Sommermøde hos Søren
Der var ingen tvivl om, at det var
en pertentlig og effektiv biavler,
vi var kommet på besøg hos.

ning. Overskuddet af yngeltavler
kan sælges – og bliver det. I løbet af sommeren bliver disse nye
familier stærke nok til at give et
magasin honning, så lægger man
det hele sammen, bliver det en
rentabel forretning. Søren foretrækker ligustica og avler bevidst
efter at få dronningerne så gule

Et kik ned i foderrummet på et
parringsstade viser en honningdåse på hovedet.

Nu kan det som nævnt ikke helt
undgås, at der også skal tages
honning fra. Her gælder det om
at undgå alt, hvad der kan give
anledning til røveri, og ét af
hjælpemidlerne er en lille vogn,
der egentlig bare er en stor magasinkasse på hjul og med låg.

Under dåsen er der en plade med
hul, så bierne kan komme ind til
foderet.
Husene bar næsten præg af at
være pudset i anledning af besøget, men det er bare normalt hos
Søren Schougaard på Djursland,
også selv om det er hjemmebigården.
Sørens hovedinteresse ligger i
dronningavlen, men produktion
af yngeltavler og småfamilier er
en god sidegevinst.

Her anbringes tavlerne – så vidt
muligt uden påsiddende bier –
som muligt. Det lykkes ofte, som
det fremgår af billedet.

Pladen hviler på to lister, og der
er hul ind til selve yngelrummet.
og kan så i ro og mag transporteres hjem til slyngemaskinen.

Store og kraftige bifamilier har
ofte en tendens til at rydde de
små parrekassetter i trange tider. Derfor startes de almindelige
familier op på ganske få yngeltavler og en ny, uparret dron-

De små parrekassetter er af træ
og stammer fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Flakkebjerg. De er praktisk indrettet
med et foderrum bagtil, hvor
bierne kun får adgang til foderet,
ikke til selve rummet. Så slipper
man for vildbyg hér.

Som én af deltagerne sagde ved
fruens kaffebord : ”I dag har jeg
virkelig lært noget !”

Nemt og praktisk.

En stor tak til Søren og AnneMarie for en interessant eftermiddag.
DB

