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Ugebrev uge 21 – 2019. Onsdag 22. maj 

Sværme i ugen der gik?..... 

Hvad er vigtigt i dag? Det har været en lun uge. Der bør have været godt træk, så vi spørger igen 

hvordan ser det ud med pladsen?  

Bierne - dronetavle: - Kig på dronetavlen. Skær de forseglede sektioner fra. Når dronetavlen hele 

tiden udbygges og der er yngel er det tegn på at familien har det godt. Husk at dronningen sagtens 

kan gå på dronetavlen. 

Familien: Er der æg, larver, forseglet yngel, dronning, plads? Er der dronningeceller? 

Der skal 3. magasin på familierne i dag, med mindre der er en god forklaring – som fx ny dronning 

eller ny familie. 

Flyt de rene fulde honningtavler op i honningmagasinet, så der bliver plads til yngel i de to nederste. 
Et par forseglede yngeltavler kan også flyttes op i honningmagasinet hvis 1. og 2. magasin er i fuldt 
sving. Så går bierne op i magasinet. Yngeltavler altid i midten, fordi…? 
Vi slynger 12. juni – om 21 dage.  

Hvor er dronningen?  

- Vær opmærksomme når I flytter honningtavler op over dronningegitteret. Dronningen går sjældent 

på de rene honningtavler, - men vær obs! Hun skal ikke med op.  

Er der lagt et dronningegitter i stadet sidste gang, så tjek at der ikke er dronning, æg og små larver i 

tavlerne over dronningegitteret. Dronningen bør være under gitteret, men det er før set at hun alli-

gevel befinder sig over!! 

Er der sat yngeltavler op i honningmagasinet, så tjek at bierne ikke har fundet på at lave dronninge-

celler her. Det kan godt være de synes at dronningeferomonerne pludselig bliver for svage og derfor 

går i aktion med nogle dronningeceller. 

Magasiner under dronningegitteret: 

Er der dronningeceller her? Det kan godt give lidt krise i familien hvis dronningen går over gitteret. 

Nyt tjeksystem for at vi har været i familierne: Røde kort på staderne betyder de ikke er besøgt. 

2. halvleg er først når der ikke er flere røde kort i skolebigården!!! 

Familierne i aften: 

Nr. 5: Set ungdronning - ?? Meget lille familie. De skal have forstærkning. Fx en ægtavle og en yn-

geltavle fra nr. 15, så de kan lave ny dronning, hvis den er væk. Eller hvis en af de andre trugstader 

kan undvære yngeltavler? 

Nr. 6: Blev ikke tjekket sidste uge. Er der en gul dronning eller ej? Skal have nyt magasin på i aften 

og et dronningegitter. 

Nr. 8: Blev ikke tjekket sidste uge. Fik nyt magasin og dronningegitter på i mandags. 

Nr. 9: Det går meget langsomt…fylder måske 5 rammer.  

Trugstaderne 12 og 13 har allerede 2 honningmagasiner på hver . Minder om at vi har halvma-

gasiner til trugstaderne. 

                                                                                                                                Vend -------> 

http://www.kvbb-biavl.dk/


Der er købt grøn mærkefarve. Vi har umærkede dronninger i nr 3 og 11 og måske i nr. 5 

Bier der passes af nye i skolebigården: 4, 10, 13 og 14. 
Bier der passes af de erfarne: Resten – dem med de røde kort.  
Bjarne går til nr. 16 med årgang 2.  
 
Fællesspisning i skolebigården næste onsdag. Vi trækker grillen frem.  

Tilmelding senest 26. maj enten på listen eller via link i mail fra 16. maj. Vi opkræver 15 kr. Medbring 

selv drikkevarer. 

Vægtene 14. maj: P1 / 10 – Sort.  P2 / 9 – Lilla.  P3 / 8 – Blå.  P4 / 11 – Rød.    

 

 

 

Vægtene 21. maj:   

P2  har taget 20 kg på siden sidste uge. Konklusionen er at P2 nok er stade nr. 8 og ikke nr. 9 (der 

stadig står på et magasin). Nr 8 fik nyt magasin i mandags. 

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