Projektmøde i Vejrumbro

Der var nok ikke mange, der
havde forestillet sig, at vejret
ville arte sig, så der kunne ses på
bier den 14. juli hos Peter Thomsen i Vejrumbro. Vi startede da
også indendørs ved et veldækket
bord, som fruen havde stillet an.
Honning af egen avl var der selvfølgelig også.
Men snakken gik jo godt, ikke
mindst om vejret, der indtil videre ikke havde været særlig bivenligt. Der var problemer med
parringen af dronninger, og honningudbyttet var ikke noget at
prale med – hvilket en biavler
naturligvis aldrig kunne finde på
alligevel !
Peter havde for nylig været på
kursus for at blive kyndig biavler
og fortalte, at der var blevet stillet spørgsmål om, hvad det største problem for den danske biavl
var. De fleste havde svaret ”varroamiden”, men det rigtige svar
var ”honningafsætning”. Biavlere

er generelt ikke så gode til at
sælge deres vare, skønt det er
verdens bedste naturprodukt.
Peter havde dog ikke afsætningsvanskeligheder. Stort set
det hele blev solgt i lokale butikker. Peter var af den opfattelse,
at det skyldtes den flotte etiket,
men blev udfordret til at sætte
en anden etiket på halvdelen af
honningen, så den teori kunne
efterprøves. Det afventer vi så.
Og så brød solen frem – eller der
blev i det mindste ophold i regnvejret, så vi kunne komme ud at
se biavl. Peter er med i DBL og
SDE’s eu-projekt med opformering af bifamilier. Bierne er placeret langs kanten af en grusgrav
med sol og læ for vindene. Et
rigtig godt sted. Undervejs passerede vi én af Peters køkkenhaver, hvor grøntsagerne stod i
imponerende
frugtbarhed
og
uden et eneste stykke ukrudt at
se.

Ved forsøget anvendes opstablingskasser med et skillerum og
indgange for hvert afsnit. Indgangene er indskrænket til et lille
hul, hvor der kun kan komme én
bi ind og ud ad gangen. I år indgår også en bund med flyvehuller
diagonalt. Det er for at undersøge, om det kan have betydning
for parring af de nye dronninger,
hvis indgangene ligger tæt på
hinanden. Flere af de 14 fremmødte biavlere er også med som
forsøgsværter og mente, at den
type bund var god. Det må vi så
efterprøve næste sæson, for én
svale gør som bekendt ingen
sommer.

Det første hus blev lukket op, og
bierne kom hurtigt på vingerne.
Der var dog ingen aggressivitet
at mærke, og et pust røg fik dem
hurtigt ned igen for at passe familien. I forsøget indgår parrede

dronninger fra udlandet samt
både prinsesser og parrede dronninger fra to danske dronningavlere, Kurt Holbæk og Søren
Schougaard. Peter har gule dronninger og var selv meget tilfreds
med forløbet. Flot yngelleje, stor
æglægningsaktivitet. Som ventet
var der naturligvis en kraftig udvikling, der gjorde, at det var
nødvendigt at give nogen familier
mere plads, men det er jo en del
af forsøget.
DB

Peter Thomsen med sin læremester Peder Pedersen fra Viborg.
En dygtig elev, siger PP.

