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Ugebrev uge 19 – 2019. Onsdag 8. maj.
Velkommen i skolebigården sæson 2019.
Niels Andersen og Susanne Ørnager, Henrik Porst, Flemming Røder Nielsen, Terese Jensen, Adam Sørensen,
Preben Aagaard Nielsen, Louise Frederiksen.
HUSREGLER:
-

VirkonS Vi vil gerne have at I desinficerer værktøjer og handsker før og efter de bruges i
skolebigården. Dyppes først i det røde vand og skylles efterfølgende i alm. vand.

-

Stadekort – Der skal ligge stadekort i staderne. De udfyldes efter hver skolebigårdsaften.
Skriv læseligt, så den næste bipasser kan følge med.

-

Oversigtstavle Tavlen skal gerne opdateres løbende. I aften med dronningens farve.

-

Bliver man dårlig efter bistik skal man følges hjem af en anden. Vi har en Epi-pen
liggende hvis det går helt galt. Vi har antihistaminer, bite-away-apparat og salve i
medicinskabet til at dulme eller mindske evt. hævelser. - Bliver du stukket og får ubehag så
sig det højt, så vi kan holde øje med dig.

Her du en lille svag familie efter vinteren?
Hvad kan man gøre noget for at styrke den?
Har du en bifamilie med dronningeceller og ingen dronning. Eller hverken eller?
Hvad kan du gøre?
Hvad er vigtigt i dag?
Vi skal fordele os på staderne. 4, 10, 13 og 14 gennemgås af nye kursister. 3 (fred i dag), 5, 6, 8, 9
(har foder), 11, 12, 15, 16 og 17 skal passes af jer andre. De gamle i gården må meget gerne tage
sig af dem. Husk at tage nogle 2. års biavlere med, som måske lige skal have opfrisket et nyt biår.
Bundene er tømt tidligere i år, men i trugstaderne er der ikke renset bund, så måske der er behov
for det.
Alle familier fik en dronetavle og mange opstablingsstader fik 2. magasin sidste uge.
Find dronningen – vi skal have opdateret stadekortet og oversigtstavlen
Dronetavle – rutinen: Der skal skæres fra i dronetavlen. Det er første gang - hvor mange
sektioner skæres fra? Og ellers? - Det er de forseglede sektioner der skæres af. Det er her
miderne gemmer sig. De vil ikke nødvendigvis være forseglede i aften, men for at komme ind i
rytmen, skærer vi to sektioner af nu. HUSK at dronningen også kan gå på dronetavlen, så pas på!
Kig på familien Tjek om der er æg, åben og forseglet yngel i tavlerne, evt. droneyngel.
Er der familier i sværmtilstand – med dronningeceller?
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Plads – er der plads nok eller skal nogen have et nyt (honning)magasin på? Husk
dronningegitter hvis det er honningmagasin. Tænk også på vejrudsigten den kommende uge.
Foder Er der foder i stadet? Rids evt. lidt i det gamle forseglede foder, så bierne nemmere
kommer til det og så de bliver mindet om at det er der.
Tænk også på bierne når I lukker op. Vi lukker varmen ud af stadet og der bliver brugt meget
energi på at få varmen igen. Når man tager yngeltavlerne ud af stadet afkøles de. Det er ikke godt
for ynglen. Så tjek det I skal, men er det koldt i vejret, så vent med at kigge ’nysgerrigt’ til et lunere
tidspunkt.
Næste uge:
Vi skal ha’ klargjort og opstillet halmkuben og Afrikastadet/staderne de næste par uger så det er
klar til en sværm.
Vintertabsundersøgelsen – er åben i maj måned. Gå ind på http://www.varroa.dk/tab og besvar
spørgeskemaet.

Stadevægte (www.stadevægt.dk) Målt 6. maj
P1 / 10 – Sort

P2 / 9 – Lilla

P3 / 8 – Blå

P4 / 11 – Rød
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