
styre biernes praksis, og han giver sin
årtier er biologer begyndt at undersøge,
feltarbejde beskriver han i detaljer, hvor- vision om, hvordan biavlen bedre kan
hvordan bierne lever i naturen. ’Biernes dan honningbier lever i naturen og viser, tilpasse sig honningbiernes naturlige leliv’ er Thomas Seeley's nyeste bog om,
hvordan dette liv adskiller sig væsentligt vevis.
hvad forskere kan lære om honningbier- fra deres liv under biavlernes forvaltning. Af samme forfatter bl.a.: 'Honeybee Democranes adfærd, sociale liv og overlevelsesSeeley præsenterer en helt ny tilgang til cy', 'Following the wild bees' og 'The wisdom
of the hive'.
strategier, når bierne lever uden for biav- biavl - Darwinian Biavl - som gør det

Biernes eget liv

Tosse-honning fra Nepal
Verdens største bi: kæmpe honningbien fra Himalaya, Apis dorsata laboriosa, måler op til 3 cm i længden.
Bien bygger bo i 3.000 meters højde under overhæng på lodrette klipper,
og et enkelt bi-bo kan indeholde 60 kilo
honning.
Nektaren finder bierne i blomster op til
4,1 km over havet.
Det er især kæmpebiernes røde forårshonning, der er fremstillet af nektar fra
hvide rododendron i biernes øverste indsamlingsbælte, som honningjægerne er
interesserede i, fordi de får fem gange så
meget for deres røde honning sammenlignet med almindelig honning.
Den røde honning (’mad’-honney eller
’tosse-honning’) har som tosse-tobak en
berusende virkning, der dog ikke på nogen måde skulle stå mål med andre verdenskendte plante-produkter fra Nepal.
Tossehonningen eksporteres fra Nepal til
Japan, Korea og Hong Kong på grund af

sine afroditiske og hallucinogene egenskaber, der
stammer fra grayanotoxinet, der er til stede i den
nektar, der er samlet i
hvide forårs rhodendroner.
Nogle kæmpebier flytter
sæsonmæssigt. Hele samfund migrerer op til 200
km. Kolonierne rejser i
mange måneder, hviler i
træer undervejs, bygger
voksceller og lagrer honningreserver og
flytter derefter videre indtil bierne endelig kan bosætte sig og tage imod monsunsæsonens masseblomstring.
Visse observationer tyder på, at bierne
slår sig ned på de samme ’raste’pladser
som tidligere år, selv om alle de oprindelige individer i vandringen er udskif-

tet. Denne kollektive honningbihukommelse forbliver et mysterium.

Et enkelt bo kan
måle op til 1½ m x
1 m. Der kan være
samlet op til 50
samfund på én
lokalitet.

Tre fjerdedele af
bisamfundet deltager i
forsvaret og danner et
beskyttelses-gardin
omkring boet, der er tre
til fire bier tykt.

Hørsholm Biavlerforening
Formand: Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted
Kyst, tlf.: 45 57 16 59 olemichjensen@gmail.com
Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted Kyst.
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10 32
Kyndige biavlere: (Kyndige biavlere kan syne bifamilier og udstede sundhedsattester i forbindelse med flytning. Kun
bifamilier, der er synet må flyttes til en anden bigård) : Bjarne Sørensen (49 14 74 19, 91 33 35 30 / pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning (48 18 88 90 / peter.gabriela@mail.dk) , Peter Talmark (21 64 01 40 / talmark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / wa23@hotmail.dk) og Finn Steno Thygesen, (48 17 02
20, 21 72 09 61 / bifinn@hath.dk).
Skolebigård: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.
Vintermøder: Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Mail: info@horsholmbiavl.dk
Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk

Gi’ et nap med høsten
Erfaren-, nybegynder eller bare nysgerrig - hjælp til med at håndtere høsten. Er vi mange,
er høsten en overkommelig opgave og sikrer foreningens økonomiske fundament.
DAG

