Skolebigård:
Mårumvej 59
3230 Græsted

Formand:
Mette Simonsen
Bomskolevej 9
3220 Tisvildeleje
Hjemmeside:
Tlf.: 30 11 47 74
www.kvbb-biavl.dk E-mail:
formanden@kvbb-biavl.dk

Ugebrev uge 21 – 2017. Onsdag 24. maj
Velkommen til Dennie og Zaki, der har meldt sig ind i foreningen.
Sværmlisten – nogle har skrevet sig på. Den ligger fortsat indenfor og på hjemmesiden.
Hvad er vigtigt i dag? Rutinen: Vi tjekker dronetavlen – ikke alle stader har dronetavle i. Så det
skal de måske have i dag. Der skal skæres fra i dronetavlen. Er det første gang - hvor mange
sektioner skæres fra? Og ellers? - Skær de forseglede sektioner af. Det er her miderne gemmer
sig. Hvordan går det ellers i familien. Er der æg, yngel, dronningeceller, plads?
Rapsen er stadig i blomst. Har bierne plads nok til ugen der kommer? Der spås stigende
temperaturer og godt vejr frem til søndag.
Honningtavler og yngelleje Er der brug for at gøre plads i yngellejet fordi bierne fylder nederste
magasin med honning, så flyt de fulde honningtavler op i honningmagasinet.
Vil bierne ikke rigtig i gang i honningmagasinet, kan man flytte 2-3 yngeltavler op over
dronningegitteret. Det kan man også hvis yngellejet mangler plads.
Flytter I yngeltavler over dronningegitteret skal I regne på hvornår I kan/skal slynge. Vi skal slynge
om 3 uger/21 dage. Så skal der flyttes yngeltavler op i 3. magasin, så er det næsten for sent, men i
hvert fald sidste chance i dag. Hvorfor det? Hvad betyder det at der er forseglet yngel i
magasinerne når man skal slynge?
Skal der 3. magasin på: Sæt dronningegitter mellem 2. og 3. magasin. Hvad skal man være
opmærksom på hvis man flytter yngeltavler op over dronningegitteret?
ERFAringsudvekslingsgruppe Vi plejer at opfordre til at nye/nyere biavlere starter en erfagruppe
hvor man fx mødes hos hinanden et par gange i løbet af sæsonen og ser på bier, drøfter indkøb af
materiel, udfordringer i biavlen… - eller hvad man finder på. Så overvej for jer selv om det er en
god ide og spring ud og inviter interesserede hjem til et bisyn og en snak.
Bier der passes af 1. nye i skolebigården: 8, 11, 14, 15
Bier der passes af de erfarne: 5 (Kurt), 6, 9 og 10. Vi skal ha’ en ’aftenansvarlig’ på hvert stade.
Kuben – Dorte får ordet.
Afrikastadet - Vil nogen arbejde videre med det? Skal have lidt
smeltet voks på listerne og hullerne skal lukkes med net. Remedierne skulle være her.
Stadevægte (www.stadevægt.dk) (Uge 20: 15. - 21. maj)
Hørsholm 0.3, 0.1, 1.0, 0.9, 1.5, 0.0, 0.3 = 4.1 kg
Lyngby 0.7, 0.0, 3.8, 3.1, 2.8, 0.1, 2.0 = 12,5 kg
Er du/vil du være midetæller? Tilmeld dig på din siden på www.biavl.dk/medlemmer → Under
’Medlemmer’ vælg ’Min side’. Login er dit medlemsnummer fra DBF. Vælg ”Glemt login” for at få
adgangskode.

