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Guided forårstur i Arboretet 11. maj
Den 11. maj regner vi med, at rhodendronerne blomstrer i Arboretet i
Hørsholm. Kom og få en eksklusiv
guidet tur med aboretmester Ole
Byrgesen.
Vi mødes ved hovedindgangen, Kirkegårdsvej 3a i Hørsholm. Arrangementet
varer fra kl. kl. 14-16. Fyld te og kaffe
på termokanden og mød foråret.

holm Biavlderforening, lige som Ole
Byrgesener selv er biavler. Enkelte andre medlemmer i biavlerforeningen har
tilladelse til at opstille en bigård i aboreret.
Ole har selv sine bier stående i Terapihaven. Terapihaven og Helseskoven er
Realdaniastøttede haveanlæg, der bl,a.

Arboretet er en unik samling af
træer og buske og fremstår som
en smuk park - eller eksotisk
skov. Arboretet ejes af 15. Juni
Fonden, og benyttes i forbindelse med undervisning og forskning.
Samlingen er med sine ca. 2000
arter den største samling af træer
og buske i Danmark.

Heldigvis har flere erfarne biavlere i
foreningen meldt sig som instruktører
på de 8 kursushold, vi får i skolebigården. Og nu har vi til de tre introduktionsaftener. fået lov at låne kantinen på Sophielund

Aflevér gamle tavler til omsmeltning 1. maj
forsvarligt, dvs. i kraftigt plastik eller to
sække uden på hinanden. Hvis ikke den
yderste sæk er blå, er det vigtigt, at du
tydeligt markerer fx med en blå tuschpen, at pakkerne eller sækkene har
adresse i Hørsholm.

Stil sækkene på én af pallerne, der er sat
frem i carporten, Enghave 21c i Rungsted. I carporten kan du allerede nu finde
blå sække. Vi har fået fat et en prøvesenHusk som altid at pakke dine rammer ding, så denne gang er blå sække gratis.
Men tag kun dem, du skal bruge, og kun
som yderste sæk, så skulle antallet af
I dette nummer:
sække række.

Grå bier
The garden jungle
Sommerudflugt 2019
Kursus i dronningeavl
Gi’ din krop et propolis boost
To nye bier i Hørsholm
Nye biavlere i skolebigården
Erhvervsbiavlerne bli’r slagtet

Hjælp !!!
En ny biavls-sæson står for døren, og
vi har 40 nye biavlere på begynderkursus. Det er er mange, og det kan
kun gå godt, hvis vi er mange, der
hjælper hinanden.

Arboretet er medlem af Hørs-

Den 1. maj kan du komme af med
gamle fodertavler, tavler fra døde bifamilier og andet, der skal smeltes
rent for voks.
Hørsholm Biavlerforening har en aftale
med Bihuset i Tappernøje om, at Bihuset
leverer grej - bestilt af medlemmerne
ugen forinden - til Hørsholm 2. maj,
således at vores voks til omsmeltning
kan komme med på turen retur.

Formanden
har ordet

Stabl tavlerne på samme led. Slå en snor
om rammerne med en mærkeseddel anført: 1.Dit navn. 2. Sækkens nr. ud af
total antal sække og 3. Hørsholm.
Sænk rammerne ned i én eller flere kraftige plastsække, den yderste blå. Snør
sækken til igen og gentag mærkningen
som beskrevet ovenfor.

Men som vi ved fra tidligere år, vil
rigtig mange gerne i gang med det
samme. Så derfor: Har du en bifamilie i overskud, så sælg den til en
begynder.
Fra skolebigårdens side gør vi alt for
at producere småfamilier; men de kan
som bekendt ikke være klar før sidst
på sommeren og derfor ikke give
honning i år. Også her har vi brug for
hjælp. Kan du dét med dronningeavl,
eller har du lyst til at lære det, så tilslut dig dronningeavlerne i Skolebigården, og vær med til at avle dronninger i topkvalitet. Se kalender inde i
bladet.
Men ellers glæder vi os blot til at høre
bierne summe og til at se nærmere på,
hvordan den enkelte familie er kommet fra start. Husk forårseftersyn, og
gør det rigtigt. Vi har klippet fra BIlex-Olsen, så du her og nu kan læse
om hvordan du tjekker dine bifamilier
(se inde i bladet) – og se, hvor mange
bifamilier, du kan undvære.