TID

STED

OPGAVE

LØRDAG
10. AUGUST

LØRDAG
10. AUGUST

SØNDAG
11. AUGUST

SØNDAG
11. AUGUST

7-9

7-9

8-12

11-15

Skolebigården

Skole
bigården

Hørsholm
Skole

Hørsholm
Skole

Høst af
honning

Høst af
honning

Klargøring
Slyngning
presning

Slyngning
Presning
rengøring

Det er vigtigt, at alle gi’r en hånd og hjælper til. Foreningen
har brug for din hjælp. Når vi deles om opgaverne, bliver de
overkommelige. Er du ny, kan du lære om høst af honning.
Og..så er honningen foreningens økonomiske base.

Tilmeld dig eet eller flere to- eller fire timers moduler på :

horsholmbiavl@gmail.com

Rør ikke din honning - uden en god grund
Krystalliserer din honning ikke, er der
ingen grund til at røre rundt i den. Det
eneste du opnår er, at honningen mister smag og duft, når du rører luft
ned i honningen.

Tilsæt krystaller

Du kan altså ikke røre dig
til krystaller. Men er du
utålmodig, kan du tilsætte
fint krystalliseret honning
til din egen honninghøst og
på den måde sætte gang i
Hvad sker der
Jo mere druesukker, der findes i den nek- krystalliseringsprocessen.
tar bierne har båret hjem, jo hurtigere vil Er der kun lidt eller ingen
druesukker af betydning i
honningen krystallisere.
Honningen krystalliserer, når druesukker- din honning, vil honningen
aldrig krystallisere. Så må
molekylerne samler sig.
du tappe flydende honning,
Når du rører honningen smadrer du kry- der holder sig flydende. Og
stallerne med din rørepind, så du undgår, det er almindeligvis meget
at honningen stivner i en alt for grovkor- populært.
net konsistens, som de færreste bryder sig
Hvornår skal jeg røre
om.
Rør først i honningen, når og hvis der
Du kan røre for meget
opstår synlige krystaller. Det ses ved, at
Nektar fra nogle planter - som eksempel- honningen bliver uklar og danner lyse
vis raps, mælkebøtte og kløver, - indestriber, når der røres forsigtigt i den. Vær
holder meget druesukker, og danner basis opmærksom på at krystalliserinfor honninger, som er ’ivrige’ for at kry- gen kan starte i bunden, - især
stallisere. Men rør forsigtigt. Overrørt
hvis den står på et koldt kælderhonning kan virke en smule slimet.
gulv.

Honningen på billedet er begyndt at
krystallisere. Det ses på farvetegningen. Du må holde øje med din lagerspand. Der kan gå - fra få dage til
flere måneder - før honningen er klar
til tapning.

Fup-honning
Den ’danske’ honning' var brasiliansk.

Den sjette
masseudryddelse
Rundt på jorden er insekter i tilbagegang. Insektarterne uddør otte
gange hurtigere end pattedyr, fugle
og reptiler, og biomassen af insekter falder ifølge undersøgelsen
med 2,5 procent om året. Det viser
ny global undersøgelse, der har
samlet data om insekter og deres
tilstand fra store dele af verden.
Forskerne konkluderer, at mere
end 40 procent af insektarterne er i
tilbagegang, og en tredjedel af
insektarterne er truede. De spår, at
udviklingen i værste fald kan føre
til en masseudryddelse af insekter
om bare 100 år.
Studiet er publiceret i det akademiske tidsskrift Biological Conservation. Resultaterne er efterfølgende
beskrevet i The Guardian, hvor
forskerne advarer om de følger,
som faldet af insekter kan få.
Konsekvenser for økosystemer
Insekternes tilbagegang påvirker
fødekæder og økosystemer.
- Udsigten til færre insekter er bekymrende. Især fordi det får konsekvenser for de arter, der lever af
insekter. Her vil fugle, fisk, padder
og reptiler mangle føde i fremtiden, siger Therese Nissen, der er
natur- og miljøpolitisk rådgiver i
Danmarks Naturfredningsforening.
Udover at være føde for andre arter, så bestøver insekterne planter
og nedbryder dødt materiale, som
er afgørende i naturen. På baggrund af disse vigtige roller, slår
forskerne bag studiet alarm. De
påpeger, at faldet af insekter er et
tegn på, at verden står i starten af
den sjette masseudryddelse.
Truede insektarter i Danmark
I den danske natur er sommerfugle
og bier særligt udsatte.
Antallet af sommerfuglearter i
Danmark er også faldet markant.
49 ud af 69 sommerfuglearter er
faldet i bestanden mellem år 2014
og 2016. Og i dag er over halvdelen af Danmarks hjemmehørende
arter truet, sårbare eller helt forsvundet.

