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Sværmlisten – nogle har skrevet sig på. Den ligger fortsat indenfor og på hjemmesiden.

Hvad er vigtigt i dag? Rutinen: Vi tjekker dronetavlen. Forseglede sektioner skæres fra.
Ellers en sektion. Hvordan går det ellers i familien. Er der æg, yngel, dronningeceller, plads? 

Alle stader fik 2. magasin på i sidste uge. Tjek at bierne har taget det nye magasin i brug til yngel. 
Ellers flyt nogle yngeltavler og en pollen/honningtavle ned, så der kommer gang i det. Vi risikerer 
familierne sværmer, hvis de har det for trangt.

Rapsen – og alt muligt andet er stadig i blomst. Har bierne plads nok til ugen der kommer? 

Er 2. magasin godt i gang, men med mange honningtavler, så overvej et 3. magasin til honning. 
Flyt nogle af de godt fulde honningtavler op i honningmagasinet, så der bliver plads til yngel i de to 
nederste. HUSK dronninggitter mellem 2. og 3. magasin. Et par yngeltavler kan også flyttes op i 
honningmagasinet hvis 1. og 2. magasin er i fuld sving. Så kommer bierne op i magasinet. 
Vi slynger 13. juni – om 28 dage. Så det er sidste udkald for at flytte ægtavler, men forseglet yngel 
kan stadig flyttes op et stykke tid endnu. Hvorfor det? 
- Hvad betyder det at der er forseglet yngel i magasinerne når man skal slynge?
- Hvad skal man være opmærksom på hvis man flytter yngeltavler op over 
dronningegitteret?

På nr. 5 har Kurt lagt propolisgitter og det kan man følge der.
Nr. 9, LangStroth, sætter vi halvmagasinet med bee-pack på og ser om vi kan få gang i det.
Vi kigger på Afrikastaderne og gør dem klar. Toplisterne skal smøres med voks.

Bier der passes af nye i skolebigården: 10, 13 og 14. 
Bier der passes af de erfarne: 5 (Kurt), 6, 8, 9, 11, 12 (trugstade) og 16. Vi skal ha’ en 
’aftenansvarlig’ på hvert stade.

Vi skal ha’ gang i en røgpuster. Nogle familier har været ’sure’ begge gange. Skriv på stadekortet 
hvis bierne er sure og opfarende. Hvis ikke det skyldes sult, vejret eller pladsmangel, så kan det 
være de skal ha’ en ny dronning senere på året.

Stadevægte (www.stadevægt.dk) (Uge 19: 7. - 13. maj)
Hørsholm  0.5, 0.5, 0.5, 8.9?, 0.2, 0.1, 0.2 = 2 kg. (8.9 ikke medtalt. Nyt magasin?)
Lyngby  0.9, 0.8, 0.9, 1.7, 1.2, 2.2, 2.7 =  10.4 kg

Er du/vil du være midetæller? Tilmeld dig på din siden på www.biavl.d  k/medlemmer   → Under 
’Medlemmer’ vælg ’Min side’. Login er dit medlemsnummer fra DBF. Vælg ”Glemt login” for at få 
adgangskode.
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