Kom til standerhejsning i Skolebigården den 5. maj

God bi-sæson

Grå bier

ret for sine bier end for sig selv. Pasjka er
på separatisternes side og sympatiserer
med Rusland. Da krigen i Donbas tager
til beslutter Sergej sig for at tage til Krim,
hans bier skal helst indsamle honning i et
landskab uden krig.

I en grå-zone i Østukraine, krigshærget
efter Maidan revolutionen, ligger landsbyen Mala Starohradovka. Her bor Sergej, 49 år gammel og invalidepensionist.
Sergej har været gift, men hans kone og
datter forlod ham allerede før Maidan
revolutionen. Mala Starohradovka er en
landsby, hvor ukrainske soldater og prorussiske separatister ligger tættest på hinanden. Når kampene i regionen for alvor
begynder, flygter alle landsbyens beboere. Sergej og Pasjka bliver.

Andrej Kurkovs roman tager læseren til
Østukraine og Krim i tiden efter Maidan
revolutionen. Grå bier er en fiktion, men
giver alligevel læseren en bedre forståelse
af den ukrainske konflikt.

Sergej og Pasjka var ærkefjender i skoForlaget er uheldigvis kommet til at illulen, men er nu som landsbyens eneste
strere forsiden med foto af en hveps - gentaindbyggere nødt til at tale sammen. Ser- get
og spejlvendt.
gej er hverken pro-Putin eller proukrainsk. Han er biavler og mere bekym-

The garden jungle
Dave Goulson
har skrevet
endnu en bog
om den vilde
natur, som
udfolder sig
lige under
næsen på os: i
haver, parker
og mellem
sprækkerne i Dave Goulson, professor
fortovet. Uan- på Sussex Universitet.
set hvor du er lige nu, lever der bl.a.
mus, orme, bænkebidere, tusindben,
fluer, sølvfisk, hvepse, biller, og spids-

Andrej Kurkov ( født 1961 i Sankt Petersborg) er ukrainsk forfatter med russiske rødder. Hans 18 romaner er oversat
til 37 sprog og er udkommet i 65 lande.
Titel: Grå bier
Forfatter: Andrej Kurkov
Sider: 433
Forlag: Mr. East Forlag

272 sider.
Pris £ 17

’Garden Jungle’ udforsker miljøskader, når
gartnere fx utilsigtet køber intensivt fremdrevne planter i engangsplast, som er sprøjtet med
Dave Goulson giver os
pesticider.
et indblik i disse væsGoulson hævder, at haver kan
ners fascinerende og
blive steder, hvor vi kan genopundertiden underlige
rette forbindelsen til naturen og
liv, og tager os ind i
genopdage, hvor mad kommer
kompostbunken, graver under græsplæ- fra. Med nogle få små ændringer kan
nen og dykker ned i have-dammen. Han vore haver blive et stort netværk af små
forklarer, hvordan vores liv og i sidste
naturreservater, hvor mennesker og dyr
ende menneskehedens skæbne er uløse- kan trives sammen i harmoni frem for
ligt sammenflettet med ørentvister, bier, konflikter.
guldøjer og svirrehttps://billetto.dk/
MØD GOULSON: 27. april 13 -15:30 , Metalskolen i Jørlunde,
fluer.
mus og meget mere,
inden for et par skridt
fra dig.

Slagslundevej 13, 3550 Slangerup. Entre: 274 kr.
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Ta’ med på
Årets sommer-udflugt

I gamle bondealmanakker var den 25.
maj begyndelsen til
sommeren.

Vi ser på historisk biavl
Vi mødes i Nordsjællandske Bivenners skolebigård kl. 9, hvor vi får
en kop kaffe og en croissant, mens Bivennernes
formand Frederik Hu-

sted Anderen fortæller
om, hvordan vores
nabo-forening har valgt
at organisere sig.