For Fødevarekontrollen er det ikke et
problem, at Jakobsen A/S markedsførte
brasiliansk honning med danske flag og
påskriften: dansk produceret. Det er med
Fødevarestyrelsens velsignelse, at kunderne
bliver fuppet. For honningen indeholdt ikke
så meget som eet gram dansk honning
fremstillet af en dansk bi.
Det var Danmarks Biavlerforening, der
anmeldte Jakobsen A/S til Fødevarestyrelsen for vildledning, fordi den honning, der har
danske flag på etiketten og påskriften ’dansk
produceret’, er et blandingsprodukt, der består
af brasiliansk og østeuropæisk honning.
Et kontrolbesøg hos Jakobsen A/S førte til, at
Fødevarestyrelen i første omgang fandt, at der
med mærkningen var f risiko for, at forbrugerne blev vildledt til at tro, at honningen var af
dansk oprindelse. Men eftersom Lidl tidligere
havde fået godkendt, at discount supermarkedet helt lovligt kunne sælge udenlandsk oksekød i emballager med Danneborg og påskriften ’Dansk produceret’, begyndte Fødevarestyrelsen at tvivle på egen dømmekraft.
Fødevarestyrelsen, som ellers havde lagt op
til at give Jakobsen en sanktion, mente nu
alligevel ikke, at Styrelsen havde fat i en
sag om vildledning.

Styrelsen henviste til EU’s mærkningsvejledning, som siger, at man frit kan reklamere med Dannebrog og ’dansk produceret’,
så længe det reelle oprindelsesland er anført et sted på emballagen.
Det udfald var imidlertid ikke tilfredsstillende for Danmarks Biavlerforening, der
gik til Ekstra Bladet. Og avisens henvendelser resulterede i, at Jakobsen og Aldi
omsider indså, at det var mest tjenligt at
indstille den vildledende markedsføring. De
danske flag og al snak om ’dansk producerede fødevarer’ blev fjernet fra etiketten.
Men tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt
honning og andre fødevarer, der alene er
’hældt’ på emballage i Danmark, lovligt
kan betegnes som ’dansk produceret'.

40 prospects
Interessen for
bierne var igen i
år overvældende.
Allerede i løbet af
efteråret ’18 blev
begynderkurset
overtegnet. Og
slut-resultatet
blev da også 40
nye biavlere, der
blev fordelt på to
parallelløbende
hold.

Ingen klager
Når du gør brug af Damarks
Biavlerforenings etiket, er du
omfattet af den produktansvarsforsikring, der dækker det ansvar, du som biavler har i forbindelse med fremstilling samt handel med biernes produkter.
I 2018 har der ikke været anmeldt forsikringsskader, skriver
sekretariatsleder Rune Havgaard
Sørensen.

Rundtur i Aboretet
En helt igennem vellykket rundvisning, der gav
os et ændret tidsperspektiv og gode historier om
træer, fugle, egern, gæs,
då/dyr iklædt en god portion humor.

Køb glas i Hørsholm Biavlerforening
Igen i år kan du købe glas direkte fra foreningens palle i
Ole Michaels carport - Enghave 21c. Glassene er de klassiske smalle 450 grams honningglas med metalguldlåg. Pris
3,25 kr. pr. stk. Husk pap-kasser e.l. til transport. Skriv
’glaskøb’ og overfør betaling til: MobilePay : 15085

Den lille
foderlære

Hvornår indvintrer du ?

