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Ugebrev uge 21 – 2018. Onsdag 23. maj
Nye medlemmer: Velkommen til Tore Kristensen og Martin Knudsen.
Hvad er vigtigt i dag? Det har været en varm uge. Der bør have været godt med træk, så vi spørger igen hvordan ser det ud med pladsen?
Bierne - dronetavle: - Kig på dronetavlen. Skær de forseglede sektioner fra. Når dronetavlen hele
tiden udbygges og der er yngel er det tegn på at familien har det godt.
Familien: Er der æg, larver, forseglet yngel, dronning, plads? Er der dronningeceller?
Mange magasiner på? - Har I 4 magasiner på, så skub evt. 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. Detgiver desuden dronerne en chance for at slippe ud. Det må ikke være for stort, så vi risikerer røveri
fra andre familier.
Hvor er dronningen? I skal vide at hun ikke er over dronningegitteret.
Er der lagt dronningegitter i stadet, så tjek at der ikke er dronning, æg og små larver i tavlerne over
dronningegitteret. Dronningen bør 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?
På nr. 5 har Kurt lagt propolisgitter og det kan man følge der.
Nr. 9, LangStroth, - der kom vist ikke halvmagasinet med bee-pack på…
Nr. 9 og 16 bliver i aften udsat for en udrensningstest – nålestiksmetoden. Vejledning ligger på
hjemmesiden under ’Opfølgning på aktiviteter’ hvis I selv vil prøve.
Bier der passes af nye i skolebigården: 10, 13 og 14.
Bier der passes af de erfarne: 5 (Kurt), 6, 8, 9 (test), 11, 12 (trugstade) og 16 (test). Hvem tager
hvilket stade?
Fællesspisning i skolebigården d. 6. 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. 4. juni. Vi opkræver 15 kr. Medbring selv drikkevarer.
Stadevægte (www.stadevægt.dk) (Uge 20: 14. - 20. maj)
Hørsholm 0.5, 0.6, 0.4, 0.8, 0.8, 0.5, 1.0 = 4.6 kg
Lyngby 2.5, 2.0, 2.4, 2.0, 1.8, 1.4, 1.2, = 13.3 kg.

