
Nyhedsbrev JULI 1998 

PAS PÅ - PEST I OMRÅDET 
Foreningens kasserer og vært for skolebigården, Ole Jørgensen, har fået konstateret ondartet bipest i
sine bier. Det betyder, at alle hans (og skolebigårdens) bier blev rystet over på såkaldte ledere - 
vokstavle-strimler, så bierne var nødt til at bruge den honning, de havde i sig, til at bygge med - og 
dermed skille sig af med pest-smitten. Efter 4 dage blev bierne rystet over på kunsttavler i 
desinficerede stader - og alle gamle tavler/voks sendt til omsmeltning.

Samtidig skulle alle bigårde i op til to kilometers afstand fra Oles være undersøgt for pest.

Ondartet bipest er smitsom og kan smitte med materiel, handsker, bidragt og andet, der har været 
med i bierne. Dem, der er kommet i skolebigården, kan risikere at have fået pest med hjem.

Under alle omstændigheder bør alle biavlere i området være ekstra opmærksomme på tegnene, som 
især kan ses på forseglede yngeltavler. Syge larver er gule-sortbrune og slappe, senere slimede. 
Forseglet yngel dør og bliver brunlig og flydende. Stikker man en tændstik i en død larve eller 
puppe, kan man trække den til en flere cm lang tråd. Voksforseglingen over syge pupper er 
sammenfalden, mørk og den er ofte bidt itu. Desuden lugter syge familier unormalt, omtrent som 
surdej.

Er du i tvivl, om dine bier har pest, så kontakt en af de lokale kyndige biavlere: F. eks. Kai Jensen, 
Toustrup, 86 96 82 17. Ole Jørgensen og Flemming Thorsen er også kyndige biavlere

BESØG HOS FLEMMING
Lørdag den 1. august kl. 14 holder vi mødet hos Flemming Thorsen i Gjern. 

OBS Der er kun adgang med nyvasket bidragt - og handskerne lader du blive hjemme. Flemming 
ønsker at sikre sig bedst muligt mod bipest - og handsker eller beskidt bidragt kan godt overføre 
pest.

Flemming vil fortælle om varroamiden og den skade, den kan forvolde i en familie. Han vil også 
fortælle om de forskellige behandlingsmetoder og om kalkyngel og hvad vi kan gøre ved det.

Der vil være kaffe på hans terrasse og hyggesnak til sidst. Jeg håber, at hans medhjælper, Jørgen, 
også vil være til stede, så han kan bidrage med sine erfaringer indenfor biavl. 

De vil også komme med gode tips om, hvordan at lave småfamilier og indvintre dem. Det er jo rart 
at have et par reserve-familier, når miderne gør kål på nogle af vores produktionsfamilier i løbet af 
vinteren.

HONNING-BEDØMMELSEN
Lørdag den 31. oktober kan du komme med i kapløbet om få din honning kåret som HBH - 
Hammels Bedste Honning. Det sker ved en hyggelig eftermiddag, hvortil vi har lånt et lokale i 
Hammels nye kulturhus - Inside. Udover honningbedømmelsen, vil vi forsøge at få en til at fortælle 
om materiel-nyheder til biavlen. Det kan du læse mere om under mødemeddelelser i Tidsskrift for 
Biavl. 

VINTER-AKTIVITETER
Kontakt en fra bestyrelsen, hvis du har ønsker eller forslag til aktiviteter til vinteren eller til næste 
år.



Og så er det på tide at fodre sine bier og starte med myresyrebehandlingen

Kalenderen

Møde hos Flemming Thorsen, Skovbakken 8, Gjern -lørdag den 01. august kl. 14 - HUSK INGEN 
HANDSKER OG REN BIDRAGT
Skolebigård - lørdag den 15. august kl. 14
Skolebigård - lørdag den 12. september kl. 14
Efterårsmøde og honningbedømmelse - lørdag 31. oktober, Inside, Dalvej, Hammel - kl.14

Venlig hilsen bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening ved Peter Iversen

Bestyrelsen: Formand Kurt Eriksen 86 96 35 39. Kasserer Ole Jørgensen 86 96 64 22. Peter Iversen 
86 96 96 92. Torben Nielsen 86 96 24 71, Kristian Jensen 86 94 46 94, Henrik Bentzen (suppleant) 
86 96 43 25
   


