Invitasjon til bedriftsbesøk - Driftsteknikk
Hvor:
Til familien Treldal, Lia 95, 4885 Grimstad, Agder.
Når:
Onsdag 1. desember kl. 9 – 16
For hvem: De som har birøkt som en betydelig næringsvei i dag og
som ønsker inspirasjon til utvikling innen driftsteknikk.
Familien Lia/ Treldal driver i dag en effektiv birøkt med 550 produksjonsbifolk hver. De har selv
gjennomført flere turer til næringsbirøktere i andre land for å hente ideer og inspirasjon. Bak
seg har de mange år med prøving og feiling for å overføre kunnskapen til norske forhold, og
denne dagen vil de vise fram det de har bygget opp.

Det blir praktiske demonstrasjoner:
- egenutviklede bunnbrett; foringsmuligheter i bunnbrett, stort klasserom, bivei utenom
yngelrom, naturlig ventilasjon
- hvordan de vandrer; demo av egenutviklede oppstillingspaller for 2 eller 4 kuber med
justerbare bein
- hvordan de høster honning, de har modifisert en blåser og høster en kasse på 30 sek
- fôringsoppsettet, pumpe og slange mm
- utstyr for voksing av plastrammer

Det blir omvisning i driftsbygningen med gjennomgang av utstyr:
- slyngebygget og slyngelinja (WET THERMPLATE)
- presentasjon av logistikk og effektivitet i alle ledd
- erfaringer de har gjort med tanke på plassering, HMS/belastningsskader
- voksutskiller/ utfordringer med skrellevoks

Det blir presentasjon:
- økonomien, tidsbruk og hvorfor de har valgt de løsningene de har
- de deler sine tanker omkring hvordan ha næringsbirøkt som jobb

Underveis serveres kaffe og lunsj.

Fagdagen koster 400,- og er for medlemmer i Norges Birøkterlag. Det er et tak på 30 deltakere,
så ikke drøy påmeldingen! Reise ordnes av den enkelte, og samkjøring er både smart og
hyggelig. Deltakere som kommer langveisfra oppfordres til å ta inn på Strand Hotel Fevik, der
det legges til rette for felles middag og birøkterprat tirsdag kveld kl. 20. Selvkost, ca. 1.095,/enkeltrom inkl. frokost. Billigere dersom to deler rom. booking@strandhotelfevik.no
Påmelding innen 10. november via hjemmesiden, den blå rubrikken/Aktivitetskalender her:
https://norbi.no/kurs/ Gå inn på ditt fylke.
Si ifra til camilla.sundby@norbi.no dersom du ønsker fellesmiddag tirsdag kveld.

