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Sæsonen lakker mod enden og mange er nok færdige med at høste årets sidste
honning.
I skolebigården blev der høstet cirka 240 kg honning lørdag den 26. juli. Det
tog omkring 8 timer, og cirka 12 personer deltog i det store arbejde.
Tak for den flotte indsats.
Bestyrelsen og de medlemmer som deltog i dyreskuet, har nu evalueret årets
skue. Salget gik, som tidligere skrevet, godt. Vi solgte for 21.000 kr., når udgifterne er betalt, giver det et lille overskud på godt 4000 kr. Der er blevet nedsat
et lille udvalg, som over vinteren vil arbejde på at udvikle vores stand.
De er allerede i fuld gang. Derudover vil bestyrelsen arbejde på, at planlægningen af næste års dyreskue, bliver fordelt på flere hænder til næste år. Heldigvis
har der allerede nu været tilsagn fra flere medlemmer, om at de gerne vil involvere sig.
Som bestyrelsesformand, bliver jeg jævnligt spurgt om foreningen eller nogle
af vores medlemmer vil deltage i markeder for at fortælle om biavlen og sælge
produkter. Disse tilbud vil fremover blive lagt på vores hjemmeside roskildebi.
dk. Der ligger i skrivende stund to invitationer til høstmarked. Herefter er det
op til hver enkelt, eventuelt i samarbejde med andre, at kontakte den pågældende arrangør, hvis man er interesseret. GRAB stiller gerne diverse materiale til
rådighed. Så holde øje med hjemmesiden.
Der har også været en midtvejsevaluering af undervisningen i skolebigården,
som har vist, at der har været udbredt tilfredshed blandt de mange kursister.
Tak til de mange undervisere, som stiller op hver tirsdag.
Den store succes har dog, som mange nok har bemærket, givet os pladsmangel,
idet vores lille klubhus snart ikke kan rumme de mange medlemmer. Derfor
er emnet større klubhus og bedre faciliteter sat på dagsordenen til næste møde.
Gode idéer og kommentarer modtages meget gerne.
Giv os dit bedste
Vær med til at gøre honningmagasinet endnu bedre. Sende os dit bedste billede, en god historie eller bare en god idé. Det vil blive meget værdsat.
Hilsen Redaktionen

E-mail
grab@roskildebiavl.dk

Eva Max Andersen

Deadline for næste nummer
20. september 2014
Udsendes midt i oktober

Michall Cadovius

evamaxa@gmail.com
michall@wetouch.dk
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Biavler i europæisk forskning
Af Eva Max Andersen

En lidt mærkelig anordning af gul plastik, byder bierne velkommen hjem i tre
stader i en villahave i Roskilde. Den gule port er en pollenfælde, som biavler
Hans-Erik Germuth lader sine bier flyve igennem i et døgn hver tredje uge i
hele sæsonen 2014. Hans-Erik er én af 400 europæiske biavlere, som deltagere i
det europæiske forskningsprojekt C.S.I. Pollen.

400 gram pollen på et døgn
Bierne kan samle store mængder pollen. Især i maj måned, hvor der rigtig er
gang i ynglen, samlede de tre familier tilsammen over 1100 g, cirka 400 g pollen hver på ét døgn. Det er dog heldigvis blevet til lidt mindre og mere overskuelige mængder senere på året.
Store forskelle
Men det, der har overrasket mest, er at se, hvor stor forskel der er i pollentyperne i de tre familier, som står i den samme have med en meters afstand.
”Blot ved at kigge på de tre pollenbakker, kan man se at farvesammensætningen er
helt forskellig fra bakke til bakke, og bierne derfor tydeligvis ikke samler pollen de
samme steder, selv om de starter det samme sted fra”, forklarer Hans-Erik.

