Besøg hos Bo Skov på Fyn
Midt i august 2010 besøgte SDE
og DBL Bo Skov, biavler og bimaterielforhandler i Veflinge på
Nordfyn. Vi var ganske vist for
få, der fik fornøjelse af besøget,
men der var alligevel medlemmer
fra både Arden, Djursland og
Sønderjylland, der var mødt op.
Bo driver en én-mandsvirksomhed med indlejede folk i de travle
perioder. Det er især litauere,
der arbejder i 3-5 uger. Det er
folk, som Bo kender og ved, at
de kan jobbet.
Bo startede som 5-årig hos morfaderen, der havde 50-60 bifamilier. Men han kom dog først rigtigt i gang, da han flyttede til Fyn
i begyndelsen af 90’erne. Nu har
han 250-300 familier i overvintringskasser, og op mod 400 familier i sæsonen med bestøvning.

Bo udlejer en del familier til bestøvning, omkring 150 til frugtplantager, startende på Flyvesandet i april og sluttende sidst i
maj på Østfyn. Der bestøves især
kirsebær, pærer og æbler. Dernæst bestøves f.eks. kål af diverse slags og afsluttende med bestøvning af hvidkløver, hvortil
der afsættes ca. 200 familier. En
væsentlig indtægt kommer derfor fra bestøvningsopgaverne.
Det siger sig selv, at flytningen
kan betyde større slid på bifamilierne og ligeså et mindre honningudbytte end ellers, men det
er et valg, Bo har truffet.
Men Bo er også materielforhandler. Det kan dog ikke hænge
sammen økonomisk, idet der er
for få større biavlere på Fyn. Bo
har imidlertid leveret materiel til
et par stykker, der starter op

med ca. 100 familier, henholdsvis 250 - 300 familier. Der er dog
en del deltidsbiavlere med 50-80
bifamilier på Fyn.
Bo købte sit hus i 97, fordi han
ville være biavler på fuld tid, og
her var mulighederne for at indrette sig med smelteri. Smelteriet er indrettet med to smeltekar,

ét til 25 rammer og et stort til
350-400 rammer. Det kræver en
ordentlig dampkedel, som der
også er, og man skal gerne være
2 mand for at udnytte udstyret
rigtigt. Der også vaskekar, og
der kan vaskes 75 rammer på 10
minutter. Det er bl.a. hér den
lejede arbejdskraft bruges. Alt
sættes på paller.
Ved siden af smelteriet har Bo
bygget en lagerhal. Det er egentlig et gammelt telt af aluminiumsrammer, der har fået isolering. Det er kun taget, der er

givet næsten fuld pris for. Men
det virker, og der er plads. I et
hjørne af hallen er der lavet
plads og indmuret varmerør, så
der vil kunne smeltes honning fra
materiel stående på 2 EURpaller.
Bo bruger NM, men arbejder også med 12x10 til salgsformål.

Bo passer også parrestationen på
Bogø. Der er der gule dronninger, der kommer fra Heino. Bo
Skov arbejder nemlig med Buckfast.
Bo laver dronninger. Så mange,
som han kan nå. Det har dog
ikke været så mange i år, fordi
sæsonen pga. den kolde forsommer har været næsten en
måned kortere i år end vanligt.
Varroabehandling foregår med
pind. Myresyre er ikke OK. Det
slår for mange bier ihjel. Og så
bruges der oxalsyre om foråret.

Det sker for at mindske midetrykket fra bifamilier, der ikke
bliver behandlet. Det er der desværre mange, der ikke gør. Der
er lidt vinterdødelighed hos småfamilierne, og stort set ingen hos
produktionsfamilierne, men det
er acceptabelt, for flytteriet koster jo lidt.

Når der høstes honning, bruger
Bo en løvblæser fra Harald Nyborg til at blæse bierne ud af
kasserne. Det virker, og den var
til at købe for penge.
I slyngerummet er der ikke
skrællemaskine. Det har arbejdstilsynet sørget for. Der er derimod en honningløsner. Den kan
nemlig også bruges til lynghonningen. Bo har en stor radialslynge og to 6-solds selvvendbare slynger.
Tak fra både SDE og DBL til Bo
Skov for en interessant eftermiddag.
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