Du skal indvintre, når du regner med, at
bierne er færdige med at bære nektar ind.
Ingen kender tidspunktet. Derfor er det
Lær hvordan du
klogt aldrig at høste al honningen (for så
ind-vintrer dine
skal der fodres). Høster du med måde, kan
bifamilier på vores
du vinde lidt tid. Får vi masser af regn og
hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk.
varme i august kan trækket gå i gang igen,
Slå op under ”praktisk biavl” og klik på og der kan komme mere honning i kasser”Den lille foderlære”. Der kan du se, om ne. De år er set, hvor hovedtrækket lå i
det er smartest for dig at bruge flydende august, og bierne nærmest kunne indvintre
eller fast foder.
sig selv.

Sammen-spist

Formand Martin Enevoldsen, kasserer Helle
Koch, Poul Erik Skov Christensen, og Nina
Launbøl Hansen.

Plan Bi’s ny bestyrelse
En programmør, en køkkenlågefabrikant, en førstedame i en guld- og
sølv butik, en tidligere forbundsformand i SiD/3F og en journalist udgør
bestyrelsen og den hjernetrust, der står
bag Plan Bi’s bastante, ofte lidt firkantede, religiøse og til tider velmenende
udmeldinger.

En snas om
sommer afslutningsgrill

Skolebigårds-mester Peter
Sjøgren imponerede med en
overdådig farverig og velsmagende middag til en forventningsfuld, sulten flok
biavlere. Bål-laks, krebs,
kyllingespyd, caviar-creme,
cognac-flamberede pandekager med is & pollen, - og
dertil grillede formanden
spidskål. En sommeraften i
Skolebigården, hvor alle blev (mere end) mætte. ☺
Den 28. august lukker vi Skolebigården for i år. Traditionen tro griller vi sammen.
Men denne gang skal du medbringe alt: fra bestik, glas & service - til det du vil spise.

På lånt tid

Tiden nærmer sig, hvor mange
skal bruge HB’s slynger og presser.
Reservér dit grej på:

Vild plakat & postkort

Udlejning.horsholmbiavl.dk

Svenske besøgsvenner
Midt i juni fik
vi besøg af
Norra Åsbo
Biodlarförening i
Skolebigården.
Her fik svenskerne en orientering om
HB og Skolebigårdens stader og efterfølgende en
rundtur til bistaderne på Rungstedgård.

Årets sommerudflugt
På årets sommerudflugt besøgte vi først
Nordsjællandske Bivenners skolebigård og
sidenhen tog Sven Branner os med på en
rundvisning på Frilandsmuseet, - hvor han
satte biavlen i et historisk perspektiv.

Vild med vilje
´Lad græsplænen gro. Lad naturen tag
over. Det er nu også det nemmeste. ☺
Se: http://www.vildmedvilje.dk/

Med Tidskriftet nr. 6 fik vi alle en plakat med vilde bier.
Ærgrer du dig over, at plakaten var
foldet, kan du hente såvel plakat som
postkort med et vild-bi motiv på Biologisk Institut, Biocenter, Ole Maaløes
Vej 5, 2200 København N.
Du skal selv møde op - og receptionen
er åben fra mandag-torsdag kl. 9-12.

Så’n skifter
du dronning
August er måneden, hvor du lettest lykkes
med at bytte dine udtjente dronninger med
nyt avlsmateriale. Når det går let i august,
er det fordi bierne nu ’instinktivt’ ved, at
de ikke længere kan nå at fodre en larve
op og få den parret. Derfor må de leve
med den dronning, de bliver tilbudt af
biavleren.
Udskiftningen foregår ved, at biavleren
fjerner dan gamle dronning og tilsætter
den nye i det transportbur, den bliver leveret i. På den måde når bierne knap nok at
savne den gamle dronning, før de kan lugte den nye.
Klem buret ind mellem to yngeltavler for
oven, så det hænger vandret. Så vil den
nye dronnings feromoner hurtigt spredes i
hele stadet. Husk at fjerne plastikforseglingen. Der går nogle timer, mens sukkerproppen bliver spist af de omgivende arbejderbier, og så kan dronningen spadsere
ud.
Fjern gammel dronning
Det kan naturligvis være en opgave i sig
selv at finde den gamle dronning, især
hvis den ikke er mærket. Men efter høst
og efter myresyrebehandling, tynder det t
ud i bierne, ligesom yngellejet er begrænset.
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Fjern nødceller

