Nyhedsbrev juli 2000
Kære medlem
Bierne opfører sig sjældent præcist som der står i bøgerne. Vejret arter sig sjældent, som vi havde
fortjent om sommeren. Og biavlerforeningens arrangements-kalender er heller ikke altid til at
forudsige.
Der er konstateret et svagt angreb af bipest i den bigård, hvor skolebigårdens bier er. Samtidig har
fremmødet været svagt. Derfor har vi besluttet at lukke skolebigården for i år.
I stedet laver vi et arrangement i august måned, hvor vi snakker bipest og indvintring af bier
Det bliver lørdag den 5. august kl. 14, hvor formanden lægger terrasse og foreningen kaffetår til.
(Adressen står nederst i nyhedsbrevet). Her vil vores bisygdomsinspektør Jørgen Jensen og
Flemming Thorsen fortælle om bipest - hvordan man undersøger for bipest, hvad man stiller op, når
man får det, og hvordan kan man minimere risikoen for at få det.
De vil også lægge op til, at vi fremover skal være opmærksomme, hvis der bliver flyttet bier til
området. Måden er at se efter navn på staderne og tjekke via bisygdomsinspektøren, Jørgen Jensen,
om de bier er blevet synet, inden de er flyttet.
Hvis der ikke er navn på bistaderne, kan bi-sygdomsinspektøren fjerne dem, for at få dem
destrueret. Så det er også klog at huske navn og telefonnummer på staderne, hvis du sætter dem
udenfor din egen grund.
Vi holder selvfølgelig fast i vores udflugt - Søndag 20. august kl. 14. Fælles afgang fra In-Side til
hedetur. Turen går til Kongenshus. Her vil Mogens Kildehøj fortælle om sin lyngbiavl, samt
fortælle om området. Medbring selv kaffekurv, så finder vi en lun plet og hygger os med en kaffetår.
Har du spørgsmål eller problemer med dine bier, så kontakt en fra bestyrelsen. Har du mistænke om
sygdom i dem, er det enten bisygdomsinspektøren, du skal have fat i eller en af de kyndige biavlere
i området, som kan syne bierne. Det er også dem, du skal have til at syne bierne, hvis du flytter dem
mere end to kilometer.
Bisygdomsinspektør: Jørgen Jensen, 86 57 77 30
Kyndige biavlere: Flemming Thorsen - 86 96 64 22
Henrik Bentzen og Ole Jørgensen - se telefon og e-mail under bestyrelsen

Venlig Hilsen - Bestyrelsen i Hammel & Omegns Biavlerforening
Formand Kurt Eriksen (kurt.eriksen@image.dk), - Præstemarksvej 28, 8450 Hammel - 86 96 35 39.
Kasserer Ole Jørgensen (olej@image.dk) 86 96 64 22.
Torben Nielsen 86 96 24 71.

Kristian Jensen (post@alusnedkeren.dk) 86 94 46 94.
Suppleant Henrik Bentzen (hvb-bb@teliamail.dk), 86 96 43 25.
Peter Iversen, (pibb@image.dk) 86 96 96 92, Hedehusvej 85, 8450 Hammel

