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Velkommen kære biavler og bielskere!
OPTIMAL BEES er en dansk virksomhed beliggende i kli�erne ved Vesterhavet.
Vores mål er at bygge de bedste og sam�dig økonomiske bistader i hele verden,
hvor biavl er nem og bivenlig.

Videnskabelige studier, prak�ske undersøgelser og biavl erfaring bekræ�er, at de
fleste bisygdome er følge af et usundt klima i bistaderne. Klimaet svækker dine
værdifulde bifamilier. For koldt, for vådt og for varmt.

Vi bygger på gamle, tradi�onelle mater-
ialer i træ og halm: Det betyder et tørt
klima og temperaturregulerende.

Det betyder besky�else for bierne uden
gennemtræk, lukket bunden, uden plas-
�ktop, skimmel, mug og fug�ge hjørner.

Affugtende egenskaber og et tør klima bekæmper årsager �l bisygdomme og den
frygtede varroamide. Miderne elsker et fug�g klima. Det tørre klima i OPTIMAL-
bistaderne svækker derudover skadedyrene og giver dine værdifulde bier mere
styrke.

OPTIMAL er egnet �l konven�onelt biavl, eller �l økologisk biavl uden syre-
behandling. Der findes kemifri anbefalinger fra Bienenins�tut Kirchhain/ Tyskland
eller andre.

Her er en del af vores dri�vejledning �l en kemifri biavl gennem hele året.

Kemifri biavl er nemt!
Biavl uden kemiske behandlinger? Et klart ja. – det fungerer! Der er mange biav-
lere i hele Europa, som ikke bruger kemisk behandling længere. Klimaet i bistadet:
Godt isoleret mod temperaturudsving og det er tørt.

Det tørre klima i OPTIMALs halmbistader hæmmer miderne og sygdomme og
forhindrer spredning. Selvfølgelig kontrollerer du løbende bistadet og sørger for
hjælp i nødsitua�oner.

Mange biavlere tænker anderledes. Vi ønsker at skåne naturen. Vores frem�d har
et navn: bæredygdighed.
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Revolu�nær: Bekæmp årsagene �l bisygdomme.
Fug�ge og dårligt isolerede bistader fremmer bevist bisygdomme og varroa.
Miderne trives godt i fug�ge Bistader. Man kan bruge kemi �l bekæmpelse. Eller
man kann se på årsagene og skabe et klima, som er dårligt for skadedyrene.

OPTIMAL transporterer overskydende fug�ghed ud gennem det specielt kon-
struerende klimatag, og derved holdes stade tørt �l bierne. Den lukkede bund
diffunderer fug�ghed og beholder den desinficernde lu� i selve bistadet. Det
hjælper med at slå sygdomme ned.

Kemiske behandlinger kæmper mod symptomet, det vil sige sygdommene.
Problemet er, at der er mange kemiske midler, som miderne er blevet resistente
overfor e�erhånden. De bistader som passer �l arten, lige som OPTIMAL,
bekæmper årsagene �l sygdomme: fug�ghed og kra�ige temperaturudsving.

Det tørre klima passer �l klimabe�ngelser for bierne. Det forhindrer, at meget
spredning af skadedyrene og �ltrækker symbionterne. Det er små dyr, som har
boet sammen med bierne i milioner af år - �l gensidig fordel.

En af symbionterne er bogskorpionen.
Den fly�er selv ind i bistadet , når klima-
et er tørt nok og hjælper bierne med at
holde sig sunde.

OPTIMAL er så godt isoleret, at ekstreme
temperaturudsving ikke så nemt ændrer
klimaet i bistadet og dermed for bierne.
De bliver stærkere og mere raske og
bruger deres kræ�er �l at samle nektar
og forbygge sygdomme. For eksempel
bider de varroa miderne af. Det kalder
man grooming.

Bistader, som passer �l arten.
Der findes mange slags bistader, som er virkeligt gode for bierne. Ikke i alle typer
af bistader kan du komme nemt �l yngellejet. Derfor har vi konstrueret vores
OPTIMAL på den måde, at alle nemt og bivenlig kan komme �l. Det er også vig�gt,
hvis der går sygdom i stadet. Lovgivningen har første prioritet.

Det er heller ikke noget problem med rengøring. Du kan nemt gøre OPTIMAL
bistader rene ved at beny�e en brænder, dog med forsig�ghed. Halm brænder
ikke med det samme. Derfor er det en god løsning.
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Varroa: Vig�g indikator for høj lu�fug�ghed.
Varroa milber og andre skadyr bliver ikke længer bekæmpet. De bliver set som
vig�ge indikatorer. De viser dig, når bistader uønsked udvikler en klima som er
god vor skadedyr. Dine bier lider derfor. De kæmper imod. Det svækker dem,
mindrer deres antal, vitalitet og deres honning udby�e.