Foto: Hans-Erik Germuth. Den gule pollenfælde skal være lukket i 24 timer hver tredje uge i indenfor kort tidsvinduer
fastlagt af C.S.I. Pollen

Da Danmarks Biavlerforening søgte danske deltagere til projektet C.S.I. Pollen, slog Hans-Erik til. Så hver tredje uge, fra april til sidst i september, lukker
Hans-Erik pollenfælden i tre stader i sin have. Det betyder, at bierne skal kravle
igennem et lille gitter, før de kommer ind i stadet, hvorved det pollen, bierne
har siddende på benene, skrabes af og falder ned i en pollenbakke. Efter et døgn
blive gitteret fjernet, så bierne igen kan få deres pollen med hjem til familien.
I Danmark deltager cirka 30 biavlere i projektet.
Pollen har mange farver
I pollenbakken ligger nu et væld af små pollenklumper i alle mulige farver fra
sort og lilla over grønne, gule og orange nuancer til næsten hvid. Nu skal HansErik vurdere, hvor mange forskellige farver der er, og om der er 1-2, 3-19 eller
20 og derover af hver farve.
”Det lyder måske ikke så kompliceret, men det tager altså længere tid, end jeg
lige troede”, siger Hans Erik. Efter optællingen tager han en blandet prøve på
cirka 20 gram fra alle tre stader og lægger i fryseren. Når sæsonen er slut sendes
alle prøverne til analyse.
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Foto: Hans-Erik Germuth. Tre pollenprøver fra de tre familier. Der er forbavsende forskel i pollensammensætning på trods af
at familerne står under 1½ m fra hinanden
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Pollen i maden
Efter de nødvendige prøver er lagt i fryseren, er der stadig en hel del pollen
tilbage, som efter biernes møjsommelige arbejde helst ikke skulle gå til spilde.
”Det både dufter og smager godt, så jeg vil da prøve at putte det i maden, fx i
salatdressing”, siger Hans-Erik. Derudover får kokken på Comwell i Roskilde
også tilbud om at forsøge sig med lokal pollen i maden.
Mange forskellige blomster er godt
Et mangfoldigt udbud af pollen, det
vil sige mange forskellige blomster at
trække på, er vigtig for, at bierne får en
balanceret forsyning af fedt, protein og
mineraler. Det giver stærke og sunde
familier, mens et mindre mangfoldigt
udbud kan give svagere familier. Denne foderfaktor i forhold til geografi,
landbrug og sæson ønsker COLOSS
(Prevention of honey bee COlony
LOSSes) at undersøge gennem det
store europæiske forskningsprojekt ,
C.S.I. Pollen.

C.S.I. Pollen står for ”Citizen Scientist Investigation on Pollen diversity
forage available to honey bees”, og kan
oversættes til: Frivillig forskerundersøgelse af den tilgængelig pollendiversitet
for honningbier. De frivillige forskere
er de 400 europæiske biavlere som
hver 3. uge samler og tæller pollen.
Den danske koordinator er konsulent
Asger Søgaard Jørgensen fra Danmarks
Biavlerforenig, læs mere på
www.coloss.org/taskforces/csi.

Denne artikel er skrevet til Honningmagasinet, men kan også læses i Tidsskrift for Biavlere, da redaktøren spurgte om de
måtte trykke den i deres blad.

Stockfoto: pollen på papya salat
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Det sker

Kort og godt

Skolebigården lukker
Tirsdag den 26. august kl. 18
Kom og vær med, til den sidste dag i skolebigården.
Grillen tændes kl. 18, tag din egen mad med eller nyd en pølse med brød fra
GRAB

Kæde foran indkørslen
Som flere nok har bemærket, er der sat stolper op og en kæde over vejen ind til
bigårdsområdet. Dette for at forhindre uvedkommende kørsel på området. Vi
har flere gange haft problemer med tunge køretøjer, blandt andet fra BaneDanmark, der har kørt rundt i vores nyligt tilplantede område.

Ekstra skolebigårdsdage
Selv om skolebigården holder afslutning den 26. august, er det besluttet at
fortsætte to tirsdage mere, den 9. og 16. september, hvor vi regner med at fodre
færdig.

Gode facebook-sider
Hvis du har spørgsmål eller mangler gode ideer til din biavl eller måske bare
vil vide mere om, hvad andre biavlere tænker, kan du gå på jagt i nogle af de
mange face book-grupper.

