Skolebigård:
Mårumvej 59
3230 Græsted

Formand:
Mette Simonsen
Bomskolevej 9
3220 Tisvildeleje
Hjemmeside:
Tlf.: 30 11 47 74
www.kvbb-biavl.dk E-mail:
formanden@kvbb-biavl.dk

Ugebrev uge 23 – 2019. Onsdag 5. juni.
Hvad er vigtigt i dag? At se til familierne. Trives de? Er der æg, larver og yngel. Bygges der på
dronetavlen – fjern forseglede sektioner.
Samtidig gør vi klar til slyngning: Skriv på stadekortene hvor meget der skal med. Hvor mange
hele kasser/magasiner. Skriv også hvor der eventuelt sidder honningtavler under gitteret der
skal med til slyngning. I trugstadet kunne det være bagerst (modsat flyvespalten).
Tænk samtidig på at der også skal være noget tilbage så bierne kan klare sig, fx tavlerne med
gammelt foder. Skal der ikke tages noget fra så skriv det på kortene: ’Nul rammer til slyngning’. Vi
skal ha’ samlet resultatet så vi kan se hvad vi kan forvente aht. Spande og transport næste uge.
Hvordan ser man at en honningtavle er klar til slyngning?
Har man et refraktometer der kan måle vandindholdet i honningen, så skal det være under 20%.
Vi laver småfamilier. Vi laver to familier på dobbeltbund Langstroth i nr. 9. Den ene er der
allerede, vi tager dronningen, så de laver en ny. Den 2. familie laves af tavler fra 6 eller 8.
Se opskriften på bagsiden. Noter pa stadekortet hvilken familie der er ophav.
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.
Slyngningen i næste uge - trinene i honningslyngningen er:
Mandag kl. 17. Vi sætter bitømmere på. Vil man gerne se det/hjælpe, så mød bare op. Det tager
nok ca 45 minutter.
Onsdag: Kl. 17.15/17.30: Vi tager honning fra og kører det til Gribskolen, Græsted. På skolen
slynger vi og bager pandekager.
Torsdag, eller onsdag hvis det ikke bliver for sent. Der sættes et magasin med slyngede tavler på
de familier der har brug for det.
Bitømmerne virker kun når der ikke er yngel i magasinerne. Bierne forlader ikke ynglen. Så flyt
ikke yngeltavler op i honningmagasinerne i dag. Så bliver det et hyr at tage dem fra i næste uge.
Onsdag mødes de fleste kl. 18 på Gribskolen, Græsted Stationsvej 10, i husholdningslokalet bag
ved skolebygningen. Vi skal have transporteret lidt forskelligt herfra (slynge, gulvbeskyttelse) og
honningmagasinerne. Når vi har slynget og ryddet op er der pandekager med nyslynget honning.
Medbring selv kaffe/te.
Foreningen beholder noget honning til foreningssalg, men ellers plejer der at være mulighed for at
købe honning for 50 kr. kiloet. I lægger billet ind på et antal kilo og så fordeler vi det. I skal selv
medbringe emballage. Det kan være fx plastemballage, isbeholdere, yougurt- eller foderspande...
Vi rydder op og kører magasiner, slynge m.v. tilbage til skolebigården.
Torsdag får de trængende/store familier et magasin nyslyngede tavler på igen.
Slynge til udlejning: Foreningens to-solds slynge med indbygget grovsi udlejes til medlemmer for
50,00 kr/døgn. Vigtigt at den rengøres grundigt før og efter brug, da en slynge kan være årsag til
spredning af bisygdomme. Mikke og Bent står for at udleje slyngen og inddrive lejen. Reserver pr.
sms eller telefon: 24408677 . Som udgangspunkt står slyngen på Dommerengen i Annisse.

Produktion af småfamilier
I juli er der oftest et overskud af yngeltavler og man kan fint fjerne yngeltavler fra
produktionsfamilierne og lave småfamilier helt uden omkostninger for bifamilierne. Tidspunktet for
produktion af småfamilierne kan være lige fra starten af juni, hvor man har de første ubefrugtede
dronninger, til helt hen i august måned.
En ny bifamilie skal have tilført unge bier, pollen og foder så den kan klare sig den første tid uden
at være afhængig af at skulle samle noget ind i naturen. Småfamilierne har så at sige ingen
trækbier.
Omkring den 1. juli vil en opskrift for en 5 rammers småfamilie være som nedenfor. Hvis man
fodrer med det samme erstattes fodertavlen og kunsttavler af yngeltavler med påsiddende bier.
(Dvs. 1 pollentavle, 3 yngeltavler. Vigtigt at der er æg/spæd yngel, 1 jomfrutavle) Så kan det
vurderes om der evt. skal lidt løse bier (E) til eller om familien forstærkes hurtigt nok af de tre
yngeltavler.
Familie der selv skal lave dronning
A. En god pollentavle med påsiddende bier.
B. En god yngeltavle med æg og spæd yngel.
C. En kunsttavle, evt. en jomfrutavle
D. En god fodertavle, gerne med uforseglet
honning og pollen.
E. Ca. 1,5 liter unge bier (=bier fra 2-3 yngeltavler).
Tavlerne skal være med påsiddende bier.
Ægtavlen skal helst komme fra en god familie,
så man ikke avler videre på sværmlystne eller
aggressive bier.

Familie hvor dronning tilsættes (ugen efter)
A. En god pollentavle med påsiddende bier.
B. En god yngeltavle med forseglet yngel,der
skal til at krybe.
C. En kunsttavle, evt. en jomfrutavle (parret
dronning).
D. En god fodertavle, gerne med uforseglet
honning og pollen.
E. Ca. 1,5 liter unge bier (=bier fra 2-3 yngeltavler).
Tavlerne skal være med påsiddende bier.

Tilsættes en parret dronning er det vigtigt at det
er en jomfrutavle der tilsættes, således at hun
straks kan gå i gang med at lægge æg.
Tilsættes en jomfrudronning, tilsættes en
kunstavle.
Flyvesprækken indsnævres til 5 cm, da de nye bifamilier ikke har vagtbier og derfor kan blive udsat
for røveri. Brug evt. græs til at lukke flyvesprækken. Det visner og falder selv ud efter et par dage.
Tilsætning af dronning (en parret dronning er mest sikkert) ugen efter.
Normalt bør man kunne tilsætte dronningen direkte i et indføringsbur, dog vil bierne have en
tendens til ikke at ville acceptere en uparret dronning. Derfor skal direkte tilsætning gøres med
forsigtighed. Livrem og sele metoden er at lade aflæggeren stå i 5-6 dage, hvorefter man fjerner
alle dronningeceller i aflæggeren. Når al yngel i den nye familie er forseglet risikerer man ikke at
bierne fristes til at lave deres egen dronning og i stedet dræber den man møjsommeligt har fået
lavet/anskaffet dyrt. Herefter skulle tilsætningen af den nye dronning være helt sikker.
Drivfodring er vigtigt!
Er der ikke indbæring af nektar skal de nye familier drivfodres. Der skal hele tiden være en
foderbræmme omkring ynglelejet, men yngellejet må ikke fyldes med foder, så hindres dronningen
i æglægning. Bemærk, at når der kryber hele yngeltavler i bifamilien, øges antallet af bier
voldsomt. Det kan derfor være nødvendigt at tilsætte yderligere rammer.
Vi fodrer med små portioner apifonda og ikke med flydende foder, der i højere grad tiltrækker
røveri.

