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Årets gang derude - maj 2016
af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund.
Den grønne revolution nr. 2 er på vej!
Den første grønne revolution var indførsel af moderne landbrugsmetoder, med kunstgødning
og kemi, den anden er uden kusntgødning og kemi og er startet i Jylland!
I Sønderjylland er der et kursus forløb i ”Jordfrugtbarhed” som kører over 4 gange og i alt 9
dage. Kurset er arrangeret af Martin Beck og Günther Lorenzen på det biodynamiske landbrug
Almende, underviserne er Fredrich Wench og Dietmar Näser fra Tyskland. Der er ca. 30
deltagere som spænder fra konventionel til økologisk til biodynamiske landmænd, som alle er
meget begejstret over kurset.

Her ses Fredrich Wench og Dietmar Näser, det er to herrer fra Tyskland med enorm stor og
bred viden om hvad der foregår nede i jorden.
Teorien er enkel, det er planterne der giver energi og liv til jorden og jordens liv der
giver næring til planterne. Fredrich Wench og Dietmar Näser har været specielt gode til at
omsætte den viden til hvordan vi kan lave sædskifte, jordbehandling, og kompostering.
Resultatet er mere liv og humus i jorden, og højere udbytte!
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Vi har haft meget fokus på kvælstof samlende bælgplanter, men græsset har nogle specielle
egenskaber som er meget vigtigt for jordens liv, græsser giver cirka 60% af deres energi
produktion, direkte ud gennem rødderne som rodexudater til mikroorganismerne, det kan ses
ved at jorden klæber til rødderne, det er næring til jordens biologi.

Revolution – ”Change your minds”

Det er helt sikkert noget som vi vil komme til at høre meget mere til og grunden til at jeg tror
det er starten på en revolution, skyldes at den nye viden om hvad der foregår nede i jorden i
samspillet med planterne, vil være en begyndelse til et rigtigt økologisk landbrug, hvor det
økologiske landbrug hidtil mest har været en konventionelt tænkning/landbrug, uden brug af
kunstgødning og kemi.
For det biodynamiske vil det også være en ny begyndelse -et spadestik dybere, i det
biodynamiske har vi hele tiden haft et fokus på jorden, men det er først nu vi har fået
redskaberne til at arbejde mere målrettet med at optimere det. Det vil helt sikkert også give
en voksende interesse for det biodynamiske eftersom denne grønne revolution leder til det
biodynamiske.
For de konventionelle landmænd vil det være logisk, at det at bruge kunstgødning og gift ikke
hører til i naturen, hvis de altså er åbne for det!
Så bortset fra krig i Syrien, flygtninge, Global opvarmning og Donald Trump, er der meget godt
i vente!
Martin Beck har beskrevet noget af det i denne rapport ”Opbygning af jorden frugtbarhed
med kompost”, som jeg har lagt ud på min hjemmeside www.erikfrydenlund.dk under
”Nyhedsbrev” Jeg vil varmt anbefale at læse den.

Bierne
Alle mine bi-familier er kommet helskinnet igennem vinteren, specielt overraskende for en
familie, hvor der ikke var noget yngel i efteråret, jeg gik ud fra at dronningen var død og at de
derfor ville gå til i vinterens løb, de blev derfor ikke fodret. Men til min store overraskelse
lever de og har lavet fin ny yngel, så hvordan det er gået til er endnu en gåde.
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Jeg faldt lige over denne tekst fra 1269 fra Ribe ret hvor der står: ”Hvis nogen findes med
forfalsket honning og denne ikke kan forsvare og rense sig, skal han have sit liv forbrudt, og
honningen skal brændes og fortæres af ild” Det var da en voldsom straf, at skulle bøde med
livet for at forfalske honning, det kunne jo tyde på at de så den ægte honning som noget der er
meget værdifuldt.

Bi-skolen
Min Biskole er godt i gang, der er 16 stk. som har meldt sig til hele forløbet, hvilket er max til
at alle kan være komfortabelt i min stue. I den forbindelse har jeg skrevet nogle ting man kan
iagttage uden for bistadet.

