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Ugebrev uge 30 – 2019. Onsdag 24. juli. 

I aften: Vi forbereder til slyngning. På mandag sætter vi bitømmere på og fodrer. 
Er der magasiner der stadig har forseglet yngel i honningmagsinerne?  
Skriv det ned på stadekortet så vi er obs i næste uge. (Og hvid tegnestift på låget). 
Hvorfor er det vigtigt om der er forseglet yngel i honningmagasinerne? 

Stadevægte siger nul vægtforøgelse 
Vores vægte, Hørsholms vægte, Lyngbys vægt viser udslag på 0-100-200 gram og mere nedad 
end opad i ugens løb. 

Ifølge vores stadevægte trækker bierne ikke noget hjem, der forøger vægten.  
Hvis familien mangler foder nu, skal vi overveje at fodre med en madpakke og sætte bitømmer 
ovenpå foderrammen/magasin, så de ikke slæber foder op i ”honningmagasinet”. Forudsætter at 
der ikke er yngel i magasinerne. Hvis magasinerne er tomme/pollen er der ingen grund til at vente. 
Det gør det nemmere i næste uge. 

Træk? Stadevægte 
Man siger at trækket stopper sidst i juli, men det kan afhænge meget af hvor bierne står. Når 
trækket stopper så æder bierne selvfølgelig af deres honning. Så for nogle (biavlere) vil det være 
en fordel at snuppe honningen allerede sidst i juli, mens andre kan vente. 

Uge 31, bitømmere og honningslyngning:  
Mandag 29. august. Fodring samtidig med at bitømmeren sættes på. Et par frivillige til det? 
Det sparer en tur i bierne at fodre samtidig med bitømmerne sættes på. Dvs. at sætte tomt 
magasin/foderramme oven på vinterlejet. På dronningegitteret/rammerne lægges 2-3 kg Apifonda. 
Henover lægges et kraftigt plastik så bierne ikke blev alt for udfordret af ’det tomme rum’ til at 
bygge vildbyg. Der skal stadig være et åbent hjørne, så bierne, der kommer ud fra 
honningmagasinerne, kan komme ned til familien. Og så bitømmeren ovenpå fodermagasinet, 
under honningmagasinet. Vi fodrer altid når honningen tages fra sidste gang. Bierne skal have 
noget at stå imod med under myresyrebehandlingen. Er det dårligt honningår og løber man ind i 
dårligt vejr kan det blive meget svært for dem. De er ofte stadig mange i familien. 

31. juli. Vi slynger hos Dorte, Nørrevangsvej 4, Valby, 3200 Helsinge. Kl. 18.00 
Hvem mødes i skolebigården 17.30 og henter honningmagasiner, slynge m.v. Henrik A. kommer 
med trailer. Alle magasiner over nr. 1. skal slynges. Herefter videre til Dorte hvor vi slynger og 
pakker rammer til omsmeltning. 
Der er salg af den honning der slynges, 50 kr. kg. Medbring selv emballage. Ingen pandekager ved 
2. slyngning, men medbring gerne kaffe/te/vand/kage som sædvanligt. 

Det Centrale Bigårdsregister  
Får I det for varmt ude i solen kan I overveje om ikke I skulle oprette jeres bigård i det centrale 
bigårdsregister. https://cbr.pdir.dk/ Det er her I bestiller syn af bier ifm. flytning og salg og det er 
gennem dette register at NaturErhvervsstyrelsen advarer biavlere, hvis der udbryder bisygdomme i 
et område.        
                                                                     VEND          



Voksmøl. Kan man godt risikere på denne årstid, hvor brugte tavler i magasinerne venter på at 
blive pakket til omsmeltning og frister forbiflyvende eller overvintrede møl. Tavlerne kan vendes i 
fryseren, så møl og larver dør. Eller de udsatte tavler kan samles i magasiner og øverst stilles en 
dosis eddikesyre 80 % - i glas med en lille væge (fx sejlgarn) i.  Det samme man gør i vintertiden. 
Møllene angriber almindeligvis ikke kunsttavler, dvs. tavler med ny og ubebygget vokstavle i. 

 