Derefter tager biinspekktør Sven Branner
os med på en to timers
guided tur rundt på Frilandsmuseet - og en tur

rundt i 250 års
Danarkshistorie.
Sven Branner har fem bistader og til maj nogI første om
le parrings-kasetter på Frilandsmuseet.
gang kigger vi
til de tre stader,
der står ved
ikke er adgang for publikum. Her får vi et
Fjellerup Hokig i Svens opstablingsstader, der præsterer
vedgård i udnogle gevaldige udbytter.
kanten af en
Vi fortsætter til Halland gården hvor Svens
lille æbleplantage. Her er der tale om biavl, parrings-kasetterne står gemt under stråhatder tilstræber at se ud som biavl i 1910.
te. Her har bierne en gang stået stået lunt og
–Selvom jeg godt nok bruger 12x10 rami læ på gårdspladsen..
mer, hvor det dengang var almindeligt med *
10x12, fortæller Sven Branner.
Ved Halland gården ligger Land-kiosken,
Derefter vandrer vi ned forbi Læsø gården, hvor du kan købe sunde sandwiches, gode
hvor Sven har aftalt med museets arkitekt, at pølser fra slagteren, kager, gammeldags slik,
der skal stå stader med brune Læsø-bier. Vi is og mange forskellige kolde og varme
krydser et område, hvor der almindeligvis
drikke.

Plast eller halm
I dag arbejder mange biavlere med
plastmagasiner, men rejser vi 100 år
tilbage i tiden, var der stadig kubebiavl i Danmark – parallelt med trugstaderne.
Kuberne blev fremstillet af langhalm
og bundet med brombærranker eller
flækkede hasselskud og var typisk
vinterarbejde. Kuberne er forskelligt
udformet fra egn til egn. Nogle er tilspidsede foroven, andre er næsten flade og almindeligvis med et flyvehul
skåret så stort, at mus med lethed kunne smutte indenfor.
Den færdige kube blev nogle steder
tætnet med en blanding af ler og komøj. Almindeligt var det at placere
kuben på et kubebræt på en 60 cm høj
pæl. Oven på kuben fremstillede børnene - inden vinteren - en stråhat (der
også blev kaldt biskæg), for at beskytte bierne.

En hat blev
fremstillet af to
langhalsskærver, der
blev samlet og
bundet med reb
i toppen. Når
hatten blev sat
på kuben, blev den klippet til, og flyvehullet blev klippet frit.
I en kube bygger bierne deres vokskager frit. Det betyder at biavleren ikke
har mulighed for at tilse honninglageret under vejs.
Når honningen skulle høstes svovlede
man kuben. Kuben blev slagtet. Når
bierne ikke summede længere blev
kuben tømt for tavlebygning.
Døde bier, halvdøde bier, larver og
tavlestumper med honning og yngel lå
tilbage og blev solgt til mjødblandersken eller kogt til grød til midddags-

Frilandsmuseet
Kongevejen 100, 2800 Kongens Lyngby
Entrébillet voksen: 80 kr.
Entrébillet barn: Gratis for børn u. 18 år.
Familiebillet: 1 barn + 1 voksen: 70 kr.

Fortæl om du kommer. Det er rart
at vide, når vi skal købe lidt morgenbrød: allanhoeyer@yahoo.com

1 - 2 - 3 - tjek
Og så går det løs !

Og igen gælder, at tavlerne ikke må løftes
op, og slet ikke byttes rundt.
Dronningen udsender kun lidt feromon på
dette tidspunkt, og kun de nærmeste arbejdere kender hende. Byttes der rundt på
tavlerne, eller skabes der for meget uro,
kan dronningen blive ”nøglet”. Det sker
ved , at de bier, der kender hende ,vil
forsvare hende, mens de, der ikke kender
hende vil prøve at stikke hende ihjel. Den
klump, der nu samler sig om dronningen,
overlever hun sjældent.
Også ved 2. eftersyn, skal der være 3-5
fodertavler tilbage, hvor tre kan være for
lidt.
3. forårseftersyn
Når temperaturen først i maj kommer op
over 15o C, er det tid til 3. eftersyn. Det er
når stikkelsbærbusken blomstrer. Nu kan
man uden fare for, at dronningen bliver
nøglet, løfte tavler op og tjekke yngellejet.
Der skal naturligvis være et yngelleje på
dette tidspunkt, og gerne på 4-5 tavler
eller mere, hvis bifamilien skal nå at blive
produktiv.

