Basiskursus i Biavl
Basiskursus i Biavl er delt i to. Del I holdes typisk forud for biavlssæsonen og del II efter sæsonen. Af hensyn til deltagerne, er kurset lagt i weekender. Del I er på 4 kursusdage fordelt på to weekender og del II er
på 3 kursusdage, ligeledes fordelt på to weekender.
Del I-A holdes fra lørdag, d. 22. november til søndag, d. 23. november 2014 og del I-B fra lørdag, d. 17. til
søndag, d. 18. januar 2015. Prisen for hele del I, er 3.900 kr.
Tilmelding eller yderligere information kan fås, ved at kontakte kursuskoordinator Majken Helsgaard på tlf.
66 13 21 30 eller på mh@dalumls.dk,

Del I - A

Dag
Lørdag,
d. 22.11.
2014

Tid

Emne

Underviser

Lokale

09.30 10.00

Ankomst, indkvartering og kaffe ved lokalet.

Kursusleder
Asger
Clausen

F1

10.00

Velkommen
• Kort information om stedet og praktiske oplysninger om nøgler, værelser, måltider mv.
• Præsentation af kursusindhold, og formål med
kurset.

Asger
Clausen

F1

10.30

Sådan drives biavl i Danmark
• Kort introduktion til kursusprogrammet med
henblik på, at højne deltagernes udbytte af
kurset.
• Oplæg vil åbne deltagernes øjne for biavlens
mangfoldighed i Danmark og kursisterne vil få
en bedre forståelse for biavlens betydning og
muligheder.

12.00

Middagsmad.

13.00

Hvad må man og hvad skal man?
• Deltagerne får kendskab til love og regler, der
regulerer biavlen i Danmark, belyst ved konkrete eksempler
• Deltagerne bliver orienteret om kravene til de
fysiske faciliteter der er nødvendige for honningproduktion.

15.00

Kaffe
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Flemming
Vejsnæs
(DBF)

Spisesalen
Flemming
Vejsnæs
(DBF)

F1

Side 2

Biavler Jes
Rasmussen,
Pilekrogen 3,
5854 Gislev

15.15

Ekskursion til en nærliggende bigård
• Ekskursion til en veldreven bigård, hvor vi ser
på de forskellige faciliteter som slyngerum, lagerfaciliteter m.m. og diskutere arbejdsgange
og metoder i honningproduktionen.

17.00 18.00

Aftensmad.

19.00

Præsentation af deltagerne m.m.
• Kort præsentation af deltagerne og deres
driftsform.
• Kort oplæg om fordelene ved ERFA grupper og
efterfølgende etablering af ERFA grupper
blandt deltagerne.
• Oplæg om hjemmeopgaven mellem de to kursusgange.

Flemming
Vejsnæs
(DBF)
Kursuslederen

F1

21.00

Socialt samvær.
Socialt samvær og uformel snak i forbindelse med et
let traktement.

Kursuslederen

Opholdsstuen
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Spisesalen

Side 3

Dag
Søndag,
d. 23.11.
2014

Tid

Emne

08.00 08.30

Morgenmad.

08.30

Bistader og bigårde m.m.
Deltagerne opnår kendskab til forskellige stadetyper og
til de forskellige typers fordele og ulemper i arbejdet i
bigården.
• Kursisterne opnår viden om etableringsomkostninger, dels ved start og dels ved evt. udvidelse af produktionen.
• Deltagerne får viden om hensigtsmæssig indretning af bigårde.
• Deltagerne opnår viden om løfteteknik og arbejdsstillinger vedrørende arbejdet i bigården
og i slyngerum m.m., for at kunne undgå arbejdsskader.

09.45

Kaffe.

10.00

Bistader.. (fortsat).

10.45

Årets gang i bigården

•
•

Lokale
Spisesalen

Klaus Langschwager.

F1

I lokalet

En dygtig biavlers driftsform.
•

Underviser

Torben F.
Hansen

F1

Deltagerne får et overblik over de arbejdsopgaver der er i en bigård, året rundt.
Deltagerne får ligeledes viden om de driftsmæssige overvejelser der knytter sig til de
konkrete opgaver hen over året.
Deltagerne opnår viden om den sygdomsforebyggelse der kan ligge i valg af driftsform.

12.00 13.00

Middag

Spisesalen.

13.00

Årets gang… (fortsat).

F1

13.45

Økonomi, del 1
•

15.45

Basiskursus i biavl

Torben F.
Hansen

F1

Kursuslederen

F1

Orientering om økonomi i forbindelse med
etablering af en bigård og forståelse af etableringsomkostningernes betydning i forhold til
den daglige drift.

Kaffe og afslutning på del I - A

Side 4
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Del I - B

Dag
Lørdag,
d. 17.01.
2015

Tid

Emne

Underviser

Lokale

10.00 10.15

Ankomst, indkvartering.
Kaffe.

Kursusleder

F1

10.15

Biernes naturhistorie
Deltagerne opnår viden om:
•
Biernes sanseorganer, mulighed for at navigere.
•
Biernes indre anatomi.
•
Bisamfundets systematik og opbygning.
•
Dronningen og dronningens betydning for
bisamfundet.

Axel
Michelsen.

F1

12.00 13.00

Middag

13.00

Sygdomme og skadedyr, forebyggelse og bekæmpelse
•
Kursisterne får en grundlæggende viden om
de visuelle symptomer på de mest almindeligt forekomne bisygdomme.
•
De får ligeledes en grundlæggende viden om
forebyggelse af sygdomme og om, hvordan
de kan søge råd og vejledning om problemerne.

15.00 15.15

Kaffe.

I lokalet

15.15 –
17.00

Sygdomme … (fortsat)

F1

17.00 18.00

Aftensmad.

Spisesalen

18.00 –
20.00

Fremlæggelse og diskussion af deltagernes biavlsplaner.
•
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Spisesalen
Flemming
Vejsnæs
(DBF)

Flemming
Vejsnæs
(DBF)

F1

F1

Fremlæggelse af udvalgte besvarelser af
hjemmeopgaven.

Side 5

Dag
Søndag,
d. 18.01.
2015

Tid

Emne

Underviser

Lokale

08.00 08.30

Morgenmad.

08.30

Dissekering af honningbier
•
Deltagerne får et grundlæggende kendskab
til biernes ydre og indre anatomi.

10.00 10.15

Kaffe.

I lokalet

10.15

Dissekering … (fortsat)

F1

11.00

Biernes fødegrundlag
Deltagerne får grundlæggende viden om:
• biernes ernæring og deres betydning som
bestøver, ikke kun af vore kulturplanter, men
også som bestøver af den vilde flora og dermed som en vigtig brik i bevarelsen af biodiversiteten indenfor planteriget.
• De får ligeledes en grundlæggende viden om
de vigtigste trækplanter og om, hvorledes en
bestøvningskontrakt skal udformes.

12.00 13.00

Frokost.

Spisesalen

13.00

Biernes fødegrundlag … (fortsat)

F1

14.15

Kort introduktion til gældende lovgivning omkring biavl i Danmark
• Deltagerne bliver orienteret om de væsentligste love og bekendtgørelser af betydning
for biavlen og for honningproduktion.

(Endnu ikke
endeligt aftalt).

F1

15.15 –
15.30

Kaffe, afslutning og kursusevaluering.

Asger Clausen

F1
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Kolds
Stue
Eigil Holm

Per Kryger
(AU)

F1

F1

Side 6