Hvad man kan se, høre og dufte uden for bistadet.
Det er fascinerende så mange ting man kan lærer om bierne ved at iagttage dem udefra, sæt
dig på en kasse lige ved siden af deres indgang, så du ikke forstyrrer deres trafik ud og ind, og
tag dig god tid til at iagttage dem flere gange om dagen. Mange biavlere praler med hvor
effektive de er og hvor lidt tid de kan bruge til at passe deres bier, man skulle måske hellere
prale med hvor lang tid man kan bruge på bierne, ”Slow beekeping”!
Når du iagttager bierne lærer du dem at kende, men en mindst lige så vigtig bi gevinst er at
de lærer dig at kende! De vænner sig til din lugt/duft og væsen og vil derfor være mere
venligt indstillet når du skal arbejde med dem, bierne er et husdyr og det er vigtigt at pleje et
forhold til dem.
Det kan være en hjælp at sætte en plade eller lav kasse på jorden nogle dage før for at se hvad
der falder ned på jorden.
Her er en liste med nogle iagttagelser:
Dronning: Næsten så stor som droner, stor bagkrop, lille hoved,
Ung bi, vinger tæt til kroppen, lysere.
Meget sjældent at se en levende dronning udenfor bistadet, hvis dronningen derimod dør
eller bliver aflivet kan man tit finde den døde dronning på jorden.
Før dronningen kommer ud af cellen kan den afgive en tut – tut lyd der kan høres udefra.
Droner: Store brede bier, dybere frekvens når de flyver, øjne store, kan ikke stikke.
Første droner kommer til verden i april.
Drone død: Mange døde droner foran bistadet, i juli bliver de pludseligt holdt ude af arbejder
bierne, nogle gange kan man se en eller flere arbejder bier hopper op på en drone så den
falder ned på jorden, kommer de ikke ind dør de af sult og kulde. Der er altid nogle få droner
tilbage resten af efteråret.
Arbejder bi: Mindre bi, halvt så stor som en drone eller dronning, en arbejder bi vejer 0,1
gram, en drone eller dronning det dobbelte.
Ældre bi: Vinger mere spredt når vingerne ikke er aktive.
Yngre bi: Vinger sidder tæt til kroppen når de ikke er aktive.
Farve på bi: Yngel fra samme dronning kan give forskellig genetisk afkom da den er parret
med mange forskellige droner, og dermed forskellige farve nuancer.
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Bien ”har bukser på”: Pollen bukser på bagben, forskellig farve efter hvilken slags blomst
bien har besøgt, kun en slags pollen bliver samlet af gangen og den bliver også opbevaret
adskilt i stadet!
Lyde
1. Fredelig summen, de er ikke forstyrret og gør deres arbejde.
2. Højere frekvens, kredser ofte tæt omkring hovedet og øjnene, stikker ikke endnu. En
eller flere vagtbier undersøger om der er noget der er farligt, stikker ikke endnu.
3. Høj frekvens, bevæger sig hurtigt og direkte og vil stikke.
4. Bi sidder fast i håret: Det kan nemt forekomme at en bi kommer til at flyve ind i håret
og kæmper for at komme ud, de vil som regel ikke stikke, det bedste er at stå stille og
give den lejlighed til at komme ud og lette, hvis man bliver bange og begynder at daske
til den, er der en stor chance for at den stikker.
5. Summen inde i bistadet, hvis man lægger øret tæt til bistadet kan du hører en summen
inde fra bistadet som kører døgnet rundt, specielt når der har været meget nektar
træk, bierne sover aldrig.
Bagkrop lav ved landing: Nektar med hjem i maven, maven sidder i den bagerste del af
kroppen.
Bier flyver ”baglæns”, de flyver i zik - zak med hovedet mod bistadet: Det er de cirka 10
dage unge nye bier der tager deres første flyvetur og dermed lærer hvor deres hjem er, hvilket
er meget vigtigt. De gør det i hold og nogle gange kan det se voldsomt ud så man tror der er
røveri eller at de sværmer.
Vinger defekt eller vinger mangler helt: vinge virus som skyldes varoa miden, hvis der er
mange er det tegn på mange mider. Kan som regel findes på jorden fordi de prøver at flyve
men falder til jorden da de ikke kan flyve.
Nye bier små og virker støvede: skyldes varoa miden.
Døde ufærdige pupper på jorden: Yngel har været renset ud pga. sygdom, skyldes som regel
varoa miden.
Bi flyver væk med død bi eller andet affald: Bierne er meget renlige så de flyver flere meter
væk med affaldet.
Mange bier og høj vinge frekvens, hurtig og aggressiv trafik ved flyvehullet: Fremmede
bier røver honning, læg mærke til hvor bierne flyver hen ad når de flyver væk, det viser hvor
røverne kommer fra, lav flyvehullet lille så de bedre kan beskytte sig.
Bi tjekker bier der lander ved at dufte til dem: det er en vagt bi.
Bier vifter med vingerne: Ventilere for at skabe rette temperatur eller fordampe nektar.
Bier vifter med vingerne med bagende op: De afgiver duftsignal for at give besked til andre
bier om hvor de bor.
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Hvilken retning flyver de når de flyver afsted: Fortæller hvilken retning trækilderne
kommer fra.
Mange bier kommer pludselig hjem: det bliver regnvejr.
Sød aromatisk fugtig duft fra indgangen: de fordamper vand fra nektar, fra dagens arbejde,
betyder at der har været nektar træk = honning.
Dårlig lugt: Bugløb eller fugtighed eller bipest.
Brune streger uden for stade og indenfor, det lugter lidt vammelt - sødt: Bugløb, diare.
størst problem om foråret.
Korte gule -brune streger på tage, biler længere væk fra stadet: Normalt sund afføring.
Døde bier på jorden kan skyldes følgende:
1. Naturlig død pga. alderdom eller slidt op, mange om foråret.
2. Kuldedød, bier får det for koldt og falder ned ved bistade, specielt om foråret.
3. Sult som også kan forekomme om sommeren.
4. Sprøjte skade, bierne ligger døde på jorden med vingerne åbne i forskellig retning.
5. Bier har været oppe at slås pga. røveri.
Hvepse.
1. Forsøger at komme ind i bistadet for at tage honning.
2. Henter svage eller døde bier som de parterer og flyver væk med.
Hvepse er værst om sensommeren, hvis der er mange kan man sætte flasker med sukkervand
og eddike i som fælder (det er vigtigt med eddike i da ren sukkervand også vil tiltrække
bierne), eller indsnævre flyvehullet.
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Fremstilling af baldrian
præparatet
Det biodynamiske baldrian præparat
er er et af de nemmere præparater at
lave, det er det eneste der ikke skal
graves ned i jorden som en del af
processen.
Jeg vil kort beskrive hvordan jeg
fremstiller det.
Når godt halvdelen af de enkelte
blomster i blomsterstanden blomstre
bliver de plukket.
Indenfor bliver blomsterne spredt ud
på et stykke papir og får derefter lov
til at ligge en times tid i mørke så de
insekter der er i blomsterne får lov til at løbe væk, der er altid en del insekter og det er vigtig
de kommer ud da det ikke er insekt saft der ønskes. Derefter bliver de enkelte blomster
plukket så der ikke er nogen stilk på de enkelte blomster

