
Hammel & Omegns         2014/PF/FT 

Biavlerforening   

Skolebigården / 

Kursusvirksomhed 
 

 

Kursus for fortsættere 2014.  

Kursustilbudet gælder de tre sidste års kursister. 

 

Undervisningsaftener: 

Vi starter med 2 teoriaftener i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6 8883 Gjern. 

Disse to aftener er der kaffe eller te med tilbehør, af hensyn til bestilling beder vi derfor om 

tilmelding til de 2 aftener. 

 

Tirsdag den 4. marts kl. 19.00 

Emne: Honning og dens behandling v. FT 

Materiale: hæfte, Power point m. v.. 

 

Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 

Emne: del 1: God produktionspraksis i honningproduktionen, Branchekoden 

            del 2: Dannelse af nye familier,  

  - Begrænsning af varroatryk ved udtynding 

  - Bekæmpelse af varroa i aflæggere 

  En række metoder gennemgås. 

Materiale: hæftet: Branchekode for honningproduktion. 

                 Power point oplæg + tekstark. 

                 hæftet: Rationel produktion af bifamilier.   

 

Vi satser i år hårdt på at lære jer at producere aflæggere. Derfor er undervisningsaftenen den 

11. marts vigtig for dig. Det er vigtigt at have gode aflæggere til erstatning af vintertab eller 

forstærkning af svage familier i foråret. 

Dannelse af aflæggere giver desuden chancer for en god behandling mod varroa. 

 

Praksis i skolebigården Klintholm, Vadstedvej 110, Hammel. 

 

Torsdag d. 10. april kl. 19.00 

Kurset starter med udpakning af skolebigårdens familier. 

I skal have fingrene i bierne for første gang. Vi har dragter! 

Vi tager den første kontrol på bifamilierne: 

Er de levende? 

Er der yngel? 

Kan vi finde dronningen? 

Har familierne foder nok? 

Skal vi sætte dronetavler til familierne? 

HUSK! Stadekort udfyldes! 
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Onsdag d. 23. april kl. 19.00 

Vi skal kigge til bierne for anden gang. Vi har dragter! 

Vi tager det første grundige eftersyn af  bifamilierne: 

Er de sunde? 

Hvor meget yngel er der? 

Kan vi finde dronningen? 

Har familierne foder nok? 

Kontrol af dronetavle. 

Har familierne plads nok? 

HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

Mandag d. 5. maj kl. 19.00 

Teorioplæg: Udvidelser: tilsætning af tavler, omflytning af tavler, splitning af yngellejer. 

  Hvilke kontroller bør vi lave i dag? Hvordan skærer I droneyngel? 

Praksis:      Kontroller: 

 - er dronningen ok? 

 - er der foder nok? 

 - hvordan ser dronetavlen ud? Skal der skæres droneyngel ud? 

 - har familien plads nok? 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

Torsdag d. 15. maj kl. 19.00  

Teorioplæg:  Udvidelser fortsat. Skal vi bruge dronningegitter eller? 

 Hvordan tjekker vi midetal i droneyngel? 

 Repeter rækkefølge i udskæring. 

 1. yngeloptræk i dobbeltfamilien (se kalender) 

Praksis: Kontroller: 

 - som 5. maj. 

 - udskæring af droneyngel 

 - tjekke mider i droneyngel 

 - 1.yngeloptræk 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

Mandag d. 26. maj kl. 19.00 

Teorioplæg: Hvordan ser vi om der er svæmtrang i bifamilien. Sværmning, sværmhindring. 

 Skaffe plads til dronningens æglægning. Dronningegitter.  

 Trække honning op. Udvide med nye tavler. 

 Sværmhindring: Danne nye aflæggere med 1 eller to af de gule dronninger.  

 Hvordan gør vi? Hvad opnår vi ved at fjerne de ”gamle” dronninger 

 2. yngeloptræk i dobbeltfamilien (se kalender) 

Praksis: Kontroller: 

 - sværmkontrol 

 - udskæring af droneyngel og midekontrol 

 - udvidelser 

 - 2. yngeloptræk  

 - danne nye aflæggere med gule dronninger 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 
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Torsdag d. 5. juni kl. 19.00 

Teorioplæg:  Gamle familier uden dronning: 

 Droneyngel sidste gang, hvorfor? 

 Hvad med dronningeceller? 