plads dagen efter.
Forbedring af succesraten
Man kan øge succesraten ved at smøre
buret ind i bifamiliens egen honning. Man
øger yderligere succesraten, hvis man fjerner følgebierne. Der er nemlig en risiko
for, at dronningen med følge går i panik,
når de pludselig omgives af fremmede
bier. Det kan få følgebierne til at stikke til
højre og venstre og ved et uheld kan de
komme til at ramme deres egen dronning.

Følgebierne fjernes i et bitæt rum, hvor
man forsigtigt åbner buret op mod et lukket vindue. Når man åbner transportburet,
vil alle bierne og måske også dronningen
flyve mod ruden, idet de går efter lyset.
Hold øje med en bi med en lang blank
Nu kan man let få dronningen tilbage ved
spids rumpe, som ikke mindst bliver tydeat holder buret over hende på ruden. Føllig, når dronningen runder tavlekanten for
gebierne lukkes ud af vinduet.
at komme om på bagsiden. Kig yngellejet
Stadig risiko
hurtigt igennem.
Dukker hun ikke op så prøv igen næste
dag. Er yngellejet stor, så del det med et
gitter. Så skal du kun lede på den halve

I så fald sidder der en
eller to skifteceller et
sted på tavlerne. Der
kan også gå en uparret
jomfru, eller endog en
parret dronning. Et
sikkert tegn på, at der
er ugler i mosen, er
droner i familien midt
i august. Bierne udsætter nemlig droneslaget, hvis de er ved at
lave en ny dronning.
Vil man være 99%
sikker på, at den nye
dronning bliver antaget, skal man tjekke,
at der ikke allerede er
en ny dronning på vej i form af æg, larve,
jomfru eller parret dronning.
Det gør man ved at fjerne den gamle dronning og vente tre dage med at sætte den
nye til. Når man kigger efter tre dage, skal
der være bygget dronningeceller
(nødceller). Er der det, fjernes de, og den
nye dronning kan tilsættes.
Hvis der ikke er dronningeceller, så kig
familien igennem igen og tjek for skifteceller, en jomfru eller en parret dronning.
Skifteceller er nemme at finde. De sidder i
ensom majestæt midt på tavlen. En jomfru
er også nem at finde. Hun spankulerer
nemlig hurtigt rundt på lange rødbrune
ben hurtigt hen over bierne. Både parrede
og uparrede dronninger har ellipseformet
krop, den parrede blot meget længere.
Fjern nu konkurrenten.

Er der skifteceller, er det ikke en jomfru,
og er der en jomfru, er der absolut ingen
Men selv med disse forholdsregler, kan
andre dronninger. Jomfruer tolererer ingen
det gå galt. Det gør det fx, hvis bierne har
konkurrenter.
fået den samme idé og vil skifte deres
dronning i august.

Lav en aflægger– eller fire….på én gang
Det er enkelt af lave en aflægger, og det
er vigtigt altid at have reserver i baghånden, så man ikke pludseligt står uden
bier . Bier og yngeltavler er der nok af i
august. En opstablingskasse med 9-10
rammer kan umiddelbart bruges. Bruger
man trugstade, kan det være idé i at investere i en overvintringskasse af Styropor.
Alt der skal til er 3- 4 gode yngeltavler,
en pollentavle og en uforseglet fodertavle. Sidder bierne ikke tæt, må man yderligere feje løse bier fra 1-3 åbne yngeltavler ned til den nye familie. Man kan tage

tavler og bier
fra flere forskellige bifamilier. Derpå
tilsættes en
dronning. I
august skal
man bruge en
parret dronning. Lav gerne aflæggeren
4-5 dage før,
du tilsætter

dronningen, da du så har
mulighed for at fjerne de
dronningeceller bierne selv
laver. Det sker tit, hvis en
eller flere at de tilsatte yngeltavler har æg og larver
ved dannelsen af familien.
Bierne foretrækker altid
den de selv opfostrer, frem
for den der tilsættes.

