Opstabling i Liltved

Det siges, at man ikke kan lære
gamle heste nye kunster, men det
passer ikke. I al fald ikke, når det
drejer sig om SDE’s gamle, erfarne
biavlere. De har stadig evnen til at
undres og lysten til at prøve noget
nyt. Se f.eks. Tage Kristensen i Liltved, hvor mange unge biavlere gennem årene har lært meget om trugstadedrift. Tage er netop blevet 87,
men har alligevel en omfattende biavl. Dels hjemme ved sit hus, dels
spredt lidt på gården ved siden af,
som han og Doris drev i mange år,
men som nu er overtaget af én af
sønnerne.

netop skiftet over til opstabling, og
selvom han for en del år siden udførte avlsarbejde for Statens Biavlsforsøg i opstablingsstader, var disse
af træ og kom ikke op på siden af
de nye styropor-bistader. Det, der
gør forskellen, er den gode isolering
og ventilationen fra trådbunden til
det perforerede låg. Det giver mulighed for luftskifte stort set uden
varmetab. Trådbunden er for øvrigt
også opfundet af et af SDE’s gamle
medlemmer, C.C. Henriksen, Hillerød, og er senere blevet videreudviklet af Hans Viggo Pedersen fra
Fyns Biavls Center.

Det er nu ikke trugstadedriften, der
præger Tages biavl i dag, for han er

Her i begyndelsen af juli er Tages
stader allerede klar til indvintring,
ja, i grunden er det jo netop kunsten at gøre det lige fra starten af
sæsonen uanset hvilken driftsform,
man arbejder med.
Hele vinteren står bierne på to kasser. Den nederste indeholder de

gamle yngeltavler, og nr. to har enten nye honningtavler eller kunsttavler. Når foråret kommer, yngler
bierne i den øverste kasse, og den
nederste kasse bliver nu flyttet op
oven på denne med et gitter imellem. Kassen med de gamle tavler
bliver hurtigt fyldt med honning og
kan så slynges og gå til omsmeltning. Bierne får kunsttavler i stedet.
Samtidig får de også en kasse
kunsttavler som nr. to – og så er
yngellejet faktisk klar.
Det har altid været Tages princip at
lade bierne bygge så meget som
muligt. Dels har de unge bier behov
for at bruge deres vokskirtler, dels
er det sygdomsforebyggende. Endelig giver det også en masse voks,
som Tage selv smelter. Det giver et
større udbytte end vokstavlefabrikanterne kan præstere, mener han.
De nye tavler, bierne får, er støbte,
og det skulle være mere naturligt
for bierne at udbygge.

tændt. Der har været en del
sværmning i år, måske på grund af
det lidt kølige vejr i juni, men de
fleste sværme er blevet indfanget
og stadeantallet derved forøget lidt
mere, end det var meningen fra
starten at året. Der er dog altid et
vist vintertab, så det er godt at have
lidt ekstra.

Her ses dronningen i æglægning.

Det er også nødvendigt at have nye
reservefamilier klar, og Tage indkøber derfor hvert år et antal dronninger, der bliver sat i små huse. De
bliver startet på nogle få tavler i det
tidlige forår, og når at blive stærke
til lyngtrækket, siger Tage. I de seneste år har han indkøbt dronninger
fra Italien, og de er både fredelige
og arbejdsomme. Hele gennemgangen af et hus med alle tavler taget
op én for én forårsager ingen panik i
familien, selvom røgpusteren ikke er

Vand i bigården er også nødvendigt.

