Tanker for tiden
Af Peder Pedersen, Viborg

Det er ganske rimeligt, at man
ikke må give importeret honning
til børn under ét år og også skal
skrive det på etiketten, men det
er helt unødvendigt for den gode
danske honning fra biavleren.
Der må heller ikke blandes noget
i honningen, står der i bekendtgørelsen. Den skal være ren, det
er rimeligt nok. Bierne blander
selv honning fra forskellige blomster, og det klarer de langt bedre. Bierne ved mere om honning,
end vi gør.
For eksempel ved bierne, at det
bedste tidspunkt til at samle
honning på lindetræerne er mellem kl. 8 om morgenen og kl. 14
om eftermiddagen. Derefter er
nektaren
giftig.
Humlebierne
fortsætter derimod til langt ud på
aftenen og kan så samles op på
jorden under lindetræerne.
Ahorn giver masser af Nektar.
Det kan ligefrem dryppe ned, så
jorden ser ud, som om det havde
regnet. Selv myrerne henter det
oppe i træerne, der er masser af
nektar.
Påtrykning af sidste salgsdato er
ganske unødvendig, for honning
fortæller selv, når det ikke duer.
Det kan kun få én fejl, nemlig at
det gærer. Det skyldes for stort
vandindhold, men det kan stadig
bruges til mjød. Der er jo navn
og stregkode på glasset. Det er

nok til at finde producenten, og
repressalierne er ikke anderledes
af den grund.
Den danske honning direkte fra
biavleren bliver presset i pris fra
honningcentralerne, der både
sælger dansk blandingshonning
og udenlandsk blandet med
dansk. Der står ikke i hvilket forhold.
Så har vi jo dem, som tror, at
økologisk honning er mere værd
end den almindelige danske fra
biavlerne, men al honning er i
princippet økologisk, for en bi
tåler ikke gift og dør, hvis den
prøver at samle noget giftig nektar ind. Det eneste sprøjtemiddel, som muligvis ikke giver forgiftninger, er ”Solone Emolityon”.
Det er afprøvet nede i Øby på
store arealer raps. Ejermanden
var selv interesseret.
Udenlandsk honning med dansk
øko-mærke sælges i stigende
omfang i danske butikker, men
de færreste ved nok, at der er
meget stor forskel på danske og
udenlandske regler for økologisk
honning. En øko-honning godkendt efter tyske eller italienske
regler får automatisk dansk økomærke, når den eksporteres til
Danmark, men den behøver ikke
at overholde danske øko-regler –
og gør det sikkert heller ikke.
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