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Honningslyngning
Omkring 135 kg fra 9 familier (propolisfamilien stod over). Jeg havde nok forventet lidt mere...
(2017: omkring 75 kg vist nok, 2016: 115 kg fra 8 familier. 2015: 100 kg / 9 familier)
Honningbehandling – hvor langt er I?
Leje af slynge, branchekode og honningbehandling
- Foreningens slynge kan lejes for 50 kr. i døgnet. Mikke og Bent står for udlejningen.
Tlf: 2440 8677
- Branchekode for Biavl ifm. honningslyngning. Kravene til rengøring og egenkontrol. Ligger indenfor.
Danmarks Biavlerforening har lavet et temahæfte om honningbehandling.
I dag - hvad er vigtigt
Vi samler op fra sidste gang. Familier på 2 magasiner fik et 3. igen efter slyngningen. Trugstaderne
er ikke tjekket for plads. Er der kunsttavler i nogle af magasinerne, så udskift dem med pæne jomfrutavler, dvs. jomfrutavler fra i år. Vi har en del stående der er blevet slynget.
- Tjek dronetavle og skær forseglede sektioner fra, tjek æg/larver/yngel/dronning.
- Midetælling starter. Der skal indskudsbakker i opstablingsstaderne.
- Har I en stærk familie med ekstra pollentavle og gode yngeltavler? Kan vi lave et par småfamilier
mere næste gang?
Bier der passes af nye i skolebigården: 10, 13 og 14. - og småfamilierne i nr. 4 og nr. 15.
Småfamilierne blev lavet for 3 uger siden. De skal fortsat have fred. Hvor langt er de med ny dronning? Hvis man regner på det?
Bier der passes af de erfarne: 5 (Kurt), 6, 8, 9, 11, 12, 16. Hvem tager hvilket stade?.
Obs på at døren til materielrummet holdes lukket så vidt muligt. Vi har de slyngede tavler stående og de tiltrækker bierne. Og de første flyver hjem og henter flere. Vi risikerer nok ikke røveri
her om aftenen, men pas på hjemme. Efterlad ikke slyngede tavler udenfor.
Midetælling starter i denne uge. Alle opstablingsstader skal have indskudsbakke i. Vi tæller midenedfald i næste uge. Vi er en del af DBFs Midetællergruppe, så vi indberetter midetal to gange om
året og DBF prøver at følge intensiteten i midetrykket over hele landet. Du kan tilmelde dig som midetæller vedved at gå ind på www.biavl.dk/medlemmer Find ”Min side” og kryds dig af på midetællegruppen.
Observationsbigård: Stadebillefælder skal tjekkes og fjernes igen i nr. 8, 11, 12 og 16,
Stadevægte (www.stadevægt.dk) Uge 24: 11 - 17. juni.
Hørsholm: -0.2, 0.7, 0.4, 0.2, 0.3, 0.3, 0.2. I alt 1.9 kg
Lyngby: 0.1, 1.3, 1.4, 1.2, 0.7, 1.5, 0.9, 0.4. I alt 7.5 kg

