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16-årig nordjysk biavler vinder bronze ved international
konkurrence

Det var en glad Asger Degn, der �k bronzemedalje ved IMYB i weekenden i Slovakiet.

Henning K. Andersen 09-07-2019 10:27

I de seneste dage har en dansk delegation deltaget i den internationale biavlerkonkurrence,
hvor 85 unge i alderen 12-18 år skulle dyste på kundskab og kunnen inden for biavl. De unge
biavlere, der kommer fra 29 lande, dystede i discipliner som stadepasning, mikroskopi og
plantekendskab. 

Hård konkurrence
I konkurrencen skulle deltagerne bl.a. gennemgå en bifamilie og fortælle om de forskellige ting, de så. Der skulle også
demonstreres evner inden for honningslyngning, og til sidst skulle 25 spørgsmål besvares. Det viste sig, at kampen om de tre
første pladser blev meget tæt. Faktisk var der kun 1½ points forskel mellem 1. og 3. pladsen. Desværre missede Asger Degn ét
eneste spørgsmål. Havde han svaret rigtigt på spørgsmålet, skulle han have stået øverst på sejrspodiet.

»Det er rigtig dejligt at have vundet en medalje, og især når man tænker på, at det jo egentlig er verdensmesterskaberne for
yngre biavlere. Næste år går jeg efter 1. pladsen,« siger Asger Degn.

Grænseløse venskaber
IMYB er ikke udelukkende en konkurrence, men et arrangement, hvor unge på tværs af landegrænser kan mødes og knytter
venskaber omkring deres fælles interesse for biavl. I programmet for IMYB er der således afsat masser af tid til socialt samvær
og kulturelle oplevelser.  

»Jeg synes, at arrangementet er rigtig godt fordi det både er en blanding af konkurrence og møde. Man får rig lejlighed til at
være sammen med andre unge, der har den samme interesse, og det er rigtig spændende at høre om, hvordan de gør tingene
i deres hjemlande,« siger den unge biavler.    

International bevågenhed
De dygtige unge biavlere havde også de internationale mediers bevågenhed, og således bragte både BBC og Discovery
Channel indslag og interviews fra IMYB.

Danmarks Biavlerforening har tre gange tidligere været repræsenteret ved IMYB. 
Næste år holdes IMYB i Slovenien, mens Rusland i 2021 er vært for arrangementet.
 

Den 16-årige biavler Asger Degn fra Nørager i Nordjylland, �k sent lørdag aften hængt en
bronzemedalje om halsen, da han opnåede en 3. plads ved International Meeting of Young
Beekeepers (IMYB) i Slovakiet.

Læs også

Oplev USA fra New York til Orlando
På en spændende studietur fra 27. oktober til 6. november kan man se mange af USA’s højdepunkter på
østkysten, besøge interessante landbrug samt maskinfabrikken i byen New Holland, som har lagt navn til…

Æblehøst bliver langt under middel
Årets høst af danske æbler bliver nærmest katastrofal. I hvert fald hvis man skal tro �ere avlere på Sjælland.

Brasiliansk farmer dyrker Conservation Agriculture – fordi det på alle måder er
bedst
På Agripastos Farm er efterafgrøder, sundt sædskifte og nye, bedre såmaskiner taget i brug for især at gøre
jorden mere frugtbar ved at øge dens indhold af humus. Skiftet til CA har også betydet, at erosionen er…

Ulv dræbte stor kvie ved Holstebro

Kæmpe gasledning får grønt lys
Gasledningen Baltic Pipe har nu fået sin endelige godkendelse, så gravearbejdet kan gå i gang. Det skriver
Fyens.dk.
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Oplev USA fra New York til Orlando

Æblehøst bliver langt under middel Danske Vandløb: For mange er fortsat med i
vandområdeplaner

Skal lavbundsjorde tages ud af drift? Høstoverblik: Godt i gang med høsten i hele
landet

- Jeg kan blive nødt til at blive konventionel landmand igen
Hvis forslaget om at nedsætte den tilladte brug af konventionel gylle og halm bliver vedtaget i
økobranchen, så overvejer den økologiske planteavler Klaus Aage Bengtson, som driver små 1.100…

Så høstes der strandsvingel
Onsdag blev de første hektar strandsvingel høstet på Vestfyn. Og den er overraskende tør.

Case IH udfordrer til dyst i marken
Er du frisk på en udfordring, er Case IH klar til at komme forbi med deres Axial Flow-mejetærsker i håb
om at kunne præstere lidt bedre, end hvad du selv kan. De udfordrer andre mejetærskere i spild,…

FirstFarms køber landbrug i Slovakiet
FirstFarms A/S køber større landbrug i Slovakiet og opjusterer forventninger til årets resultat.

Tidlig afgræsning og sen malkning øger tørstofoptaget
Hos Gert Lassen, Silkeborg, bliver de 360 køer lukket på græs klokken 3 om natten, mens malketiderne er
rykket til klokken 10 og 22.

Brasiliansk farmer dyrker Conservation Agriculture – fordi det på alle måder er
bedst
På Agripastos Farm er efterafgrøder, sundt sædskifte og nye, bedre såmaskiner taget i brug for især at
gøre jorden mere frugtbar ved at øge dens indhold af humus. Skiftet til CA har også betydet, at erosione…

Succes med nyt foldkoncept
Med nyt foldkoncept fravænnes en halv gris mere pr. so på Ulvehøjgaard ved Brørup, og de fravænnede
smågrise vejer 1,6 kilo mere.

Forekomst af in�uenza har ingen sæson
Dyrlægerne hos Vet-Team anbefaler, at der tages prøver inden, vaccination mod in�uenza begyndes,
men også med jævne mellemrum efterfølgende, for at se om det fortsat er den rigtige type, man…

Tag �ere sorter ind
Hvedeforælder Finn Borum fra Sejet Planteforædling giver sit bud på, hvorfor man skal vælge sorter med
forskellige dyrkningsegenskaber. Planteavler Esben Kappel benytter også denne strategi og glæder sig…

Ny presser i Danmark
Den nye bigballepresser, Kuhn LSB 1290iD, kører nu for første gang i Danmark.
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