
Velkommen til sæsonen 2014
Biavlerforeningerne på den nordlige halvdel af Fyn byder igen velkommen 
til en ny vinter med fællesmøder for alle interesserede.

Hvert møde koster mindre end et glas honning – kun 35,- kr. pr. person og 
ved de fleste møder kan man desuden købe kaffe og brød eller lignende. Vi 
slutter hver gang senest klokken 22.00, og tilmelding er ikke nødvendig 
undtaget til det første møde.

Vi må naturligvis tage forbehold for ændringer af programmet.

Asger Søgaard Jørgensen – Apimondia 2013 
og pollens betydning for bierne

Torsdag den 9. januar klokken 19:00, Odense

Mødet i Odense er i det Historiske hus (Stadsarkivet) nabo til Domkirken, 
en oplevelse værd, et af Odenses gamle hus med masser af historie.

Tilmelding senest 6. januar til Lene og 
Erik Christensen på telefon 6597 8075 
eller 2343 6243.

Sted: Stadsarkivet, Klosterbakken 1, 
Odense

Svend Sejr – Hvorfor skal dronninger koste 
penge?

Tirsdag den 28. januar klokken 19.00, Søndersø

Svend Sejr er en af vore mest kendte og erfarne dronningavlere og har de 
seneste 10 år været omdrejningspunkt indenfor dansk kombinationsbiavl. 
Svend er en ivrig fortaler for, at sygdomstolerance skal stå i højsædet i 
dansk dronningavl, og han har deltaget i "Test af brugsdronninger" og 
"Sygdomstolerance"-projekterne siden deres start. 

Svend Sejr fik på DBF's generalforsam-
ling i 2013 foreningens højeste udmær-
kelse, Guldnålen, som anerkendelse for 
sit arbejde inden for dansk dronningavl. 

I sit foredrag vil Svend blandt andet 
komme ind på, hvordan en avlsdronning 
laves, og hvilke krav man stiller til en 
avlsdronning. Og mon ikke Svend vil 
berige os med andre emner fra biavlen.

Sted: Produktionshøjskolen i Søndersø, Odensevej 55, Søndersø

Magnus Bohr – Biernes adfærd – målt på 
pollen og nektar

Tirsdag den 25. februar klokken 19.00, Munkebo

Magnus Bohr vil fortælle om de biokemiske balancer (hormoner) i bierne, 
og om hvordan disse hormoner kommer til udtryk i biernes adfærd. Dette 
omhandler både pollen- og nektarindtagelsen, og den deraf afgørende 
vinteroverlevelse eller mangel på samme.

Teorierne bag forskningen vil blive søgt formidlet på 
et niveau, så alle kan være med. Hvis der er tid, vil 
han desuden fortælle om kommende projekter, som vil 
indeholde bestøvning af den vilde natur, bevarelse af 
biodiversitet og formidling.

Magnus Bohr er mere biavler end honningavler, 
hvilket burde give nogle gode diskussioner, da vi alle 
stræber efter fredelige og sunde bier, som samtidig 
giver et stort honningudbytte.

Sted: Kulturhuset, Troels Alle 4, 5330 Munkebo
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Jakob Germundsson – Min biavl i teori og 
praksis

Onsdag den 26. marts klokken 19.00, Nyborg

Mange af jer kender sikkert Jakob gennem “Månedens arbejde“ i 2011. 
Han startede i 1995 med trugstader, men er senere gået over til opstabling, 
så han har erfaring på flere planer, både som hobbybiavler og efterhånden 
også som erhvervs- og dronningavler. 

Kom og få nogle input til din biavl og nogle forslag til, hvorfor dine bier 
og dit honning ikke altid lever op til dine forventninger, hvordan du lærer 
at bære mindst muligt, fremstilling og salg af diverse biavlsrelaterede 
produkter osv. Og kom gerne med spørgsmål. 

Jakob har doneret et par befrugtede dronninger (2014) og nogle glas 
bolsjer, som bliver udtrukket  på indgangsbilletten. 

Sted: Frisengården, Sylleskovvej 13, 5853 Nyborg.

Der serveres kaffe og brød til 25 kr.

Bjarne Weinreich Olsen – Biavl fra en anden 
synsvinkel

Tirsdag den 8. april klokken 19.00, Middelfart

Jeg har haft bier i 10 - 15 år. Jeg har bier på landet og i dyrehave, har haft 
bybiavl med indvintring 1. oktober, haft bestøvningsopgaver og var måske 
den første med hotelbiavl.

Jeg har solgt honning i emballager fra 30 gram til 25 kg. Jeg har haft biavl, 
mens jeg var arbejdsløs og er nu biavler på efterløn. Jeg er formand for 
Vestfyns Biavlerforening og var det også, da vi havde GMO i området. Og 
så har jeg en underlig interesse: skat og regnskab. Jeg har været i 
karambolage med mange underlige regler, og dem ser vi også lidt på.

Sted: Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, 5500 Middelfart.
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