Tre ting skal være opfyldt, hvis man
den 1. maj skal stå med en bifamilie,
der kan producere honning: Der skal
være mad nok i marts, der skal være
en dronning, der lægger æg i april, og
der skal være et stort flot yngelleje i
maj .
Derfor er der tre forårstjek, også kaldet
forårseftersyn, det er værd at være opmærksom på, hvis man vil vide, om man
står med en god produktionsfamilie, når
det går løs.
Første forårseftersyn

Det er ikke til at sige præcist, men det
vigtigste er, at der 1. marts sidder 3-5
fyldte fodertavler i og omkring vinterklyngen. Der kan komme træk inden 1.
maj, og så kan 3 tavler være nok. Bliver
der kulde og frost, er 5 for lidt. Så tjek
igen senere.
Man gør det ved at tage fjerne dækbrædderne i trugstadet hen til biklyngen viser
sig. I opstablingsstadet fjerner man dækbrættet. Vælg koldt vejr, så sidder bierne
stille.

Der er ved 3. eftersyn, at man benytter
lejligheden til at sætte dronetavlen ned i
Er der ikke mad nok, fodres med madpakker (Apifonda e.l.). Læg en flad kage yngellejet. Der er også her, man i trugstadet rykker alle tavler tilbage, og måske
af foderdej direkte i kontakt med biklyngen, over et stort foderhul eller direk- løfter det op i en magasinkasse (Se januar
-nummeret af Bi-Ord) for at fjerne
te på bærelisterne. Fugt dejen, og maser
overfladen, gerne med varmt vand, inden evt.døde bier og voks. De stærke bifamifoderet placeres og luk igen. Først da kan lier har selv klaret det.
man være sikker på, at bierne finder og
kan tage foderet, når det er koldt.
Er bifamilien død, skal du undersøge
hvorfor, så du evt. kan lære af dine fejl.
Har du været for nærig med fodringen?
Eller har dronningen ikke nået at lave nok
vinterbier? Måske bierne har udskiftet en
gamle dronning lidt for sent? Der kan
være mange forklaringer; og nogle gange
er det svært at regne ud.
Alle tavler sendes til omsmeltning.
Andet forårseftersyn
Ved 2. forårseftersyn i starten af april
skal dronningen være gået i gang med at
lægge æg, og det giver varme. Læg en
hånd på dækbrædderne/dækpladen straks
efter at sækken eller låget er løftet væk,
og man kan let mærke hvor biklyngen
sidder. Gentag proceduren fra 1. eftersyn.
Tjek foderstanden og giv evt. mere mad.

Læs mere i Bi-Lex Olsen.

Ved det 1. eftersyn, omkring 1. marts
tjekker man, og der er brændstof nok til
den kraftige ”acceleration”, bifamilien
står over for. Kort sagt skal der være foder nok til at opfodre de 10-20.000 arbejdere, der skal stå parat på alle pladser, når
trækket sætter ind i maj.

Løft aldrig op på yngeltavlerne på dette
tidspunkt, men fjern tomme tavler nær
biklyngen og erstat dem med fyldte, evt.
fra en anden familie.

Er bifamilien lille, er det en god idé at slå
den sammen med en anden bifamilien, så
de sammen kan vokse sig store og stærke.
Hvis en bifamilie ikke vokser, er der stor
fare for, at den bliver ramt af sygdom.

Bivenlige blomsterfrø:
https://froebutikken.dk/
shop/3-blomsterfroe/

Propolis booster kroppen
Propolis er et helseprodukt, der underbygger og
hjælper kroppen.
Propolis booster kroppen. Propolis er
godt til at underbygge kroppens funktioner. Propolis er ikke medicin. Det er et
helsekostprodukt.
Sidst i januar var Charlotte Romlund på
besøg for at sætte fokus på propolis, - ét
af de mange api-terapi-produkter og
Charlotte fortalte, hvordan propolis kan
forebygge og behandle sygdomme eller
mangeltilstande.
Basis-produktet i propolis er harpiks,
som bierne herhjemme henter fra poppelknopper, - samt lidt fra kastanje og nåletræer.
Bier og træer anvender harpiksen med
samme formål: propolis og harpiks bliver
brugt til at afvise bakterier og svampeangreb.

