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Ugebrev uge 22– 2017. Onsdag 31. maj
Velkommen til Carl-Gustav Nissen og Jesper Stig Andersen der har meldt sig ind i foreningen. Vi er nu
97 medlemmer.
Hvad er vigtigt i dag? Det har været en varm uge. Der bør have været godt med træk, så hvordan
ser det ud med pladsen? Bierne: - Kig lidt ekstra på dronetavlen. Når den hele tiden udbygges og der
er yngel er det tegn på at familien har det godt. Skær de forseglede sektioner fra.
- Er der æg, larver, forseglet yngel, dronning, plads? Er der dronningeceller? - Det skal der helst ikke
være!
Midetælling – plejer at være i uge 22, så der skal indskudsbakker i alle opstablingsstaderne.
Og til de heldige - mere luft? - Har I 4 magasiner på, så skub en pind/tynd kile ind mellem 3. og 4.
magasin. Det giver et ekstra flyvehul og det hjælper på ventilationen i stadet hvis det er varmt. Det
giver desuden dronerne en chance for at slippe ud. Det må ikke være for stort, så vi risikerer røveri fra
andre familier.
Hvor er dronningen? Magasiner over dronningegitteret:
Blev der lagt dronningegitter i stadet i sidste eller forrige uge, så tjek at der ikke er dronning, æg og
små larver i tavlerne over dronningegitteret. Dronningen bør jo være under gitteret, men det er før set
at hun alligevel befinder sig over!!
Er der sat yngeltavler op i honningmagasinet, så tjek at bierne ikke har fundet på at lave dronningeceller her. Det kan godt være de synes at dronningeferomonerne pludselig bliver for svage og derfor går i
aktion med nogle dronningeceller.
Magasiner under dronningegitteret:
Er der dronningeceller her? Det kan godt give lidt krise i familien hvis dronningen går over gitteret.
Hvis I ser dronningeceller:
- Er cellerne forseglede eller er der en der er lukket op forneden? Hvad betyder det?
- Er cellen bidt op i siden, hvad betyder det så?
Hvis det ser ud til at familien er sværmet (den mærkede dronning er væk, ingen æg) kan man være
usikker på om man skal fjerne eventuelle dronningeceller. Men er en celle bidt op i bunden må vi antage at der går en uparret dronning. En uparret dronning er svær at få øje på, så man må stole på familien og komme tilbage ugen efter.
Fjern først sidste (flotteste) dronningecelle når du har sikret dig at der er en dronning/dronningecelle
bidt op i bunden. Du risikerer flere sværme ved at lade flere celler blive siddende.
Pladsmangel er en af de ting, der kan sætte gang i sværmlysten hos bierne. Hvordan ser man om en
familie er i sværmtilstand?
Dæmpe sværmtrang Bryd op i yngellejet. Der kan være rigeligt med pollentavler, så et par stykker
kan fjernes – evt. gemmes i fryseren til en ny familie. Sæt jomfru- eller kunsttavler ned i stedet for. Der
kan også være nogle honningtavler der kan flyttes op over dronningegitteret og kunsttavler flyttes
ned i stedet for. Er der mange yngeltavler i en familie kan man ryste bierne af og flytte den over i en
svag familie.
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Vil du have en ekstra familie er følgende en mulighed:
1. Find dronningen. Flyt den tavle hun sidder på til et nyt stade inkl bier (fjern dronningeceller på tavlen)
2. Flyt også mindst 1 tavle med foder og 1 med pollen til det nye stade
3. Tilsæt 1 jomfrutavle og 2-3 kunsttavler
4. Ryst bierne fra et par yngeltavler til dronningen.
I det gamle stade:
5. Sørg for at der er 2-3 flotte dronningeceller tilbage (skal behandles forsigtigt)
En bisværm kan være en god måde at starte eller udvide sin biavl på, men der er nogle regler der skal
overholdes:
1. En sværm må kun (det siger loven) sættes på kunsttavler (Hvorfor det?)
2. Dronningen bør skiftes inden vinteren (Hvorfor det?)
Sværmliste – skriv dig på hvis du er interesseret i en sværm. Kravet er at du er klar til at rykke ud når
den dukker op - dvs. med kort varsel. Ellers går den til den næste på listen. Ha’ et magasin med
kunsttavler klar, gaffatape/ståluld til at lukke flyvespalten og lagen/dug. Har du trugstade så find en anden velegnet beholder til at hente i fx papirkurv af strå, papkasse, spand...
Om der kommer få eller mange sværme er ikke til at sige, men der er hvert år nogle der får familier på
den måde. Listen ligger også på hjemmesiden. Er man helt ny udi sværme får man så vidt muligt
hjælp til at hente sværmen. Videoer: http://www.biavl.dk/medlemmer/videnbank/videoer/ eller tjek på
youtube.com
Fællesspisning i skolebigården d. 7. juni. Vi trækker grillen frem. Af hensyn til indkøb vil vi gerne
have tilmelding i aften eller at I skriver jer på listen via hjemmesiden – link fra forsiden - senest mandag d. 5. juni. Vi opkræver 15 kr. Medbring selv drikkevarer.
I aften: Familier begynderkurset står for: 8, 11, 14, 15.
De erfarne: 5, 6, 9, 10
Halmkuben skal mures op - Dorte
Vi har fået en ny familie fra sværm i nr. 12 (hvis ikke den er fløjet igen). Den skal bare have fred i dag.
Stadevægte (www.stadevægt.dk) (Uge 21: 22. - 28. maj)
Hørsholm: 0.6, 2.4, 0.0, -1.2, 1.5, 1.5, 0.1 = 4.9 kg
Lyngby: 2.6, 3.6, 1.0, 2.1, 2.9, 3.2, 0.6 = 16 kg
En fuld og forseglet honningtavle i LS vejer ca 2½ kg. Pollentavler vejer også godt til.
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