Arrangement i Hobro

Jeg finder det altid meget inspirerende at komme på besøg hos
andre biavlere, skriver Peter
Thomsen i en mail til redaktionen. Her får man måske idéer til
at gøre ting på andre måder, end
den man plejer. Man siger til sig
selv : ”Nå er det sådan, han gør.
Det er måske mere smart end
din egen måde.”
- og hvem skulle have troet, at
der inde midt i et villakvarter i
Hobro kunne findes en sådan
perle. Men den er god nok. Byens
store skrænter giver mulighed
for en fantastisk udsigt, og selv
om villahaverne i sagens natur
består af skråninger, er der et
godt fødegrundlag for bierne.
Vi, en lille snes biavlsinteresserede, mødtes til Jens Poulsen’s
”Åbent hus arrangement” lørdag
den 22. juni, hvor vi blev gæstfrit

modtaget af Jens og hustru. Det
var en lidt grå og blæsende lørdag. Mødet var en del af det euforsøg, der nu kører på tredje og
sidste sæson.
Jens Poulsen bød velkommen og
fortalte om dagens program.
Først blev vi budt indenfor i
”værkstedet”, hvor der iloddes
tavler som et vinter-beskæftigelsesprojekt. Ca. 1 minut pr tavle,
så det tager tid at komme igennem hele stabelen, men det var
en dejlig afslappende beskæftigelse, sagde Jens. Slyngemaskinen stod midt på gulvet og langs
vægge var forskelligt grej placeret. Tavler, honningglas og hvad
der nu hører til en biavlers arbejdsrum. Alt pillent og renskuret
– måske har fruen en finger med
i spillet ? Hvem ved ? Mange biavlere har jo været heldige i den
retning.

Herefter tog vi ud til Hørby, få
km væk. Her har Jens sin forsøgsbigård, og de første fire euforsøg var igangsat hér. De blev
nøje studeret af de fremmødte,
men vi kunne da ikke undgå at
bemærke, at bigården var smukt
placeret i skovbrynet på en villahave med en smuk sø som nærmeste nabo. Solindfald i en stor
del af dagen. Både idyllisk for
mennesker og velegnet for bierne. Det kunne undre, at der var
en hel mark af ”Skvalderkål” lige
foran bistaderne, men Jens lod
dem være, fordi de gav både
pollen og nektar. Og ganske rigtigt. Vi fandt mange bier i færd
med at hente forsyninger i blomsterne.

det hvert år. Forsøgene indledes
med at dele en god familie, så
dronningen kommer over i et af
to rum i en ny forsøgskasse og
udøver sine aktiviteter hér. (Forsøg 1) Yderligere yngel- og fodertavler kommer i rummet ved
siden af. Denne lille familie skal
selv udruge en dronning (Forsøg
2), og det samme bliver moderfamilien nødt til. Det var gået
efter hensigten med både moderfamilien og den gamle dronning,
men det var ikke lykkedes at få
udruget og parret en ny dronning
i det andet rum.

Som bekendt går eu-forsøgene
ud på at finde gode metoder til
at sikre nye familier til afløsning,
når det er nødvendigt – og det er

Tilbage til Hovangsvej, hvor Jens
har omkring 9 – 10 produktionsfamilier stående nede i bunden af
sin have. Det er jo et ældre villa-

Næste forsøg går ud på at danne
nye familier med henholdsvis en
prinsesse (Forsøg 3) og en parret
dronning (Forsøg 4). Prinsessen
var ankommet til tiden, men den
parrede dronning var ikke klar
endnu på grund af klimatiske
problemer. Forsøg 3 må betegnes som vellykket, da prinsessen
er blevet parret og er i fuld æglægning som befrugtet dronning.

kvarter, men ingen af naboerne
følte sig generet af bierne, fortalte Jens, blandt andet nok fordi
der var mange høje træer, bierne
skulle op over.
En familie havde mange bier siddende på flyvebrættet, noget
man ofte ser. Det kan skyldes
sværmetendenser, fordi der måske er pladsmangel i stadet. De
unge bier, der har fodersaftkirtler
beregnet til opfodring af yngel,
kan måske være blevet arbejdsløse. Det kan også være trækbier, der har fået melding om, at
der er foder nok til flere vintre,
som så bare sætter sig og er helt
passive. Da vi skilte familien ad,
viste det sig, at der var masser
af honning, men ingen dronningeceller. Det forventes altså, at
der slynges honning i meget nær
fremtid !
Jens bruger en god metode til at
få bierne op i næste etage. Han
tager to tavler fra midten af yngellejet og sætter dem lige op i
næste kasse, skubber tavlerne i
bunden sammen og anbringer to
kunsttavler i hver side. På den
måde kommer de gamle tavler i
cirkulation og kan til slut tages
fra med honning, slyngning og
derefter omsmeltning. Der bør
helst ikke være tavler i stadet,
der har været ynglet i mere end
én gang.
Efter en god snak ude ved bierne, var det blevet tid til kaffen.
Et herligt kaffebord som fru Poul-

sen havde frembragt med hjemmebag og jordbærlagkage fik
snakken godt i gang, som den
altid gør, når biavlere er samlet,
men i de få pauser, der var i
konversationen, lykkedes det at
fortælle lidt om forsøget.
Det er som nævnt sidste forsøgsår, men NaturErhvervstyrelsen
har endnu ikke frigivet de sidste
midler fra forsøgsår 2. Vi forventer dog, det sker, men ikke hvornår.
DBL og SDE har sammen søgt
om eutilskud til et nyt projekt
2013-2016, ”Afprøvning af midler
til varroabekæmpelse”, men har
fået afslag. NE kunne åbenbart
ikke overskue projektet. Biavlerne er altså lige så meget på
”Herrens Mark” fremover.
Der vil blive orienteret om det,
når vi har drøftet mulighederne.
Denne lille sky på himlen fik dog
ikke biavlerne til at forlade kaffebordet i nedtrykt tilstand. Der
var en fortrøstningsfuld stemning
lige til det sidste og mere endnu.
Ved havelågen var der stadig
ivrig samtale og meningsudveksling, og vi siger tak til Jens og
frue for et rigtig godt arrangement. Det bliver spændende at
høre, hvordan det går med forsøg 4, 5 og 6.
Peter Thomsen slutter sin mail af
med en opfordring til flere ”åbne
arrangementer”. Det er til inspiration for alle, skriver han.
DB