Stik modsat

En ko mmend e d ro nnin g b liver
udeluk kend e fo d ret med gelé ro yal, me ns he nd es p ro letariske sø stre - efter tre d age - b liver fo d ret med p o llen o g ho nni ng.
Derfo r har fo rskere i årtier tænkt,
at det var gelé ro yal, d er fo rvand lede en almi nd elig b i -larve til en
dronning. N y fo rsk nin g t yd er p å,
at virkelig hed en i årtier er vend t
på ho ved . Det er, hvad de fre mtidige d ro nninger ikke fo d res med ,
der har b etyd ni ng fo r d eres fre mtid.
Protein og sukker
Det er særlige kirtler i ho ved et p å
a mme -b ierne, d er ud skiller d et
materiale, d er b liver anvend t til
b i-larvefo d er. Mere end halvd elen
af gelé ro yal b estår af v and . Resten er en ko mb inatio n af p ro tein
og suk kerarter.
T idligere teo ri lø d , at når arbej derbierne efter få d age blev afskåret fra gele -ro yal, va r d er tale
om e n ernærin gs mæ ssi g sterilisering. Den al mind elige ta nke gan g
var, at arbejd erb iernes ægges to kke skru mp ed e, så d e ald rig k un ne
blive d ro nninger.
Men nu viser d et sig, at d et stikmodsatte gø r sig gæld e n d e. Dét,
der gø r d en ko mmend e d ro nnin g
royal, er, at hun ikke b liver fo d ret
med p o llen o g ho nnin g. Hun b liver altså ikke ro yal, fo rd i hu n
udeluk kend e b liver fo d ret med
gelé ro yal.
Dronning er & g ener
D yr, d er har vid t fo rskellig ud seend e, kan fo stres ud fra id entisk ge netis k materiale; en arb ej der-b i o g en d ro nnin ge -b i ad skiller sig ud eluk ke nd e ved , hvil ke
gener, d er er aktiveret. Gener ko der pro teiner, so m er kro p p ens
bygge klo d ser.
Ved at manip ulere med larvernes
milj ø via d eres fø d e -ind t ag, kan
bier genetisk æ nd re ud seend e o g
organer.
Forskerne har en tid vid st, at
biers ko st d anner grund l ag fo r
opbyg nin gen a f
forskelli ge fo r mer
for bi-fæ no t yp er,
men i fø lge d r. May
B erenb aum, p ro fessor ved Universit y
of Illino is, er d er
ikke er et si mp elt
svar p å sp ø rgsmå let: hvad sp iser b i -larver?
B land t and et synes arb ejd er -ko st
og gele ro yal at ha ve et lid t fo rskelli gt fo rho ld melle m sekret fra
kindb akke kirtlerne o g fo d ersaft kirtel -sekretio nen.

