Honungsbedömningen, uppdelning i lag-krav och estetiska bedömningar?
Ja, nödvändigt
-Lagkraven ska uppfyllas av alla
-resten är biodlarens ansvar beroende på kunnande och ambitionsnivå
-kunderna spelar stor roll

Är idén med certifikat rätt?
Bra idé. Viktigt att kunderna vet vad ”slingan innebär”
Reklambehov.

Intervallerna i systemet, är nivåerna rätt? Vad ska styra, etiketter, kg?
Behövs diskutera mer! Risken finns att allt fler biodlare väljer egna vägar (etiketter mm) om kraven
blir för stora.
0-500 etiketter
500-1500 etiketter
>1500

Bäst för datum förtryckt på etiketten?
Rimligt.
-Sälja färre etiketter
-Reglerat via nivåerna 0-500, 500-1500, 1500SBR tappar kunder på att styra datumet.
En burk per år för bedömning/referensex
Ingen bra idé. Sparsamma biodlare kommer inte att köpa. Risk för överskott av ”utgångna” etiketter
som måste kasseras.
Ja, men etiketter måste även finnas för återtag från Mantorp.

Är iden med certifikat rätt?
Tryckningen måste ligga under SBR-kontroll.
Möjlighet att lägga in eget.
-inte för dyrt!
-hur finansieras revisionen? 500-1500?
-köpa loggan utan etikett?
-Locksäkringsetikett
Nej, alla kan bestämma själva.

Locketikett ihop med egen etikett
Synliggöra biodlarens namn och ort bättre.
Helt OK, men svårt i praktiken 12 000 medlemmars olika önskemål.

Intervallerna i systemet, är nivåerna rätt? Vad ska styra, etiketter, kg?
Det som presenteras är rimligt,
Justera systemet efter en inkörningsperiod.
Etiketterna styrs på kg.
Kg styra, 250kg, 500 kg, 1000kg
0-300 kg honung
upp till 1000 kg
över 1000 kg

Hur utvecklar vi bihusesynen, ta bort eller lägga till bitar?
Hänsyn till djuren.
Kvalitetskrav honung och djur.
-Djurskyddslagen
-Presentation av bihusesyn –tidningen
-hemsidan
Utbilda inom föreningen, lokal nivå.
Bra uppdateringar. Fortsätt!
Regelbundna förändringar (nya frågor) är bra.
Klara ja/nej frågor eller ej relevant.
Bättre presentation av bihusesynen.
Bättre info i bitidningen.

Honungsbedömningen, uppdelning i lag-krav och estetiska bedömningar?
Renhet lika som tidigare.
Konsistens slät = 0
övrigt =1
Lukt o smak Främmande doft= 1
Obehagligt underkänt
Färg 0
Främmande färg underkänt
Vattenhalt ograverad. Kalibrerad mätutrustning
Ja
Vattenhalt- kvalitetssäkrade refraktometrar
Renhet
Konsistens utbytes mot kornighet

Ta bort det nedersta
slät- inget poängavdrag
kornig endast kommentar
Honung två vägar – tävling- Apimondia
- Bedömning H2O och Renhet
Lukt
Främmande ämnen
Godkänd/ icke godkänd

Funderingar och tips i vaxfrågor?
Upplysa och uppmuntra att ta hand om allt vax.
Enkla ritningar tillgängliga.
Nötas in med info
Ritningar solvaxsmältare
Föreningssmältning
Mer utbildning
Solvaxsmältare.
Grovrengöring när ramarna är varma, vass kniv.
Ramarna kan skickas till vaxrenseri för desinficering= fina ramar.
Medvetandegörande hos enskild medlem om vaxets värde.
Även propolis och pollen.
Utbildning i nästa steg, utveckling av råvaran.
Bivaxsalva egenvårdsprodukter – salvor, honung som antibiotika, tassalvor, hästhovar,
liggsårsbehandling