I naturen finder bierne et levested med tusinde af symbionter , som understø�er
hinanden gensidigt. Vi �lsigter at opbygge et op�malt biologisk mikroklima i vores
bistade.

Derfor fly�er bogskorpion og andre
symbionter selv ind i din OPTIMAL
bistadet. De finder mellem de tu-
sinde ridser og huller deres habitat,
hvor de yngler. Når de er der inde,
ved du, at klimaet er ideal for bierne.

Som biavler kann du dreje og korri-
gere ved nogen justeringsskruer. På
den måde producerer du stærke fa-
milier med et vitalt immunsystem.
OPTIMAL byder der�l det op�male
grundlag: Ingen skimmel, ingen gennem træk, ingen vand �lbage fra plas�k-
afdækningen, ingen varme eller for meget kulde plager bierne.

Det øger deres modstandskra�. Hvis nu du ikke tager alt honning, bliver deres
samlepres ikke for stort. Så lærer bierne deres oprindelige adfærd igen. De gør
rent igen og bider miderne af hinanden.

Du kan avle konven�onelt eller kemifrit. Du bestemmer din egen måde at arbejde
med bierne. Her har vi vores erfaringer og anbefalinger fra andre ins�tu�er.

• Tilgang �l at måle mængden af varroa.
• Nemt at tjekke yngelejet
• Nemt at behandle med „bløde“ løsninger
• Nemt at syne bierne
• Nemt at tjekke fodder

Du kan roligt sove. Fordi, du ved, at du har styr på dine bier. Og du ved, hvad der
foregår i stadet.
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Ideale rammemål
I rammemål 12-10 har yngellejet �l-
pads med plads. Normalt bliver det
ikke a�rudt eller langtrukket. Den
størrelse er ideal om vinteren.

Vi anbefaler den. Tilbyder dog alle
rammemål og specialønsker.

OPTIMAL Bistadet: Som er i et levende træhul.
Døde og levende træer er hel forskellige: Et dødt træ �ltrækker vandet lige og
forsvinder på et eller andet �dspunkt ved hjælp af mange smådyr. Derfor er bierne
mere �ltrukket af levende tørre træhuller for at opbygge deres levested.
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Bistadets physikaliske opbygning
Vores specielt producerede halmstråbistader har specielle physikaliske egen-
skaber som e�erligner et levende træ. Det afugter og transporterer vand ud af
stadet. Derfor og gennem dets affugtende klimatag fungerer vores OPTIMAL
ligesom et levende træ.

Fordi strå er et fantas�sk isolerende materiale
kan bistadet holde på biernes varme op�malt.
Vores målinger har mange gange bekræ�et
bistadets physikalsike egenskaber. Det kann også
virke kølende på meget varme dage på grund af
stråets isolerende egenskaber og en speciel
produk�onsmåde. Vores produk�on er løbende
blevet forbedret.

Et levende træ a�alancerer temperatur og lu�fug�ghed. Med hjælp af kapilarer
og træets væske kan det a�øle og opvarme e�er behov. Træhullerne bliver
tempereret af selve træ og holdt tøre. Ifølge videnskabelige studier er det en
hovedårsag �l mange sygdomme.

Abb. Torben Schiffer aus: demeter-Zeitschri� Stockmeissel 2018/1

Op�maler
Temperatur-
ausgleich



6

Varroa-Kontrol
De fleste familier, som du kan købe, har normalt fået kemisk behandling. Derfor
kontrollerer vi 2-4 gange om året antallet af mider.

Flormelis behandling
Om foråret bruger vi flormelis gennem
en si, hvilket sam�dig �erner en del af
miderne. Se også vores film:
www.save-our-bees.com/clips.

„Flormelismetoden“ (siden 2001) tving-
er ifølge et finsk studie 90% af alle mider
fra bierne.

Fjernelse af yngellejet ved for mange mider (E�er Ralph Büchler)
Ved alt for mange mider bruger vi i stedet myresyre eller andre kemiske behand-
linger Büchler sytemet. Vi tvinger bierne �l at holde en yngelpause. Normalt forgår
det i naturen via sværm.

Fratagelse af yngel e�er Dr. Ralph Büchler (siden 2007) Vejledning finder du her:
www.save-our-bees.com

De bedste er: et sværm!

Bierne bliver sundere ved at sværme!
Naturen farer ikke vild. Sværme er den bedste metode mod sygdom og mider. Den
sværmende familie er næsten fri for mider og sygdom. Yngelpausen i de gamle
familier virker som en perfekt rengøring og hjælper familien mod sygdomme, og
farlige virus bliver næsten elimineret.

