Honninghøsten
Af Christian Pedersen, Strandelhjørn
Honninghøst
Honninghøsten er i gang. Er
tavlerne fuldt forseglede, kan de
høstes. Det bedste tidspunkt at
hente honning på er mellem kl. 6
og 9 om morgenen. Da har
bierne inddampet honningen fra
dagen før og vandprocenten er
lav, omkring 20 procent, og
honningen er i orden. Venter
man til senere på dagen, får man
den nyindbårne honning med
hjem. Den drypper, har for højt
vandindhold og kan derfor ikke
holde sig og eventuelt gå i
gæring.

er alle urenheder væk fra
overfladen (det kan eventuelt
bruges til madlavning).
Røring
Der kan bruges en snegl til boremaskine, men omdrejningerne
må ikke overstige 600 i minuttet.
Der er i handlen en maskine,
som bruges til blanding af
cement til ca. 800 kr. med de
omdrejninger.

Kraftig boremaskine, 800 W, 300
omdrejninger i minuttet

Honningen skal sies gennem en
grov og fin si, gøres det, får man
et godt produkt. Dagen efter
skummes med en ske, eller der
lægges et stykke folie over. Der
startes i midten af beholderen og
presses ud derfra. Pas på med
luftblærer.
Derefter
trækkes
folien af med et hurtigt træk, så

For at slå krystallerne i stykker,
så honningen bliver finkrystallinsk røres ca. 3 min. morgen og
aften. Temperaturen, hvor honningen behandles, skal holdes
mellem 14° og 16°.
Når den har skiftet farve til
”skummetmælk”, skal den tappes.
Skal honningen leveres til grossist, er det nok at si i grov si.

Forårshonning får vi altid til at
krystallisere, som vi gerne vil
have den, men det er forhåbentlig ikke den eneste gang, vi
slynger, så derfor skal der gemmes podehonning til senere brug.
Hav altid ca. 10 kg podehonning
eller mere.
Anden slyngning er omkring 1.
juli. Her kan temperaturen godt
være omkring de 20-25°, og
luftfugtigheden over 60. Så kan
vi ikke slå krystallerne i stykker,
og honningen kan godt blive
grovkrystallinsk. Det er ikke det,
vores kunder efterspørger, så
kommer den med sukkeret, og
det gider vi ikke høre om.
Er du ikke tilfreds, så si honningen igennem en fin si. Sæt
den i stor emballage og gem den.
Tredje slyngning er omkring 1/8
- 10/8. Da er lusetrækket og
gederamsen forbi. Det er en god
honning, men tynd. Temperaturen er stadig for høj til at slå
krystallerne i stykker, så rådet er
igen : Si det i finsi og gem dét,
der ikke kan sælges som tynd
nyslynget honning.
Fodring
Det er vigtigt, at bierne på intet
tidspunkt kommer til at sulte, så
når honningen tages sidste gang,
skal der fodres straks samme
dag. Ellers går dronningen går ud
af æglægning, og de bier
kommer til at mangle hen over
vinteren. Der er mange, som
ikke ved, hvor vigtigt det er, at
de bliver fodret straks. Resultatet

kan være død familie til foråret,
og så er dét foder, der er brugt
om efteråret, også spildt.
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