Sista helgen i oktober 25 -26 kommer en kurs i pollenanalys att genomföras och tillfälle ges för
medlemmar i Södermanlands Biodlardistrikt att delta under en 2 dagars kurs som kommer att hålla till i
Europaskolans biologi sal i Strängnäs. I dessa lokaler finns mikroskop som vi har möjlighet att använda
under kursen. Här finns också utrustning som gör att visning av arbetet kan följas på storbildsskärm som
underlättar mycket under kursen. Utbildning i pollenanalys är mycket intressant för biodlare som ju ofta
får frågan om vilka blommor, träd och växter som dina bin hämtat sin nektar ifrån till den honung som
finns i dina honungsburkar. Kursen är alltså tänkt att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur en
pollenanalys och bedömningsanalys går till och ge en fördjupad kunskap i ämnet som kan vara av stor
nytta för alla biodlare som ju väldigt ofta ställs inför frågan om honungens nektarursprung.
Förhoppningsvis skall deltagarna efter genomgången kurs själva kunna jobba vidare på egen hand med
sina kunskaper och själva kunna göra egna pollenanalyser.
Kursledare:

Fil. dr. Åslög Dahl som är mycket kunnig i ämnet kommer att ge oss 2 mycket
spännande dagar i pollenanalys och bestämningsövningar.

Kursprogram:

25/10 10.00 - 17.00, 26/10 10.00 – 17.00 med lämpliga raster inlagda i programmet.

Kursavgift:

600 kr per deltagare. (avgiften betalas i förväg till pg 15333-8)

Antal deltagare: 24 st. (vid färre deltagare än 20 st ställs kursen in)
I kursavgiften ingår ingen mat och logi utan detta svara deltagarna själva för. Finns önskemål om
övernattning kan detta anges i anmälan så kan vi när vi ser antalet som önskar övernattning samordna detta
och försöka förhandla fram hyggliga villkor för de deltagare som skulle önska detta.
Det är vår förhoppning att kursen skall resultera i att kunskapen om pollen och pollenanalys skall bli en
stor tillgång för biodlarna i Södermanland och ge alla nya och spännande kunskaper i ämnet inför
kommande bisäsonger.
Då antalet platser är begränsat bör de som är intresserade snarast anmäla sitt intresse och skicka sin
anmälan till: bengt.falck@telia.com Alt. kan anmälan göras per post till Bengt Falck, Sveaborg 1, 645 96
Stallarholmen. Tel. 0152-410 59, mob. 072-7474110
Hjärtligt välkomna
Södermanlands Biodlardistrikt

