Bipestmøde med Per Kryger på Gl. Estrup
Mandag d. 26. februar havde Per Kryger, DJF, Flakkebjerg inviteret til møde om bipestsituationen på Djursland. Ja egentlig var det en række biavlsforeninger i Østjylland, der havde
inviteret til møde, for her kan man
nemlig godt samarbejde.
Per Kryger fortalte først lidt om hvordan forskning og bisygdomsbekæmpelse fungerer. Per er seniorforsker,
og forsker i at holde danske bier sunde. Til det har han hjælp af to fastansatte medarbejdere samt en række
medarbejdere, der arbejder deltids
med biavlsspørgsmål. Derforuden leder han bisygdomsbekæmpelsen i
Danmark. Til det har han en række biinspektører, ca. 45, samt en række
kyndige biavlere, ca. 900, som har
været på kursus og derfor formodes at
vide noget om bl.a. bipest. Endelig er
der ca. 4000 biavlere som også formodes at være interesseret i at have
sunde og ydedygtige bier.
Dernæst konstaterede Per, at vi har et
problem med ondartet bipest omkring
Gl. Estrup. Af 69 bigårde med pest i
2006 ligger de 14 omkring Gl. Estrup.
Hvorfor vides ikke, men der kan opstilles flere hypoteser. Vi har styr på
diagnose og behandling, men vi
mangler viden om spredning både på
kort og langt sigt, samt over afstand
og over tid.
Disse ting har afdelingen på Flakkebjerg fået midler fra Veluxfonden til at
arbejde med. Man har konstateret, at
bipest ikke kun er én type, men ved at
analysere DNA har man fundet ud af
at der i de 69 tilfælde i 2006 er 7 forskellige typer af pest. Heraf er 2 typer
også kendt fra Tyskland, og der er også ligheder med en svensk type.

Per Kryger på Gl. Estrup
Disse analyser er blevet mulige efter
at man nu har fået kortlagt biernes
genom. Det kan så måske bruges til
at finde smitteveje.
Derefter kom Per ind på hvad der kan
gøres i de aktuelle tilfælde og hvad
man vil gøre i forbindelse med de nye
bekendtgørelser om bisygdomme.
Forsamlingen ønskede at man mere
nøjagtigt kunne læse hvor pesttilfældene var, så man kunne tage sine forholdsregler. Per lovede at under-søge,
hvor nøjagtig man kunne være under
hensyn til registerlovene.
Forsamlingen var også enig om, at det
ikke var en skam at få pest, men også
at den skal behandles. Per gjorde opmærksom på, at man har melde-pligt
og at man kan forvente, at den regel
vil blive håndhævet fremover.

Der var mødt ca. 100 til mødet
Der blev stillet en række spørgsmål til
behandling for bipest. Hvordan gør
man og hvad får man ud af det.
Til det svarede Per, at man anmelder
til Flakkebjerg eller til den lokale
biinspektør. Inspektøren foretager så
en undersøgelse af alt bimateriel for
at konstatere hvor omfattende angrebet er. Der indsendes tavleprøver til
analyse på Flakkebjerg, og behandlingen består så i, enten at bierne slås
ihjel eller at de ”dobbeltomsættes”.
Det afhænger af hvor angrebne bierne
er samt af pesttype. Behandlingen foretages af inspektøren gerne med
hjælp af kyndige biavlere.
Der blev spurgt til erstatningens størrelse. Per svarede, at det havde været
et problem men at der kan forventes
øget erstatning for behandling efter
den nye bekendtgørelse.
Flere spurgte til, hvad man kunne gøre for at sikre sig mest muligt mod
pest.
Pest er et biavlerproblem, ligesom
varroa var. Hvis biavleren overholder
nogle få gode regler er der ikke så
stor risiko for at bierne får pest.
Ingen jomfrutavler, alle brugte tavler
smeltes om, ingen tavler ældre end 2
år, ordentlig pasning, ja vi ved det jo
godt. Men hvad gør vi i den aktuelle
situation?
Ditlev Bluhme fortalte nu, at han på
SDE’s vegne havde foreslået i binæv-

net, at der blev foretaget en egnsundersøgelse på Djursland for at komme
den ondartede bipest til livs.
Per Kryger spurgte om der var stemning for at lave en sådan undersøgelse, idet han pointerede, at uden biavlernes positive medvirken kunne planen ikke realiseres.
Svaret var et rungende JA.
Der blev spurgt til hvornår man ville
foreslå undersøgelsen og hvor mange
kyndige biavlere man kunne regne
med ville deltage aktivt.
Det vil være bedst i begyndelsen af
maj, da der skal være en tilstrækkelig
mængde yngel og ikke for mange
bier.
Næsten alle de tilstedeværende kyndige biavlere sagde ja til at ville deltage i arbejdet også selv om Per kunne
love, at der nok ikke var økonomisk
dækning for alles arbejde. Men det er
jo i alles interesse, at pesten udryddes, som der blev sagt.
Derfor kunne Per love at han torsdag
d. 1. marts på binævnets møde ville
sige, at der er stor tilslutning til en
egnsundersøgelse på Djursland uafhængig af foreningstilhørsforhold og
derfor var det hans overbevisning, at
den ville komme.
Der blev videre spurgt til andre sygdomme og til de syge bier i Amerika.
Til det først gav Per udførlige svar om
kalkyngel, som tilsyneladende har
modtagelighed fælles med pest. Om
sækyngel sagde Per, at det var et
stort problem i Danmark i de to seneste sæsoner, hvorfor vides ikke.
Endelig om de syge bier i USA, at det
ikke ligner noget, vi tidligere har set,
og at vi derfor venter spændt på hvad
det kan være.
Det var et rigtig godt møde.
JJ

