Basiskursus i Biavl
Et kursus for dig,
der som biavler vil udover begynderstadiet
og lære mere …

Kurset henvender sig til alle biavlere - både jer, der har biavl som hobby med
nogle få stader - og jer, der har biavl som erhverv eller som arbejder hen
imod at blive erhvervsbiavler. Kort sagt henvender kurset sig til alle, der ønsker
at få håndværket som biavler helt ind under huden.

Hvor omfattende er det - og hvor holdes det?

Kurset er sammenlagt på ca. 50 timer og holdes på Dalum Landbrugsskole i
Odense. For at gøre deltagelsen mere overkommelig, er kurset delt i to dele.
Del I er på ca. 30 timer, fordelt over to weekender. Del II er på ca. 20 timer
og holdes i en forlænget weekend, fra fredag kl. 10 til søndag kl. ca. 15.

Hvad lærer jeg på kurset?

Underviserne på kurset er alle meget kompetente indenfor de emner, de
underviser i. Kurset vil derfor give dig en række kompetencer indenfor biavl
og honningproduktion, så du får en dybere indsigt i arbejdet med bierne.
Du får en større sikkerhed i dit daglige arbejde, og du får mulighed for at
forøge udbyttet i din bigård. Du får større forståelse for biernes biologi og
levevis, og du får en større viden om honning - en viden, du kan bruge i
markedsføringen af dine produkter.

Hvornår er næste kursus - og hvad koster det?

Del I - A holdes lørdag, den 29. og søndag, den 30. oktober 2016, og
Del I - B holdes lørdag, den 21. og søndag, den 22. januar 2017.
Kursusdel I (A + B) koster 4.150 kr. for undervisning og ophold på Dalum
Landbrugsskoles kursusafdeling, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til kursuskoordinator Majken Helsgaard på mail:
mh@dalumls.dk eller på tlf. 66 13 21 30. Majken kan også svare på evt.
spørgsmål og sende dig et program, hvis du ønsker det.

Indhold, Del I - A

På første del af kurset, Del I - A, har vi fokus på den generelle planlægning og
daglige drift af din bigård. Du lærer noget om de rammer, myndighederne
har sat for biavl i Danmark. Om, hvordan du indretter din bigård og placerer
den mest hensigtsmæssigt, og hvilke stadetyper der er mest optimale at
arbejde med. Du lærer om indretning af slyngerum, så det honorerer de
hygiejniske krav, der stilles til fødevareproduktion og således, at du kan
organisere arbejdet, så du løfter mindst muligt, og du minimerer risikoen for
arbejdsskader.
Du lærer noget om økonomi, både i forbindelse med etablering og i forbindelse med en evt. udvidelse af din bigård. Du lærer, hvordan du kan
planlægge arbejdet i bigården henover året, og vi besøger en dygtig
biavler for at lytte til hans erfaringer og se, hvordan han har indrettet sin
bigård med tilhørende slyngerum.
På kursets første del får du en hjemmeopgave, som du kan arbejde med i
tiden mellem Del I - A og Del I - B.

"Som hjemmeopgave skulle vi lave målsætninger for, hvor vi vil hen
med vores biavl med tilhørende plan for driften og økonomien.
Det var en opgave, jeg brugte mange inspirerende aftener på, og
nu har jeg en plan for, hvor jeg vil hen med min biavl.”
- siger Peter Nissen fra Ødsted ved Vejle.
Peter deltog på det første Basiskursus i Biavl.

Indhold, Del I - B

På anden del af kurset, Del I - B, er der fokus på biologien. Her får du en
grundlæggende viden om biernes anatomi og om bisamfundets
komplicerede levevis, herunder om deres forudsætning for at producere
honning.
Gennem emnerne ”biernes naturhistorie” og ”biernes fødegrundlag” får du
viden om biernes fødegrundlag og om deres betydning for dels det
opdyrkede land og dels for den vilde natur og for biernes betydning for
biodiversiteten.
Du lærer om honningbehandling og honningkvalitet, om smagsbedømmelse
af honning. Du får viden om forskellige tiltag, du kan gøre for at fremme
afsætningen af din honning. Du lærer om dronningeavl, om biernes genetik
og om de vigtigste sygdomme og deres symptomer, og hvorledes du skal
reagere på symptomerne.

Hvem underviser på kurset?

Alle undervisere er enten forskere, konsulenter eller erfarne biavlere med hver
deres speciale. Desuden giver det faktum, at du bor på skolen under kurset,
rig mulighed for erfaringsudveksling mellem kursisterne indbyrdes, men også
mellem indlederne, da de ofte deltager i debatten udenfor klasselokalet.

Vil du vide mere?

Så kan du se hele kursusprogrammet på www.dalumlandbrugsskole.dk. Her
kan du også få et indtryk af skolens kursusfaciliteter. Du kan også kontakte
Dalum Landbrugsskoles kursus-afdeling på mail: mh@dalumls.dk eller ringe
direkte til Majken Helsgaard på tlf. 63 13 27 11.