Ingen fenolsyrer
B ib rø d o g ho nni ng sta mmer fra
p lante materialer, o g so m ma n ge
p lante materialer ind eho ld er de en
række feno ler. Vi sp iser d em hele
tid en; flavo no id er er d e ke mi ske
fo rb ind elser, d er giver planter
d eres unik ke s ma g o g ve lkend te
farver.
Gelé Ro yal har i mid lertid ingen
p åviselige fe no l -s yrer. Slet inge n.
Fo rskerne sp ekulered e d erfo r p å,
hvo rd an b ilarver ville reagere p å
feno l -fo rb ind elser.
Fo r at find e ud af d et, fod red e
fo rskerne to grup p er b i -larver
med o g ud en p -co umars y re, - en
al mind eli g t yp e flavo no id . Og så
sø gte d e o mh yg geli gt eft er fo rskelle i akti verin g af ge ner i d e
to grup p er. Resultaterne var fo rb lø ffend e o g uve nted e.
De b ier, d er b lev fo d ret p å en p co u mars yre -d iæt havd e æg gesto k ke, d er var signifi kant mind re end
d e b ier, der b lev o p drættet ud en
d et flavo no id . Manglen p å flavo no id er ud slagsgi vend e fo r, o m en
b i ud vikler sig til en d ro nni ng.
Dro nnin ge -b ier er o gså stø rre o g
lever læn gere end arb ejderb ier. I
d ét sæt gener, d er er kend t fo r at
regulere o rgan-stø rrelse ho s d yr,
ænd red e p-co u mars yre si gni fi kant
ud tr yk ket af o ver halvd e len af d e
gener, d er er invo lveret i b estemmelse af o rgan stø rrelse.
Hv o rda n g enerne
bliv er slu kket
R yszard Maleszka
ved Australian Na tio nal Universit y,
arb ej d er sp ecifikt
med ho nni n gb i -ep i
-genetik.
Ep i-geneti k er un d ersø gelsen af, h vo rd an milj ø er
p åvirker gen -reguleri nge n.
Ho nni ngb ien ’har fund et ’ en
s mart lø sni ng p å et ud fo rd rend e

p rob lem: at ge nerere to kontrasterend e o rganis mer, d er b ruger den
sa mme genet iske hard wa re: langlived e rep ro d uktive d ro nninger
o g ko rtlived e, fun ktio ne lt sterile
arb ej d ere.
Der ind går d o g man ge fl ere fakto rer i at lave en d ro nning - ud
o ver d e p lanteke mi kalier, der und ersø ges i d en n ye fo rsk ning.
Men Maleszka har lever et en sønd erlemmend e kritik a f tanke n o m,
at en enkelt fo rb ind else i gelé
ro yal er " ko ntakten" , d er skaber
en d ro nnin g. I 2 00 8 var hans la b o rato rium i sta nd til at skabe
d ro nninge -b ier ud en b rug ar gele
ro yal, - ved at slukke fo r et sæt
gener.
Kernen i d en n y fo rsk nin g kan
være at fo rklare, hvo rfo r arbej d erb ier ikke b liver d ro nninger,
når gelé ro yal ’en g iver k e mis k
b esk yttelse a f d ro nnin ge ns æ gge sto kke ved at b esk yt te h ende mod
d e po tentielle to ksiske e ller me tab o liske virkni n ger af p lanteke mikalier ne
Hv o rfo r spiser v i så Gele Royal
Tro en p å, at gele ro yal har en ma gis k effekt p å d ro nninge ns udvikling, har in sp ireret me nn esker til
at ind tage sli m fra inse k thoveder.
T anken o m d ro nni nge n s om æg mas kine har gi vet afsæt til ideer
o m ø get frug tb arhed o g ø get potens. Og d a d ro nninge n l ever 25
gan ge læn gere end arb ejderbierne, b liver gelé ro yal o gs å solgt
so m et anti -agi ng mid d el.
Et kvali ficeret gæt er, at der årligt p ro d uceres ca. 6 00 tons royal
gele, d er især sælges p å det asiasiske marked .
P riserne varierer me get, men
tj ekker d u d in lo kale helsekostbutik er p risen ca. 50 kr. pr. gram
gelé ro yal.

Aktivitets-kalender
22-28. juli: Køb
ind i Bihuset via
.
webbutik med rabat. kode: hørbi.
Ole Vedsted-Jakobsen

Ny formand

Bierne overlevede
De 180.000 bier, der siden 2013
har holdt til under Notre Dames tag overlevede den voldsomme brand, der brød ud den 15. april.

En øjenåbner

Fire af disse små bier var
røget ind under øjenlåget.