Invitationer til høstmarkeder
Som biavlere bliver vi jævnligt inviteret til høstmarkeder. Lige nu har vi tilbud
om at deltage i:

Ud over vores egen gruppe Gl. Roskilde Amts Biavlerforening kan du også
besøge.

Høstfest i Viby den 30. september
Høstmarked på Musicon den 6.-7- september
Har du lyst til at deltage med en stand, så læs mere på hjemmesiden.
www.roskildebi.dk

Foto: Michall Cadovius, Kreta juli 2014
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• Biavl som hobby
• Biavler Gruppen
• Biavlere og Biavl - Fokus på Top bar Hives
• Biavl mest for sjov og lidt for alvor
• Mjødbryggerne

WWW.ROSKILDEBI.DK
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Honning-salt hævet brød
2 spsk salt
2 spsk honning
1 l lunken vand
200 g rugkerner
200 g hvedemel
600 g rugmel
400 g grahamsmel
100 g groft speltmel
200 g groft hvedemel
25 g (3 spsk) engelsk lakridspulver (kan udelades)

De 2 spsk salt og 2 spsk honning opløses i 1 liter lunket vand. Herefter tilsættes rugkerner og alt melet. Hvis du bruger lakridspulver skal den blandes med
hvedemelet, inden melet den røres i dejen.
Når dejen er rørt godt, deles den i to. Hver del æltes som en klump ler. De to
klumper formes som brød – kom lidt vand på bordet til sidst, lige inden dejen
kommes i to glasforme. Glasformene skal være velsmurte med smør og olie.
Formene dækkes af et stykke bagepapir og pakkes ind i stanniol. Sættes i ovnen
på nederste rist på 40 grader i 12 timer.
Bager 4 timer ved 140 grader. Når brødene er kølet af puttes de i en plasticpose. Skæres som rugbrød og smager helt fantastisk med ost. Brødet er velegnet til
frysning.
Det er vigtig at temperaturen i dejen i de 12 timer ikke kommer over de 40
grader. Mange ovne er ikke i stand til at bage ved temperaturer under 60 grader. Tjek din ovn, inden du går i gang.

Foto: Hans-Erik Germuth
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Man presser da honning!
Af Eva Max Andersen

Hvad er det for noget, det der med at presse sin honning. Det lyder både klistret og besværligt, men for Marc Seerup Hansen er der ingen tvivl. Efter kun
et enkelt år med honningslyngen, gik han over til pressen.
”Det er mere naturligt, det er nemt og så får man et anderledes produkt”, svarer
Marc på spørgsmålet om, hvorfor han presser sin honning. Marc bor i Taastrup
og er på sin anden sæson som biavler, men har allerede 14 stader. Så selv om
hans bror hjælper til, er der nok at se til ved siden af fuldtidsjobbet.
Workshop satte gang i pressen
En workshop om honningpresning arrangeret af Danmarks Biavlerforening i
foråret gjorde, at Marc skiftede slyngen ud med en presse.
”Jeg synes det lød spændende, og tanken om at bierne får lov til at producere
mere voks selv, kan jeg godt lide. Det er mere naturligt”, fortæller Marc.
Tavler på den forkerte led
Marc bruger helt almindelige opstablingsstader, norskmål og langstroth. Men i
stedet for at sætte tråde i rammerne, har han skåret en rille i toppen og bunden
af rammen, som han bruger til at sætte vokstavlen fast i, vel at mærke på den
forkerte led. Det efterlader cirka halvdelen af rammen tom, hvor bierne selv
kan bygge.
”Man kan jo også nøjes med toplister, så bierne bygger det hele selv. Men det
her er lidt mere stabilt og derfor nemmere at arbejde med, og bierne får stadig
lov at bygge”, forklarer Marc. Han kunne dog godt tænke sige at forsøge sig
med et toplistestade en dag.
Ingen skrælning
Når Marc når til høsten, så er det bedste nok, at han ikke behøver at skrælle
sine tavler. De skal bare skæres ud af rammerne og smides ned i pressen. Efter
høsten har han ikke en masse klistrede rammer med voks og honningrester, og i
princippet kan han meget nemt selv rense sine rammer. Det er der dog ikke tid
til, og rammerne bliver sendt til vask ligesom tidligere. Voksen er samlet i store
hårde klumper i pressen, og der er snarere mindre honning tilbage i voksen,
end der er, når man slynger.
Et anderledes produkt
Når honningen bliver presset er der mere pollen i, og det giver generelt en lidt
kraftigere smag.
”Det er der nogen som kan lide, og andre vil helst være fri. Jeg synes, det er en
mere skånsom måde at behandle honningen på, men det er ikke fordi det er et
bedre produkt, end når man slynger sin honning, det er bare et andet produkt”,
siger Marc.
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Generelt mener Marc at honning sælges for billigt, det er svært for en almindelig lille biavler at tjene på sin honning. Ved at have en anderledes produkt, kan
han tillade sig at tage en højere pris for det. Han sælger al sin honning i de små
glas, med 225 g i, for 35 kr.
Pollen og allergi
Så er der lige det med pollenallergien. Både Marc og hans bror og far er pollenallergikere. Mange mener, at honning med meget pollen er godt mod allergi.
Især i USA er det almindeligt anerkendt. Om det er rigtig eller forkert ved
Marc ikke noget om. Men han synes, at både hans egen familiens pollenallergi
er blevet mindre, efter de er begyndt at spise presset honning.