 Nye aflæggere fra 26. maj, kontrol 

 Hvordan ser bistyrken ud? 

 Er det nødvendig at fodre aflæggerne? 

 Dannelse af aflæggere med forseglet yngel 

  

Praksis:  Alle gamle familier: 

 - udskæring af droneyngel og midekontrol 

 - udvidelser 

 - tjekke dronningeceller 

 - danne aflæggere 

 Nye aflæggere: 

 - tjekke bistyrke 

 - fodre  

 - udvide, hvis nødvendig 

 - klippe dronninger? 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

 

Mandag d. 16. juni kl. 19.00 

Teorioplæg:  Gamle familier: 

 Jomfruer eller æglæggende dronning i familier uden dronning ? 

 Oxalsyrebehandling på yngelfrie familier 

 Yngeloptræk i familie med kun en dronning 

 Dannelse af aflægger uden at sætte dronning til 

 

Praksis: Alle gamle familier: 

 - kontrollere for dronning  

 Nye aflæggere: 

 - kontrol for foder evt. udvidelser  

 - danne aflægger uden tilsætning af dronning 

 - oxalsyrebehandling i yngelfri aflæggere 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 
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Torsdag d. 26. juni kl. 19.00 

Teorioplæg: Gamle familier: 

 Mærkning af dronninger, hvor familier uden dronning har sat nye  

 Hvad med dronetavlen? 

 Forberede honninghøst? 

 Forberede vinterlejer 

 Danne aflægger fra familie med kun en dronning(se 16.juni, yngeloptræk) 

 Parret eller uparret dronning 

Praksis: Gamle familier: 

 - finde og mærke dronninger 

 - dronetavle 

 - evt. udvide 

 - lægge bitømmere i, hvor der skal høstes honning 

 - tilsætte dronning til ny aflægger 

 Nye aflæggere: 

 - kontrol celler i aflægger uden dronning fra 16. juni 

 - kontrol for foder evt. udvidelser 

 - fodre dobbeltfamilien?? 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

 

 

Lørdag d. 28. juni kl. 14.00 (Forventet tidspunkt evt. ændring vil blive oplyst) 

Honning - Jordbær dagen i skolebigården. Arrangementet er for alle og bekendtgøres i de lokale 

dagblade. Vi vil vise, hvordan man tager honning fra, skræller tavlerne og slynger. Der vil være 

masser af smagsprøver på jordbær med flydende dansk honning.  

 

 

 

Torsdag d. 10. juli kl. 19.00 

Praksis: Alle gamle familier: 

 - kontroller: æglægning, dronetavle? 

 - nye vinterlejer, gitter over 

 Nye aflæggere: 

 - kontrol for æglægning, foder evt. udvidelser 

 - dobbeltfamilie splittes op i to familier på normal bund evt. fodring 

 - oxalsyrebehandling i yngelfri aflæggere 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 
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Mandag d. 21. juli kl. 19.00 

Teorioplæg: Alle gamle familier: 

 Sidste honninghøst 

 Røveri 

 Fodring 

 Nye aflæggere:  

 - er vinterlejer klar 

Praksis: Gamle familier: 

 - kontrollere foder under gitter 

 Nye aflæggere: 

 - vinterlejer  

 - eventuel fodring 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

 

Torsdag d. 31. Juli kl. 19.00 

Praksis: Gamle familier: 

 - bitømmer ilægges 

 - fodring 

 lørdag d.2. august sidste honninghøst 

 Nye aflæggere: 

                      - evt. honning samles på en aflægger 

 - fodring 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

Onsdag d. 6. august kl. 19.00 

 Myresyrebehandling forventes startet, fire aftener i træk. 

 Alle medlemmer er velkomne 

 Mod bestilling over mail udleveres myresyre, som vi plejer 

 

August/september: 
 Indvintring og færdigfodring. 

 Sidste år var det en succes, at køre kurset til familierne var næsten færdigfodret.  

 Det fjernede den usikkerhed ”nye” biavlere ofte har. 

 Hvornår har bierne fået foder nok? Hvordan ser jeg det?  

    De, der har lyst og behov, kan efter aftale følge færdigfodringen i skolebigården. 

 

November/ december: 

 Oxalsyrebehandling annonceres, som vi plejer 

 Eventuel evalueringsaften 

 

 

Poul Fjeldsted/ Flemming Thorsen 


