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Ugebrev uge 25 – 2017. Onsdag 21. juni.
Honningslyngning
Omkring ? kg
(2016: 115 kg fra 8 familier. 2015: 100 kg / 9 familier)
Honning-jordbærdagen – hvordan gik den.
Leje af slynge, branchekode og honningbehandling
- Foreningens slynge kan lejes for 50 kr. for en seance. Mikke og Bent står for udlejningen.
Tlf: 2440 8677
- Branchekode for Biavl ifm. honningslyngning. Kravene til rengøring og egenkontrol. Ligger indenfor.
Hvad trækker bierne på de næste uger?
I dag - hvad er vigtigt
Familier på to magasiner skal forhåbentligt ha’ et 3. Vi skal ikke have sværmning og før slyngningen var familierne ved at komme i gang.
- Tjek dronetavle og skær forseglede sektioner fra, tjek æg/larver/yngel/dronning.
- Har I en stærk familie? I næste uge skal vi bruge nogle ægtavler og pollentavler og nogle bier til
at lave nye familier. Så overvej det og meld tilbage.
Begynderkursister står for 8. 11, 15 og … skal 14 udskiftes med 6, 9 eller 10?
Der er småfamilier i 4, 5 og 12. Obs på at småfamilierne har mad nok.
Sværmen i nr 12 gik i selvbygger’mode’ og har meget flot suppleret trugstadet med hjemmebyggede tavler. Den er gået i gang bagerst i stadet i stedet for foran. Vi håber vi har fået det stoppet ved
at sætte en kunsttavle efter hjemmebygget. Men de gør det flot. Dronetavle tilsat.
Er der en dronning mærket med hvid? Obs på at de hjemmebyggede tavler ikke kan tjekkes. Vær
forsigtig.
Midetælling starter i denne uge. Alle opstablingsstader skal have indskudsbakke i. Vi tæller midenedfald i næste uge. Vi du være med i DBFs midetællergruppe tilmelder du dig på biavl.dk/medlemmer og vælger menuen Medlemmer og Min side. Her kan du hakke af i feltet deltager i midetællergruppen. Alternativt skriv til fv@biavl.dk
Tavlehonning sættes i et LS. Vi prøver hvordan det går. Fx i nr. 6 eller 9.

Stadevægte (www.stadevægt.dk) Uge 23: 5 - 11. juni.
Hørsholm: -0.1, 0.1, 0.0, -0.2, 0.1, -0.1, 0.0. I alt - 0.2 kg
Lyngby: 0.6, 1.2, -0.6, 0.2, 1.2, -0.4, 1.3. I alt 1.1 kg