Med menukort af birammer
Af Marc Seerup Hansen

Da jeg var i Tyskland i foråret, tjekkede jeg ind på et tilfældigt hotel midt i en
skov lidt nord for Berlin. Hotellet viste sig at ose af biavl. Der var et biavlermuseum, honningrestaurant og butik. Både møbler og andet inventar var delvist
konstrueret af gamle stader og andet biavlsudstyr. Selv menukortene var sat i
voksrammer. Det var virkelig gennemført. Hotellet hedder Hotel Haus Chorin,
hvis nogen skulle få lyst til et besøg. Du kan læse mere på www.chorin.de, på
tysk vel at mærke.

Pressen er også en æblepresse

Foto: Marc Seerup Hansen

Som et spøgelse står en udstoppet
bialerdragt i hjørnet af den lille butik og
holder øje. Her kan man købe, alt hvad
hjertet begærer af honning og andre
fødevarer og produkter med honning
i. Du kan også få lov at smage på mere
end 30 slags honning.
Foto: Marc Seerup Hansen. Der findes mange forskellige honningpresser, og i princippet kan man bruge de fleste æblepresser af rustfrit stål. Marc har investeret i en god presse, der har form som et rør med små huller i, hvor man lægger
sine honningtavler ned. Inde i røret er der en kraftig ballon, som udvider sig ved, at man langsomt fylder den med vand.
Efterhånden som ballonen fylder røret ud, presses honningen langsomt ud gennem de mange små huller.

Det er ikke en helt almindelig bidragt.
Den er med indbygget røgpuster, som
man kan puste i, for at få mere røg ud,
så man derved har hænderne fri til at
arbejde.
Foto: Marc Seerup Hansen
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Foto: Marc Seerup Hansen

Foto: Marc Seerup Hansen

Hotellets restaurant hedder Honigrestaurant Immenstube, og honning har
en relativ fremtrædende plads på menukortet. Immen er et gammelt tysk ord
for bi. Der var honning i alle retterne, og det er første gang jeg har besøgt en
restaurant, som udelukkende brugte vandbøffel som oksekød.

Dele af brugte bistader er en del af inventaret, og hotellet er i øvrigt fyld
med alverdens biavlerudstyr. Her blandt andet et gammelt stade isoleret med
komøg.

Foto: Marc Seerup Hansen

Foto: Marc Seerup Hansen

Selv menukortene var sat fast i brugte voksrammer.
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Selvfølgelig er der også rigtige bistader, tæt stablet på en slags prærievogn, hvor
de står på rækker med fronten ud. Man kan så gå ind på vognen bag staderne,
hvis man skal arbejde med dem. I skoven ved siden af hotellet står der en vogn,
der er i brug. Meget interessant at se.
17

18

19

20

Afsender:
Gl. Roskilde Amts Biavlerforening
Gadesvinget 6
2270 Greve

