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Småfamilierne fra forrige uge – nr. 9. Vi lavede to små familier i forrige uge. Er de tjekket for 
dronningeceller i sidste uge? Ellers gør vi det i dag. Der skal helst være nogle... 

Det vigtige i dag er Vinterleje. Dvs. at sammensætte den kasse/de rammer som familien skal 
overvintre på. Den skal stå nederst i opstabling og det er tavlerne længst fremme i trugstade. 

Rammerne skal være fra i år (lyse tavler). Der kan ophobe sig urenheder og sygdomskim i voks-
tavlerne, derfor er udskiftning hvert år med til at forebygge sygdomme hos bierne. 

Når vi laver vinterleje nu, er det for at yngeltavler kan placeres over dronningegitteret (der lægges 
på første magasin) og yngel kan nå at krybe ud til vi slynger i starten af august. I år d. 31 juli, dvs. 
om 28 dage. Måske bliver der så oven i købte fyldt noget honning i! 

Vinterlejet består af 2-4 yngeltavler, 2 gode pollentavler, et par fodertavler og der fyldes op med 
jomfrutavler, så dronningen har god plads til at lægge æg og lave vinterbier. I trugstaderne er det 
de 10 forreste tavler der sammensættes som nævnt. 

I opstablingsstaderne kan udgangspunkt for vinterlejet være den første kasse der blev sat på. No-
gen har sat den nederst, andre som nr. 2. Det bør stå på stadekortene og ellers kan I nok se hvilke 
tavler der er meget mørke og hvilke der er lyse. De lyse er typisk fra i år. 

Dronetavlen kan fjernes hvis ikke den er i brug. Er der alm. yngel eller honning i den sættes den 
over dronningegitteret og fjernes med de andre tavler når vi slynger. 

Der kan altså blive noget omflytten og roderi i familien som vi ellers ikke er så glade for, men vi kan 
være nødt til at være lidt hårde i dag. Sørg dog for at yngellejet er samlet og hold pollen- og fo-
dertavler yderst. Yngeltavler over dronningegitteret holdes i midten og ca. over dem i nederste 
kasse så varmen udnyttes bedst muligt. 

I vinterlejet skal dronningen lægge æg de næste par måneder og fra august er det også familiens 
eneste rammer at gemme vinterfoder i. 

Resten af stadet - Opstabling: Der lægges dronningegitter over kassen til vinterleje, så vær sik-
ker på at dronningen er med i nederste kasse. Alle vores dronninger skal mærkes i dag hvis de 
ikke er det. Øvrige yngel- og polletavler sættes op over gitteret og honningmagasinet er stadig 
øverst.   
Trugstader: Dronningegitter over vinterlejet og magasin på. Overskydende tavler placeres bagerst 
i stadet eller i magasinerne. 

De sidste uger i juli er forholdsvis stille. Vi skal dog stadig holde øje med fodermængden i forhold 
til vejret, både hos småfamilierne og de store. Fjerne de sidste forseglede dronetavler og sikre at 
der er plads nok hvis der bliver fyldt op i honningmagasinerne! Vi taler lidt om foder og hvis der er 
andre ønsker så meld gerne ud. 

 

 

Stadevægt - vend 
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Stadevægtene 

25. juni, kl. 20.10: 

P1 / 10 – Sort.  P2 / 8 – Lilla.  P3 / 9 – Blå.  P4 / 11 – Rød. 

    40.9                49.5                  27.8                   36 (torsdag morgen 32.2 kg) 

 

2. juli 

 
 

 