Det er muligt at købe plast gitre til at producere propolis.(tv).
Charlotte høster ca. 100 gram propolis pr. stade pr. sæson.

honningbi
(apis melifera
scutelata), og
undersøgelser har vist,
at denne bi
udnytter meSpecialarbejdere
re end 300
Når bierne bliver tre uger gamle, bliver
forskellige
de trækbier. Nogle af trækbierne bliver
planter,
som
grundlag
for
propolisprospecialarbejdere, der samler harpiks.
duktionen.
Bierne bider harpiksen af knopperne,
Brasiliansk grøn propolis er blevet martilsætter et sekret fra kindbakkerne og
kedsført ligeså professionelt som Manuka
gennemtygger produktet inden bierne
flyver hjem med deres last i pollenkurve- -honning fra New Zealand. Begge dele er
noget ganske særligt, men vor egen prone på bagbenene.
Hjemme i stadet modtages harpiks-bierne polis og honning er fuldt så potente. Og
af propolis-bier, der alene har til opgave virkningen er den samme.
at tage imod harpiksen, tygge den grunPropolis’ helseforbedrende egenskaber
dig med voks og tilsætte et sekret fra
Når man taler om, at propolis har væsentkindbakkespytkirtlerne, hvorved harpik- lige helseforbedrende egenskaber beror
sen bliver omdannet til propolis, - der er det på at propolis er: a) Antimikrobiel, b)
noget klistret stads. Også for bier. Det
antioxidant, c) anti-inflamatorisk og d)
kan tage en hel time at rense en harpiks- propolis styrker fordøjelsessystemet.
bi for det harpiks, bien har hentet hjem.
Propolis har en veldokumenteret antimiOg hvad består propolis så af ? Harpiks
krobiel effekt overfor bakterier, vira, gær
udgør ca. 50 %, voks 30 %, flygtige olier og svampe, ligesom der er påvist en ef10 %, 5 % pollen og 5 % ’andet’.
fekt overfor visse parasitter. Derfor kan
Brasiliansk grøn propolis
Indholdet i propolisen varierer globalt
efter floraen i de forskellige klimazoner
og er tilpasset den lokale bakterieflora.
Brasiliansk grøn propolis er forskelligt
fra den propolis-type, vore bier eksempelvis tætner med herhjemme, og den
brasilianske propolis bliver i disse år
markedsført, som noget helt særligt.
Den er også noget særligt. I Brasilien
arbejder man med den afrikaniserede

propolis også anvendes som konserveringsmiddel: til at forlænge holdbarheden
af fødevarer og kosmetik, - hvis det ikke
var for den karakteristiske smag og lugt.
Antoxidant-effekt
Propolis hører til én af naturens stærkeste
antioxidanter.
En antioxidant er et molekyle, som nedsætter eller fjerner oxidation af andre
molekyler og modvirker på den måde
uhensigtsmæssige oxidative ændringer,

herunder dannelsen af frie radikaler.
Propolis antioxidative funktion skyldes
phenoler og flavonoider.
Anti-inflammatoriske egenskaber
Inflammation er kroppens reaktion på en
ødelæggende påvirkning og ses typisk
som hævelse og rødmen, - en betændelsestilstand.
Anti-inflammatorisk aktivitet er kroppens
primære forsvarsmekanisme. Propolis
kan understøtte kroppens egne antiinflamatoriske forsvarsmekanimer, - både
når det drejer sig om en bullen finger og
problemer dybere inde i musklerne.
Styrkelse af fordøjelsessystemet
Propolis kan dels styrke fordøjelsessystemet ved at holde slimhinder i mave og
tarme sunde, dels ved at påvirke sammensætningen af de bakterier, som lever i
vore tarme og deres omsætning af de
stoffer vi indtager. Derfor er det gavnligt
at spise noget propolis dagligt for at vedligeholde bakterieflora og slimhinde, så
der ikke går skadelige stoffer fra tarmen
over i blodbanen.

