
 

Nyhedsbrev februar 2017. 

Vinteren går nu på hæld og foråret nærmer sig. Når de første dage byder på højere temperaturer, 

der muliggør pollentræk fra forårsplanterne, vil bierne begynde at udvikle varme. Det betyder at vi 

som biavler igen skal til at arbejde med vores bier. 
Foråret er også tiden, hvor Dronningavlerforeningen tilbyder sine medlemmer ny teoretisk viden og indsigt. 

Vi har i år lagt et spændende program for første halvdel af året og vi håber at der vil blive mange som vil 

benytte sig af deltagelse på disse møder. 

D. 5/3. Insemineringsworkshop. 

Vi har fået aftale med to meget kompetente svenske biavlere, som vil komme og fortælle os om anvendelse 

af insemination i deres dronningeavl. De er begge dronningeavlere på et professionelt plan. De har en stor 

viden på avlsområdet, herunder renparring, insemination og arbejdet med varroatolerance. Det bliver en 

dag hvor vi alle får mulighed for at tilegne os ny viden om avls arbejde. 

Dagen afsluttes af Per Kryger. Per kommer og giver en orientering om de sidste virusprøveresultater og en 

orientering om de nye forskningsprojekter.  

Tilmelding foregår ved at bruge dette link som går videre til DBF webshop.  

Sted:  Vejen Sportscenter start kl.9.30. Dog er der morgenmad fra kl. 9.00 hvid dette bestilles ved 

tilmelding. 

Prisen er kun 260,00.- kr. for workshop og kaffe 

Hvis du ønsker morgenmad og frokost er prisen 450,00.- kr. 

Venligst tilmeld dig snarest da der forventes at blive rift om pladserne. 

D 2.4. Generalforsamling. 

Dagsorden vil følge i næste nyhedsbrev. Men forslag er allerede nu velkomne. 

Vi vil dog gerne fortælle om den workshop der bliver afholdt efter generalforsamlingen. Det bliver en 

videns udveksling omkring notatføring, arveføring/stamtavle, stadekort. Her vil der være 4 biavlere der vil 

give et oplæg om deres praksis med notater o. lign. Disse indlæg vil blive udgangspunkt for samtale og ideer 

til den enkelte avler. Husk at notatføring er et yderst nødvendigt redskab i dronningeavlen. 

D. 6.5. Avlsudflugt. 

Denne dag vil der blive en udflugt til Helnæs hvor der er renparring af Carnica dronninger. 

Vi skal se på bierne, og vurdere dem, med efterfølgende karaktergivning af bifamilierne. Dette kaldes med 

et fint ord for en kalibrering. Kalibreringen kan give os en mere ensartet vurdering af de forskellige 

bifamilier dronningeavlerne imellem. 

Husk at sætte dagen af til denne udflugt – nærmer program udsendes efterfølgende. 

http://bishoppen.dk/vareoversigt.asp?kat=-1&hkat=-1&shopid=7077&VareGruppe=12


 

Samarbejde med Danmarks Biavlerforening 

Dronningavlerforeningens bestyrelse har indledt et samarbejde med DBF omkring sekretariat arbejdet. Der 

vil derfor snart komme en opkrævning på kontingent for 2017.  

Vi arbejder som en selvstændig forening og har ikke fælles økonomi med Danmarks Biavlerforeningen. Vi 

betaler dem blot for at tage sig af arbejdet omkring  opkrævning af penge til div arrangementer. 

 

 

 

 