Sværmede familier er meget stærke sammler i de næste år. Det er blevet målt, at
de familier samler mest honning. Stærke droner fra ikke behandlede familier giver
sunde, stærke familier og danner vitale gener.

https://www.save-our-bees.com/clips
https://www.save-our-bees.com
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Sværme kan nemt håndteres.
Med nemme teknikker kan vi få sværme
under kontrol . En sværm er sund og be-
høver ikke have en synsa�est.

OPTIMAL kann hjælpe dig med et sværm-
fang-bistade og OPTIMAL sværmfang
gi�er.
Det tradi�onele sværmfang gi�er bliver
monteret foran flyvehullet, når bierne er
i sværmstemning. Den fanger dronning-
en. Sværm apps giver dig , når det bliver
aktuelt.

Droner er vig�ge
Vi skærer ikke droner fra. De har vig�ge
opgaver: De fordeler og affugter lu�en i
stadet , holder temperaturen oppe og
tager specielt mider, virer og andre syg-
domme. Det perfekte antal og deres
balance styrer bierne bedst selv.

En ramme med droner spiser omkring 5
kg honning. Uden myresyre behandling
og �ernelse af dronerne har du allerede
14 kg honning �l vinterfodder �l bierne.

bierne overvintrer på deres egen honning.
Gør bierne mere resitente og sundere. Derfor skal de bruge deres egen honning
gennem vinteren. Honning er perfekt for bierne. De meste sukker er genteknisk
forandret og bliver kun brugt i nøds�lfælde .

Du behøver ikke have frygt for melizitose og foddermangel i tavlerne. Din
OPTIMAL er hyggeligt, varm og tørt. Bierne kann nå deres honning også ved kolde
og fug�ge klima�ske be�ngelser. OPTIMAL er testet ved de ekstreme vejrforhold
ved den danske Vestkyst.
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Til en effek�v fodring anbefaler vi spe-
cielt for OPTIMAL udviklede fodder-
automat, som passer perfekt �l skuffe-
systemet.

Vil du vide mere om kemifrit biavl i teori og praksis?
En brugervejledning om kemifri biavl får du sammen med din regning for
OPTIMAL.

Biologiske farver og lakeringer. 100% uden skadelige stoffer.
Verdens bedste biologisk nedbrydelige
træbehandling mod vind og vejr. Utroligt
sparsamt og holdbart. De fås i de skøn-
neste farver. Du får dem også i vores
shop: www.save-our-bees.com/shop

Bistaderne opfylder de skrappe krav �l
EG forordning: (EG)-NR.834/2007

Bierne skal bo i træ og strå!
Kilde:

Rudolf Steiner. Visionær for over
hundert år siden.

https://www.save-our-bees.com/shop
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OPTIMAL shop
Glæd dig �l de nye stråbistader i hyggeligt dansk design! Vi �lbyder konven�onelle
biavlssystemer eller skuffebistader. Du behøver ikke lø�e og bære på magasin-
erne. Alle kan nyde arbejdet som biavler uden tunge lø�.
Du kan få dit OPTIMAL bistade færdig samlet eller som byggesæt.

Vores team af interna�onale biavlere, bisagkyndige, konstruktøre, tømrere og
snedkere og eksperter indenfor naturmaterialer bygger dit bistade �l alle ramme-
mål. Vi �lbyder forskellige klimatage: Som flade tage, trætage og stråtage.

OPTIMAL BEES betyder for dig og dine bier kun det bedste!

Hjertelige biavlshilsner,

Christoph Bloch & Team OPTIMAL BEES

Henvisning: de brugte videnskabelige studier og vejledninger �l kemifrit biavl
finder du på vores hjemmeside: www.save-our-bees.com.

Flere informa�oner og svar på spørgsmål findes på vores hjemmeside:
www.save-our-bees.com/faq.

https://www.save-our-bees.com
https://www.save-our-bees.com/faq
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OPTIMAL Modul
ekstra magasin

Klimatag
�l forskellige størrelser

Fodderbeholder

OPTIMAL Magasin
ekstra magasin

OPTIMAL Modul
med trætag

OPTIMAL Modul
med stråtag

OPTIMAL Magasin
meden magasin

OPTIMAL Magasin
med to magasiner

OPTIMAL Magasin
som byggesæt

Bistader lavet af træ og strå
Alle vores produkter på vores hjemmeside:

www.op�mal-bees.com • www.save-our-bees.com
Priser incl. Moms + forsendelse Ind�l 30.mai 2020

320,00€

1595,00€1315,00€206,50€

380,00€ 223,00€ 39,90€

780,00€573,50€

https://www.save-our-bees.com
https://www.save-our-bees.com
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