Pollenkurs för biodlare våren 2020
Honungens innehåll av pollen avslöjar vilka växter som bidragit med nektar. Det är inte minst
viktigt för den som säljer sorthonung, men också för att överhuvudtaget förstå var ens bin har
varit. På den här kursen får du en introduktion till hur pollenet analyseras, se exempel på olika
pollenkorn och lära dig hur man räknar ut nektarbidraget från enskilda växter. Vi talar också
om pollenets varierande näringsvärde och olika växters attraktionskraft för bina.
Kursplan Dag 1
9.30 Välkommen och morgonfika.
10.00 Föreläsning: Pollen och pollenidentifiering. Vad ett pollen är och gör. Vilka egenskaper
man tittar på när man bestämmer pollen. Hur beräknas nektarbidraget från en viss växt i ett
honungsprov? – Övning: Introduktion till mikroskopering, börja titta på referenspreparat.
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 16.00 Övning: Arbete med övningspreparat, tillverkning av egna preparat.
Kursplan Dag 2
09.00 – 10.00 Föreläsning: Om bin och deras förhållande till pollen- och nektarväxter.
10.00 – 10.30 Kaffe
10.30 – 12.00 Övning: Träna pollenanalys
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 15.30 Övning: Träna pollenanalys.
Kursledare: Åslög Dahl, forskare vid Göteborgs universitet och pollenexpert.
Ort: Botanhuset vid Botaniska i Göteborg, Carl Skottsbergs gata 22B
Datum: Lördag 14 mars 9:30-16:00 och söndag 15 mars 9:00-15:30
Deltagaravgift: 750 kr. Deltagaravgiften betalas före kursen.
Anmälan: Antalet platser är begränsat och intresset stort. I stället för först till kvarn vill vi ge
alla medlemmar möjlighet att hinna få info om utbildningen. Därför sätts sista anmälningsdag
till den 28 februari och därefter lottas platserna ut.

Fyll i anmälan här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSGpLVLgVJ4efRqAz5eeo3fNXwiWqg6ZKGsb9s9GpxwFeVA/viewform?usp=sf_link
När du får bekräftelsen att du vunnit en plats ber vi dig betala avgiften (info kommer med
bekräftelsen).
Praktiskt: Parkering finns direkt framför byggnaden.
Boendemöjligheter finns i närheten, t.ex. Slottskogens vandrarhem på Vegagatan 21.
Vi bjuder på enklare fika, kaffe, te, kakor och frukt. Under lunchrasten hinner ni gå bort till en
av restaurangerna i närheten, närmast finns en pizzeria ca 200 m bort.

Denna utbildning sponsras av distriktet. Deltagarkostnaden är 1500 kr varav distriktet står för hälften.
Utbildningen anordnas i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