Blomsterne kommes derefter i en klar plastik pose og lagt i presse, hvis man ikke har en
presse kan man også fint bruge en skruestik, et par skruetvinger og et par plader.
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Portionen presses over tre - fire dage ved gradvist at stramme flere gange, i begyndelsen
kommer der ikke noget saft ud, men efter en dags tid begynder det at dryppe.
Poserne er nu presset helt flade, åbningen af posen vender ned i et glas så den mørke klare
saft langsomt kan dryppe ned. Bemærk at blomsterne ikke er kørt igennem en
kødhakker først, hvilket giver en grønlig saft som også dufter grønligt!
Det er altid overraskende hvor meget saft der kan komme ud af blomsterne efter nogle dage,
ved en presning vejede jeg blomsterne til 761 gram før presning, efter presning var der 214
gram tilbage, så det har givet 547 gram ren saft.
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Baldrian saften er nu færdig, den bliver ikke filtreret da urenhederne er sunket ned på bunden
af kanden. Det bliver nu hældt på små flasker så det passer til en portion når det skal
bruges, derved kommer der ikke luft til, og det kan holde sig uden at det begynder at gære.
Her er et lille forsøg: de to flasker til venstre er fyldt helt op og lukket til, de to flasker til højre
er ikke fyldt op og låget har ikke været skuet til så det kunne få luft, saften er blevet mørkere,
der er sket en gærings proces og den fine baldrian duft er forsvundet! det er efter min mening
ikke længere velegnet som baldrian præparat. De to flasker til venstre kan holde sig som
velduftende baldrian saft i flere år når det opbevares mørkt og køligt i præparat kassen.
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