FAGINFORMASJON kapittel 6

ER DET DYRT Å KJØPE DRONNINGER?
En paret dronning som kjøpes fra en dronningavler koster i størrelsesorden kr. 350,- +
mva, dvs. kr. 435,-. Mange birøktere vegrer seg for å kjøpe nye dronninger fordi de
mener dette blir for dyrt. Men da har man ikke tatt i betraktning at man ved innkjøp
kan få dronninger som er av betydelig bedre kvalitet enn en dronning som bifolket selv
lager i forbindelse med utskiftning eller sverming.
Man bør skifte halvparten av dronningene
hvert år for å holde gjennomsnittsalderen
på dronningene nede. I et stort antall
bigårder ser det ikke ut til å være annen
praksis vedrørende dronningskifte enn at
man lar biene skifte dronning selv. Da har
man ingen kontroll med hvor gammel
dronninga blir før den blir skiftet ut, og det
foregår heller ingen seleksjon for
produksjonsegenskapene. Utgangspunktet
blir da at man har bier som tilsvarer
gjennomsnittet i den norske
bipopulasjonen. Dersom man kjøper
parede dronning fra Norges Birøkterlag
eller en annen dronningavler som bruker

vårt avlsmateriale, kan man derimot ta
utgangspunkt i at disse har
produksjonsegenskaper som tilsvarer
gjennomsnittet av dronningene i
testpopulasjonen.
Når man skal beregne lønnsomhet i
produksjonen ved ulike driftsopplegg, kan
det være greit å lage en
dekningsbidragskalkyle. Dekningsbidraget
er produksjonsinntekten fratrukket variable
kostnader, og det viser hva som blir til
overs for dekning av faste kostnader og
lønn.

Eksempel:
Man har satt som forutsetning at man har lik gjennomsnittsalder på dronningene i begge bigårdene.
Videre at honningutbyttet hos gjennomsnittsbigården er lik landsgjennomsnittet, i dette eksempel satt
til 24 kg (middel NB’s statistikk i perioden 1995-2007).
Bigård 1: Ingen utgifter til innkjøp av dronninger, biene skifter selv, og man har en
honningproduksjon som ligger på linje med landsgjennomsnittet, honningprisen er kr 34 pr. kg ekskl.
mva (2010 pris ved leveranse til Honningcentralen AL):
Enhet: Bigård med 20 kuber.

Produksjonsinntekter:
Honning: 24 kg x 20 kuber x kr 34,Variable kostnader:
Innkjøp av dronninger:
Sukker eks. avgift:
Pollenerstatning:
Kjøring:
Diverse:
Sum variable kostnader:
Dekningsbidrag pr. 20 kuber:

16.320,-

0,1.800,300,1.000,1.000,4.100,-

( - 4.100,-)
12.220,-
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Bigård 2: Man har utgifter til innkjøp av 11 parede dronninger hvert år, og man har en
honningproduksjon som ligger på linje med gjennomsnittet i testdronningpopulasjonen (43,0 kg i
perioden 1995-2007 for krainerdronninger), honningprisen er kr. 34 pr. kg ekskl. mva (2010 pris ved
leveranse til Honningcentralen AL):
Enhet: Bigård med 20 kuber.

Produksjonsinntekter:
Honning: 43 kg x 20 kuber x kr 34,Variable kostnader:
Innkjøp av dronninger: 11 x 435,Sukker eks. avgift:
Pollenerstatning:
Kjøring:
Diverse:
Sum variable kostnader:
Dekningsbidrag pr. 20 kuber:

29.240,-

4.785,1.800,300,1.000,1.000,8.885,-

(- 8.885,-)
20.355,-

Differansen i utbytte for de to bigårdene blir da:
Dekningsbidrag bigård 2:
20.355,Dekningsbidrag bigård 1:
12.220,_________________________________________________________________
Differanse:
8.135,-

Det er også slik at snille bifolk i
gjennomsnitt samler mer honning enn de
mer hissige. Blant testdronningene av
krainerbier i 2007 produserte dronninger
som hadde en bedre gemyttkarakter enn
gjennomsnittet i bigården 17% mer
honning enn de dronningene som hadde en
dårligere gemyttkarakter enn
gjennomsnittet i bigården. I B-kontrollen
for 1999 viste resultatene en reduksjon i
honningutbytte på gjennomsnittlig 10 kg
dersom kuben svermet, noe 19,4 % av
bifolkene gjorde.

Forskjellen mellom de to bigårdene er
dermed i realiteten større enn i eksempelet
i og med at bifolk på nivå med
landsgjennomsnittet svermer mer og er
sintere enn bifolk der dronninga har
egenskaper tilsvarende testpopulasjonen.
Disse resultatene gir en god pekepinn på
hvordan man kan forbedre lønnsomheten i
bigården ved å ha gode dronninger.
Noe å tenke på?
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