Ægypterne kaldte propolis for sort voks
og balsamerede lig med propolis. Vikingerne tætnede ikke med propolis, men
med harpiks.
På http://www.horsholmbiavl.dk/ kan
du finde Charlottes gode råd om, hvordan du indsamler, forarbejder og anvender propolis.
Du kan også følge hele Charlottes power-pointshow fra vintermødet.

To nye bier i Hørsholm
Eva og Peter fik deres bier i 2018. Her beskriver de
deres møde med Hørsholm Biavlerforening.

Lær at avle dine
egne dronninger
I skolebigården produceres der hver
år et større antal dronninger. De afsættes til medlemmerne og bruges
til fremstilling af nye bifamilier til
nye og kommende biavlere. I år ledes dronningeavlen af Robbie Jørgensen.
Alle, der godt kunne tænke sig at
lære håndværket, skal blot møde op
og være med (se kalenderen). På den
måde fungerer skolebigårdens dronningeavl også som et dronningeavlskursus.
Også biavlere, der har været med
før, kan være med, da det er rart at
være flere om opgaverne, og fordi
man altid kan blive dygtigere.
De, der deltager får en ny-parret
dronning eller to med hjem, afhængig af hvor godt det går. Godt
vejr er fx en afgørende betingelse
for, at dronningerne bliver parret.
Se kalender med start tirsdag den
11. juni kl. 19.

Avls-kalender
Tirsdag 11. juni kl. 19:
En cellebygger gøres klar
Lørdag 15. juni kl. 15.00 :
1. omlarvning.
Torsdag den 20. juni kl. 19:
Celler isættes plejefamilie
2. omlarvning
Tirsdag den 25. juni kl. 19 :
Etablering af parringsfamilier . Cellekopper tilsættes.
Celler fra 2. omlarvning i
plejefamilie
Torsdag en 27. juni: Klækkede dronninger i parringskassetter
Videre datoer aftales

Der var engang Endelig kom dagen, hvor de to nye
sådan starter etbier skulle starte deres egen famihvert eventyr, og
lie.
et eventyr var det
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Eva og Peter

Tag godt imod en sværm nye bi-avlere
Årets nye biavlere har taget fat på
i Skolebigården i maj …☺

teorien. Tag godt imod hele sværmen
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Råd & løfter

Pollenfælde til opstablingsstade. ”Når københavnerne kan give 55 kr. for en kop caffé latte, kan de
også give 60 kr. for 225g øko-honning”.

”Konkurrér på kvaliteten og ikke på prisen”. Dét var ét af Peter Sjøgrens gode
råd, da han på vintermøde nr. 2 gav gode
råd om, hvordan man med størst succes
afsætter sine bi-produkter.
Peter høster og presser otte gange om
året, og kan præsentere honninger med
forskellig smag, farve og konsistens, og
tilføjer efterfølgende historier om sensorik og lokal-geografi.

stade om året. Bierne henter 35-40 kilo,
og til indvintring skal de have et par kilo.
Derudover sælger Peter sin økologiske
honning og pollen til Harboe bryggeriernes økologiske øl og til Nordic Fermentations Jun Kombucha.

Sukker diagnose
Honningens sammensætning af glukose
og fruktose afgør om honningen krystalliserer eller forbliver flydende. Danmarks
Biavlerforening arbejder på at tilbyde
medlemmerne muligheden for at få bestemt sukker-sammensætningen af deres
honning for en beskedent gebyr, så biavleren ved om det er muligt at holde honningen flydende.
Pollen-kaviar
Foruden honning sælger Peter pollen til
københavnske gourmet-restauranter. Peter kan daglig høste et kilo pollen pr.
stade og kan sælge pollen for 1000 kr. +
moms pr. kilo. Restauranterne rører pollen i is og får tilføjet blomstersmag til
isen - eller som Geranium bruge pollen i

fiskesaucen, hvorefter pollenet bliver
kaldt pollen-kaviar.
-Det smager hamrende godt, fortæller
Peter, der høster 20-25 kilo pollen pr.

