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Ugebrev uge 20 – 2019. Onsdag 15. maj 

Sværmlisten – vi har lavet en. I kan skrive jer på. Den hænger inde på tavlen og ligger på hjemmesiden. 

Hvad er vigtigt i dag? Rutinen: Vi tjekker dronetavlen. Forseglede sektioner skæres fra. 
Ellers en sektion. Hvordan går det ellers i familien. Er der æg, yngel, dronningeceller, plads? 

Vejret skal gerne være så vi kan få tjekket alle staderne ’i bund’ og se om der er dronninger. De stader 
der har fået flere magasiner på – er de taget i brug? Tjek at bierne har taget det nye yngelmagasin i brug til 
yngel. Ellers flyt nogle yngeltavler og en pollen/honningtavle ned eller op, så der kommer gang i magasinet. 

Plads: Rapsen – og alt muligt andet er stadig i blomst og det skulle blive lidt varmere i ugen der kommer. 
Har bierne plads nok til det? 

Er 2. magasin godt i gang, men med mange honningtavler, så overvej et 3. magasin til honning. Flyt nogle 
af de godt fulde honningtavler op i honningmagasinet, så der bliver plads til yngel i de to nederste. HUSK 
dronninggitter mellem 2. og 3. magasin. Et par yngeltavler kan også flyttes op i honningmagasinet hvis 1. 
og 2. magasin er i fuld sving. Så kommer bierne op i magasinet.  
Vi slynger 12. juni – om 28 dage. Så det er sidste udkald for at flytte ægtavler, men forseglet yngel kan 
stadig flyttes op et stykke tid endnu. Hvorfor det?  
- Hvad betyder det at der er forseglet yngel i magasinerne når man skal slynge? 
- Hvad skal man være opmærksom på hvis man flytter yngeltavler op over dronningegitteret? 

Halmkuben må gerne komme ud og hvis nogen vil se på Afrikastaderne. Toplisterne skal smøres med 
voks/voksstrimmel.  

Bier der passes af nye i skolebigården: 4, 10, 13 og 14.  
Bier der passes af de erfarne: 3 (en ny familie der blev flyttet med en dronningecelle. Er der tegn på 
dronning? Dronetavlen? Skal der flere tavler i? ) 5, 6, 8, 9, 11, 12 og 15 (trugstader) og 16 (Bjarne med 
årgang 2), 17 (den 2. nye familie, alt ok? Dronetavlen? Mere plads?). Vi skal ha’ en ’aftenansvarlig’ på 
hvert stade. 

Hvordan er familierne? Skriv på stadekortet hvis bierne er sure og opfarende. Hvis ikke det skyldes sult, 
vejret eller pladsmangel, så kan det være de skal ha’ en ny dronning senere på året. 

Vægtene 14. maj: P1 / 10 – Sort.  P2 / 9 – Lilla.  P3 / 8 – Blå.  P4 / 11 – Rød.   Hvad får vi ud af det? 
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