Honningslyngedag i Haderslev Dyrehave
Nektar – det, der bliver til honning - udskilles af blomsternes
nektarier, og allerede når bierne
bærer nektaren hjem, sker der
en modning af den hjembragte
nektar, og når trækbierne afleverer honningblærens indhold
som små flydende dråber til
stadebierne, fordamper allerede
hér en del vand i bistadets relativt tørre miljø. Biernes evindelige viften med vingerne fjerner
mere af den fugtige luft og ved
denne inddampning tager den
modnende honnings indhold af
stoffer til.
Cirka halvdelen af sukkeret i

nektaren er ved indbæringen
rørsukker, sucrose. Det er det
produkt, vi bruger til at komme
i kaffen. Den kemiske betegnelse er C12H22O11. Resten består
af næsten lige store andele
frugtsukker, fruktose, og druesukker, glukose, C6H1206. Der
findes også andre sukkerarter i
mindre mængde samt mineraler, farvestoffer, aromastoffer, aminosyrer og vitaminer.
Når bierne har færdigbehandlet
den indsamlede nektar, lagret
den i cellerne og forseglet disse,
har de fremstillet et første klasses produkt, som de kan overleve på, og som biavleren kan høste, behandle og nyde.
Ja, så ved vi altså
dét, men vi skulle jo
til at slynge honning,
og det er velkendt, at
hertil bruger man en
slyngemaskine. Her
er et ældre eksemplar, drevet af ”rugbrødsmotorer”
ved
den årlige honningslyngedag i Haderslev Dyrehave. Her får
de små ”rugbrød”
den første interesse
for at blive biavlere,
og det er som bekendt lysten, der
driver værket. Først
skulle alle med ud at

kikke på bistaderne, hvor de
modige fik en drone at holde i
hånden. Det varede ikke længe,
før alle ville være med. De øvrige bier opførte sig eksemplarisk
og blev pænt på tavlen. Der var
frataget en del honningtavler,
og de skulle jo slynges ud, men
inden da var det nødvendigt at
skrælle det vokslåg af, som
bierne havde forseglet cellerne
med.

Det mest almindelige redskab til
dette formål er en skrællegaffel,
her igen fra honningslyngedagen. Der var kø for at få lov til
både at skrælle og at slynge,
men de ivrigste havde hurtigt
fundet ud af, at der kom noget
sødt og godt ud af slyngemaskinen og listede sig ind med en
finger eller to. Til sidst fik de en
spand vand at rense fingrene i.
Det var meget nødvendigt !

Her er én af slikmundene afsløret ivrigt ventende på de gyldne dråber.
Det skulle være mærkeligt, hvis der ikke gemte sig nogle potentielle
biavlere blandt flokken af børn og voksne, der besøgte workshoppen i
Haderslev Dyrehave. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, som
Christian Petersen, der bor i området, står for. Christian er blandt andet formand for Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere.
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