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Ugebrev uge 34 – 2018. Onsdag 22. august
I aften: Vi afmonterer efter myresyrebehandlingen og tæller mider. Vi skifter 1 dronning og fodrer. 
Sidste aften i skolebigården. 

Husk vi har arbejdsdag lørdag 1. september fra 10-14 inkl. lidt frokost. Alle er velkomne :-)
Udover diverse opgaver, så tjekker vi foderbeholdningen i staderne.

Vi skifter 1 dronning i år: Nr. 5. Hun var planlagt til udskiftning (familien lavede hende selv sidste 
år. Hun er 2. generation efter en købedronning. Familien har ikke leveret til første honning-
slyngning og været sent i gang) og så lå hun allerede død foran stadet ifm. myresyrebehandlingen.

Vi fjerner kræmerplader, klude og plastik efter varroabehandling. Plastikken gemmer vi. Vi fjerner 
indskudsbakkerne under opstablingsstaderne.  I får en lap til at sætte på indskudsbakken. Skriv 
stadenummer på og så tæller I/vi (et sted hvor de ikke blæser væk). Antal mider skrives på lappen.

Før I fodrer: Kig i familien. Tjek at der går en dronning. Der skal helst være yngel. Kig lige ned i 
bunden når I har en tavle oppe. Ligger der en hel masse døde bier, så hjælper vi og tømmer 
bunden. Vi skal ikke kigge alle tavlerne igennem i hver familie. Det er lunt nu og det er fint. Er det 
køligt er det hårdt for familien at vi lukker varmen ud. 
Foder: Gi’ familierne i opstablingsstader en ½ apifondablok. Trugstaderne får flydende. 
Foder på opstabling: Apifonda. Det kan bierne godt tage ned i august/september. Hver familie får
en halv blok (=  7 kg sukker). Tag apifondablokken ud med plastposen på. Skær den over. Læg 
den på trælister/dronningegitter/papstykke. Det vi skal være obs på er at det ikke ligger så det hele
kan smelter ned mellem rammerne hvis det er varmt. Brug et magasin som ’foderramme’. Sørg for 
plast henover så bierne ikke vildbygger i det tomme magasin. Luk bistadet. 
Foder i trugstadet. Vi fodrer med en af foreningens spande med ca. samme mængde (7 kg) 
flydende foder. Se hvordan nedenfor. I skolebigården har vi lidt svært ved at følge hvor meget 
familierne tager ned med fast foder. Hvis I hjemme fodrer trugstader med Apifonda, så læg blokken
for enden af tavlerne og dæk af med en sæk. 
Tjek foderbeholdningen i småfamilierne: 4, 15, 17.  De har nok stadig fra sidst og ellers får de 
mere. Hvem tjekker?

Sukkervand. Havde vi brugt sukkervand/apiinvert i opstablingsstaderne, så havde vi lagt en plade 
med bitømmerhul i opstablingsstaderne, vendt en spand med 5 liter sukkervand over (sørg for 
undertryk), så hullerne i spandens låg passer ned over og sat et magasin på. Det samme i 
trugstaderne, men uden magasin. Man kan også sætte en 3-5 liters spand på et par lister på 
bærelisterne og lægge godt med halm eller legakugler i, så bierne har noget at sidde på når de 
suger sukkervandet op. Sukkervand og Apiinvert kan bruges i hele indvintringsperioden.  
Sæt ikke en stor 14 kg. Apiinvertspand på nu. Bierne tager det hurtigt ned og blokerer de tavler 
som dronningen fortsat skal bruge til æglægning og vinterbier. Apiinvert: 1 kg = 0.73 kg sukker.
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Hvor meget foder i alt?
Et par kilo sukker før varroabehandling og en 15 kg. apifondablok efter = omkring 16 kg sukker. 
Det er meget godt….  Men slutfoder med et par liter Apiinvert eller sukkervand. Hvis bierne tager 
det ned så er det godt givet ud. Henter de ikke selv så meget hjem i august-september kan det 
være nødvendigt. Ifg. Eigil Holm skal en familie have 18-20 kg. til disposition 1. oktober. Dvs. at et 
opstablingsstade skal være godt tungt at løfte på. En tavle 12x10 fuld af sukker vejer 1½-2 kg. 
En mindre familie skal også have meget foder. De er færre til at holde varmen og skal derfor 
forbrænde mere. 
Det kan være svært at vide om familien har foder nok, så i løbet af marts er det en god ide at løfte 
på stadet – er der tyngde i – og evt. give en lille apifondapakke hvis du er i tvivl. Lige pludselig kan 
det gå stærkt i familien.

