
Hammel & Omegns         2015/PF/FT 

Biavlerforening, 2015 

Skolebigården /Program 
 

 

 
1:Vi har i år et begynderhold, som vi skal undervise i skolebigården.  

Begynderholdet har betalt kursusgebyr inklusive deltagelse i skolebigårdens program. 

 

2:Medlemmer af Danmarks biavlerforening deltager gratis i skolebigårdens arrangementer. 

 

3:Er du ikke medlem af DBF betaler du kr. 200 for skolebigårdens kursusprogram og øvrige 

HOB arrangementer og kr. 50 i lokalforeningskontingent. I alt kr. 250. 

 

4:Ønsker du ikke at deltage i skolebigårdens kursusprogram, men gerne vil være medlem af  

lokalforeningen Hammel og Omegns Biavlerforening, betaler du kr. 50.  

 

Om naturen og bierne vil, kommer programmet til at se ud som nedenfor: 

 

   

Fredag d. 10. april kl. 19.00 

Instruktørerne/hjælpeinstruktører      

Udpakning af skolebigårdens bifamilier. 

Vi tager den første kontrol på bifamilierne: 

Er de levende? 

Er der yngel? 

Har familierne foder nok? 

Dronetavle tilsættes! 

Stadekort startes! 

 

 

       

Mandag d. 20. april kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming, Palle og Freddy 

Vi skal kigge til bierne for anden gang.  

I skal have fingrene i bierne for første 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! 
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Torsdag d. 30. april kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming, Freddy 

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! 

 

       

Mandag d. 11. maj kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming, Palle og Freddy  

Teorioplæg:  Udvidelser fortsat. Skal vi bruge dronningegitter eller? 

 Hvordan tjekker vi midetal i droneyngel? 

 Repeter rækkefølge i udskæring. 

  

Praksis: Kontroller: 

 - som 30. april. 

 - udskæring af droneyngel 

 - tjekke mider i droneyngel 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

 

Torsdag d. 21. maj kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming, Freddy og Palle 

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, aflæggere som sværmhindring.  

 Hvordan gør vi?  

 Hvad opnår vi ved at fjerne de ”gamle” dronninger 

  

Praksis: Kontroller: 

 - sværmkontrol 

 - udskæring af droneyngel og midekontrol 

 - udvidelser 

 - evt. at danne nye aflæggere med gamle dronninger 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 
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Instruktører: Poul, Flemming og Freddy 

Teorioplæg:  Evt. gamle familier uden dronning: 

 Droneyngel sidste gang, hvorfor? 

 Hvad med dronningeceller? 

 Hvordan ser bistyrken ud? 

 Evt. aflæggere med gamle dronninger, 

 er det nødvendig at fodre dem? 

  

Praksis:  Alle gamle familier: 

 - udskæring af droneyngel og midekontrol 

 - udvidelser 

 - tjekke dronningeceller 

 Nye aflæggere med gamle dronninger: 

 - tjekke bistyrke 

 - fodre  

 - udvide, hvis nødvendig 

 HUSK! Stadekort udfyldes!     

 

Torsdag d. 11. juni kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming og Freddy 

Teorioplæg:  Gamle familier: 

 Jomfruer eller æglæggende dronning i familier uden dronning? 

 Oxalsyrebehandling på yngelfrie familier 

  

Praksis: Alle gamle familier: 

 - kontrollere for dronning  

 Nye aflæggere: 

 - kontrol for foder evt. udvidelser  

 - oxalsyrebehandling i yngelfri familier 

 HUSK! Stadekort udfyldes!   

  

Mandag d. 22. juni kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming, Palle og Freddy 

Teorioplæg: Gamle familier: 

 Mærkning af dronninger, hvor familier uden dronning har sat nye  

 Hvad med dronetavlen? 

 Forberede honninghøst? 

 Forberede vinterlejer 

  

Praksis: Gamle familier: 

 - finde og mærke nye dronninger 

 - dronetavle 

 - evt.udvide 

 - lægge bitømmere i, hvor der skal høstes honning 

 Nye aflæggere: 

 - kontrol for foder evt. udvidelser 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 
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Lørdag d. 27. 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. 2. juli kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming og Palle 

Praksis: Alle gamle familier: 

 - kontroller: æglægning, dronetavle? 

 - nye vinterlejer, gitter over 

 Nye dronninger i gamle familier: 

 - kontrol for æglægning, mærkning  

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

       

Mandag d. 13. juli kl. 19.00 

Instruktører: Poul, Flemming, Freddy og Palle 

Teorioplæg: Alle gamle familier: 

 Sidste honninghøst 

 Røveri 

 Fodring 

 Er vinterlejerne klar? 

Praksis: Gamle familier: 

 - kontrollere foder under gitter 

 Nye aflæggere med gamle dronninger: 

 - vinterlejer  

 - eventuel fodring 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 

 

 

Torsdag d. 23. juli kl. 19.00 

Instruktører: Poul og Flemming 

Praksis: Gamle familier: 

 - bitømmer ilægges 

 - fodring 

 lørdag d.25. juli sidste honninghøst 

 Aflæggere: 

                      - evt. honning samles på en aflægger 

 - fodring 

 HUSK! Stadekort udfyldes! 
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Onsdag d.?. 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 