Monopolet Jakobsen
Tidligere havde vi i Danmark nogle grossister, der opkøbte al honningen fra erhvervsbiavlerne. Men nu har vi kun én:
Jakobsen, der sidder på 92 % af salget af
honning til supermarkederne. Og det
meste af den honning er i øvrigt udenlandsk.
For at presse priserne opsagde Jakobsen i
november alle aftaler med erhvervsbiavlerne om at købe deres honning. Hvor de
var vant til at få 30-35 kr. pr. kilo, blev
de fremover tilbudt kr. 16½ pr. kilo, samme pris som Jakobsen kunne købe honning for i Rumænien og Ukraine.
Derfor giver mange erhvervsbiavlere op.
Men i Danmark kommer vi til at mangle
bestøvere, og det er helt fatalt. De rumænske og ukrainske bier bestøver jo
ikke de danske afgrøder, bemærker Peter
Sjøgren.

Go’ påske !
Nu ved vi, hvordan
påskeharen skaffer
sine påskeæg..

Indberet dine sværme
Nyt fra EU og Binævnet.

alle biavlere om
obligatorisk indbeI 2021 træder en ny
retning
til statens regidyresundhedslov i
ster vedr. placekraft. Den omhandler
ring af bigårde
honningbier og sågar
humlebier. Loven stiller krav til og antallet af stader
i bigårdene.

Hurra for bierne

Elsk din hveps

Hvepsen er et hadeinsekt, men
vi skal lære at elske den. Bestanden er over 20 år gået 50
pct. tilbage. -Vi har brug for aktivt at overvinde det negative billede, vi har af hvepsen, der ligesom bier bestøver
planter og blomster og se på de økologiske fordele, som
hvepsen yder planeten, fortæller Seirian Sumner, professor i behavioral økologi ved University College London,
til The Telegraph.

+3 kursus : Vi sonderer terrainet. Er DU interesset i et kursus for
’viderekomne’ bi-avlere, så send en mail til:
olemichjensen@gmail.com

Følg bierne fra lænestolen
Nyttigt værktøj til bi-håndtering

Velkommen til
nye medlemmer
Mikkel Ludvigsen,
Christian &
Elsebeth Siim
og Daniel Følsgaard

Går du ind på ’vejrstation.horsholmbiavl.dk’ kan
du følge vægtene på fire bistader i Skolebigården
og følge vejrstationen, der registrerer temperatur,
lufttryk, nedbør, vind-styrke og -retning.
Fra din computeren kan du holde øje med bierne
hele året. Du kan hente informationer om, hvad
der rent faktuelt foregår i staderne.
-Efter indvintringen i juli og frem
til oktober kunne jeg eksempelvis med min overvågning konstatere, at mine stader blev ni
kilo lettere, selv om bierne stadig bar ind i stor stil hen over efteråret, fortæller ’over’-skolebiDe fire vægte.
gårdsmester Peter Sjøgren.

Aktivitetskalender
8.-22. april: køb ind i Bihuset via webbutik med rabat. kode: hørbi
1. maj: dødsboer og gamle fodertavler
afleveres til omsmeltning. Pak i blå sække og sæt dem på pallerne i carporten
Enghave 21c i Rungsted.
2. maj: varer leveres fra Bihuset. Dødsboer afhentes.
5. maj: kl. 10: i Skolebigården:
Standerhejsning
11. maj: Guided tur i Aboretet i Hørsholm.
11.-12. maj: Madens Folkemøde
på Lolland Falster
20. maj: International bi-dag
25. maj: sommerudflugt
til Frilandsmuseet.
27. maj - 2. juni: Køb ind i Bihuset via
webbutik med rabat. kode: hørbi
6. juni: Rammer retur og levering af varer. Hvem kan hjælpe med at losse.
22. juni: Honning-jordbær dag.
10. juli: reserver aftenen til en fælles grill
-middag.
22.-28. juli: Køb ind i Bihuset via webbutik med rabat. kode: hørbi.
1. august: Varer fra Bihuset.
10. august: Country Faire Birkerød
26. aug. - 1.sep.: Køb ind i Bihuset via
webbutik med rabat. kode: hørbi
4. sep.: Indsamling af rammer til omsmeltning.
5. sep.: Varer fra Bihuset i carporten
Enghave 21c.

