
 
Nyhedsbrev oktober 2017 

Kære alle medlemmer, nye som gamle. 

Dronningavls sæsonen er nu lagt bag os og vinteren nærmer sig og hermed tid til eftertanke, evaluering 
af sommerens arbejde og resultaterne med avlen. Jeg håber i alle har haft en god sæson med nogle 
gode parringer og hermed grundlag for avlsfremgang. 
 
Vejret har været en udfordring for honninghøsten, hvorimod dronningavlen har haft bedre muligheder 
end de sidste 2 års regntid. Til trods for det våde vejr har sommeren 2017 dog tilsmilet os, med gode 
dage for dronningernes parring. 
 
Apimondia 2017 

Bestyrelsen i foreningen har taget hul på arbejdet og det første tiltag har været en beslutning om at 

deltage på den store verdensudstilling Apimondia 2017 i Istanbul der foregår i disse dage. 

Apimondia er et af de største udstillingsvinduer i biavlen, og nogen vil med rette spørge, hvad pokker 

Dronningavlerforeningen af 1921 laver der?  

Vi deltager i den store danske stand på opfordring af Danmarks Biavlerforening. Et af målene er at få 

Apimondia 2021 til Danmark, hvilket der er en realistisk chance for, kan lykkedes. Det vil være en 

fantastisk stor ting for dansk biavl. 

 

Apimondia i Danmark vil være en mulighed for at sætte et fokus på biavlen og samtidigt en mulighed for 

at vise at biavl i Danmark er mere end et par bistader i baghaven. Det er vigtigt at få fortalt om dansk 

dronningavl og de resultater der har gjort os kendte i mange lande og dermed skabt basis for en stor 

eksport af dronninger. En verdensudstilling vil også være en mulighed for den politiske del af biavlen i, 

at øge opmærksomheden på de kæmpe udfordringer biavlen står overfor (fødegrundlag, 

miljøbelastninger, sprøjtegifte o. lign.) 

 Vi har, i forbindelse med deltagelsen i Apimondia, udarbejdet en engelsksproget folder, der fortæller 

om dansk dronningavl. I folderen er der et link til Dronningavlerforeningens engelsksprogede 

hjemmeside. På denne nye hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig for de af foreningens 

medlemmer, der vil være eksportører af dronninger, ligesom der på sigt vil blive lagt information om 

foreningens avlsmæssige tiltag som kan være relevante for vore udenlandske kunder. 

 

Biavlskonferencen 2018 

Ved biavlskonferencen i marts 2018 vil der blive afholdt en workshop af Dronningavlerforeningen. 

 

Emner der vil indgå i denne workshop:  1. Biernes genetik.  Ved Per Carton. 

 

                                                                2. Renavl med større genpulje. Ved Kristian Møller. 

 

                                                                3. Eksport af dronninger (traces dokumenter mm 

Som jeg skrev i starten af dette nyhedsbrev, er det nu tid for at evaluere sæsonen. En vigtig og 

nødvendig del af avlen er udarbejdelsen af avlstal og vurderinger. I den forbindelse vil jeg gerne 

opfordre alle store som små avlere om at udarbejde et kompendie og sende det til brug på vores 

hjemmeside. På hjemmesiden er der også mulighed under punktet ”Avlsarbejdet/Mød dronningavleren” 

at præsentere sin biavl og evt. linke til en hjemmeside. 

  

På bestyrelsens vegne.  

Anders Peter Blæsild. 