En ung kvinde fra Taiwan
gik ind på et hospital med
et hævet øje. Hun forventede at modtage behandling for en simpel øjeninfektion, men helt så sim-

pelt gik det ikke.
I stedet opdagede en læge på Fooyin Universitetshospital fire små bier inde under hendes øjenlåg, som
mæskede sig i hendes tårer.
Det skriver det engelske medie The Guardian.
Det lykkedes at få alle de små insekter ud i live.
- Jeg så noget, der lignede benet på et insekt. Under et mikroskop trak jeg
dem ud uden at gøre skade på dem, fortæller
overlægen for oftalmologiafdelingen, Hung Chi-ting.
De fire bier er af slægten Halictus, der går under navnet
vejbier og findes i alle typer blomsterrige habitater, også i
parker og haver.
Det er set før, at insekter lægger larver under huden på
mennesker. Det kan dreje sig om hvepse og edderkopper,
men forekommer mere almindeligt i troperne.

Pas på varroa opvarmning
Tilbringer mænd lang tid i varmt badekar, kan det forringe sædkvaliteten betragteligt. Og samme katastrofe kan indtræffe for sædcellerne i dronningens sædgemme.
I USA har man set en tendens til at
dronninger løber tør for sæd efter blot
et halvt år, fordi dronningerne har været
udsat for temperaturer under forsendelsen på mere end 40 graders C, og det
kan være årsag til sædcellernes ringe

Rudersdal Biavlerforening
har fået ny formand. Nu er
det Ole Vedsted-Jakobsen,
der er ny formand i vores
naboforening.
-Jeg har haft
bier lige så
længe som vores forening har
eksisteret, så
jeg er stadig
nyere biavler,
fortæller Ole.

1. august: Bihuset leverer bestilte varer.
Onsdag den 7. august: Vi monterer bitømmere på staderne i Skolebigården.
Lørdag den 10. august: Country Fayre i
præstegårdshaven i Birkerød.
Lørdag den 10. august: Honninghøst i
Skolebigården. Start kl. 7 og kl. 8.
Søndag den 11. august: Honninghøst og
slyngning/presning på Hørsholm Skole.
Start kl. 7 i skolebigården. Start på Hørsholm skole kl. 9.00.
Onsdag den 14. august: Myresyrebehandling i skolebigården. Hent gratis myresyre og gulvpap.
26. aug. - 1.sep.: Køb ind i Bihuset via
webbutik med rabat. kode: hørbi.

Velkommen til
nye medlemmer
Solveig L. Bouquin
Kirstine Mahler
Christian Engelstoft
Palle Gregersen
Cort Hytoft
Preben Østfeldt
Johanne Malene
von Jessen
Olav Raahede
Hanne Havsager
Pedersen
Dennis Arreborg
Hansen
Iben Stærmose
Stine Conrad
Jørgensen
Katarzyna Bugala

evne til at overleve. Er det til
fældet er forskningsresultaterne
også værd at
notere sig,
hvis du varroa-varmebehandler hele bi
familier. Vil du være på
den sikre side lyder anbefalingen, at holde
temperaturen i magasinet under de 40
grader C.

Onsdag den 28. august:
Sæsonafslutning. Vi griller
i Skolebigården kl. 18.30.
Medbring lidt kage ☺
Onsdag den 4. sep.: Indsamling af rammer til vask og omsmeltning. Aflever i
Ole Michaels carport: Enghave 21c, 2960
Rungsted
Torsdag den 5. september: Varer fra
Bihuset leveres i carporten Enghave 21c,
2960 Rungsted
Onsdag den 30. oktober: Generalforsamling. Se side 1
Lørdag den 9. november: Fællesmøde
for de Nordsjællanske Biavlerforening i
Aborets konferencesal.
Søndag den 24. november: kl. 10: Oxalsyrebehandling. Hent gratis oxalsyre i
Skolebigården.
Onsdag den 27. november: Honningsmagning.
Vi kårer årets bedste
honning. Vil du deltage i konkurrencen,
så aflever 1 glas flydende og/eller fast
honning i Ole Michaels carport og/eller
senest på generalforsamlingen.