Hvad ellers?     -      Dronningeskifte. De næste uger er et godt tidspunkt at gøre det på.
Slå den gamle ihjel og tilsæt den nye i sit bur mellem to rammer. Fæstnes med en grillpind eller 
tændstik. Husk at fjerne splitten i bunden af buret. Buret skal sidde godt fast, så det ikke falder ned
i bunden og dronningen ikke kan komme ud.

Arbejdsdag: Lørdag d. 1. september 10-14. Det bliver noget med at rense magasiner, gitre og 
diverse. Efterse trugstaderne. Insektnet øverst på dasset, så det ikke er forbeholdt hvepse. Klip en 
gren og hvis nogen har en buskrydder, så er det ved at blive lidt tæt rundt omkring. Måske se på 
flisegangen hvis nogen har forstand på det. Vi afslutter med en bid brød (som efterhånden vil sige 
en pizza) og en øl/vand, som foreningen står for. 

Foreningsbladet Honningtavlen: Udkommer i oktober. Har du en god historie eller oplevelse 
eller nogle overvejelser/forsøg/betragtninger omkring biavl, så skriv gerne og send tekst/billeder til 
formanden@kvbb-biavl.dk – senest omkring 1. oktober, men gør det bare med det samme.

Trin 3 i Varroabehandling: Foregår lørdag 1. december. Her får bierne en omgang oxalsyre på 
samme måde som ’fri myresyre’. Dog kun en enkelt gang. Vi mødes i skolebigården og behandler 
familierne. Medbring emballage hvis du skal have oxalsyre med hjem til dine egne bier. Datoen vil 
stå i Honningtavlen og på hjemmesiden. 

Vinteraktiviteter: Vi plejer at have to foredrag i foråret. Så er der særlige emner du synes kunne 
være spændende at høre om, så meld det gerne til formanden. Der er tradition for at man kan 
møde op til de omkringliggende biavlerforeningers foredragsaftener. Så hold også øje med dem. 
- Husk vi har en lysstøberkit I kan leje… se mere på hjemmesiden under ’For medlemmer’.

Stadevægt 13. - 19. august (Uge 33)
Hørsholm:  +0.3, -0.2, -0.1, -0.2, 0.1, -0.3, 0.0 = - 0.4 kg.
Lyngby: -0.1, 0.0, 0.0, 0.1, 0.4, -0.3, 0.3 = 0.4 kg.

I dag er det sidste skolebigårdsdag.
Nogle af jer har trofast fulgt både den teoretiske del i begynderkurset og den praktiske del her i 
skolebigården. Er der noget I har manglet, synes kan gøres anderledes osv. så vil vi meget gerne 
høre det i bestyrelsen så vi kan tage det med til næste år.
Tak for jeres engagement og interesse. Også tak til de 'gamle' biavlere der er mødt op for at give 
jeres viden videre til de nye. Uden jer havde det været lidt vanskeligt. Man skal vises hvordan, så 
prøver man selv og finder sin egen måde.

Bier er fleksible og tålmodige og kan klare lidt af hvert, men samarbejder vi med familierne og er 
opmærksomme på deres behov, så får vi formodentlig lidt større og lidt gladere familier og lidt 
mere honning. Under alle omstændigheder håber jeg I synes at jeres spring ind i biavlen har været
spændende og at I har mod på at fortsætte. Vel mødt i skolebigården igen til næste år.
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