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Ugebrev uge 20 – 2020. Onsdag 13. maj.
Velkommen i skolebigården sæson 2020.
Christina og Morten Skelgaard, Jørgen Højbjerg Andersen, Louise Krogsgaard Larsen, Henrik
Porst, Meidad Ben-Avraham, Kasper Bylov, Rikke Bronx, Kirsten Skytte, Martin Wennerwald.
HUSREGLER:
-

Desinficering Vi vil gerne have at I desinficerer værktøjer og handsker før og efter
de bruges i skolebigården. Desinfektionsmiddel i forstøver-flaskerne.

-

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

-

Oversigtstavle Tavlen skal opdateres løbende.

-

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.

Familierne 4, 5, 9, 12/13, 15 og 17 gennemgås af begynderholdene. (Fordeling på tavlen)
Alle familier bør have en dronetavle og mange opstablingsstader fik 2. magasin sidste uge.
I DAG: Dronetavle – rutinen: Der skal skæres fra i dronetavlen. Det er første gang - hvor mange
sektioner skæres fra? Og ellers? - Det er normalt de forseglede sektioner der skæres af. For 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?
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. Godt
vejr giver træk(bierne henter nektar), dårligt vejr giver mindre træk.
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.
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Her du en lille svag familie efter vinteren?
Hvad kan man gøre noget for at styrke den? Man kan tilsætte et par (forseglede) yngeltavler, hvis
man har en stærk familie. Hvis ynglen er forseglet forstærkes familien hurtigere end hvis det er
ægtavler. Børst bierne af hjemme i familien før i flytter tavlen over i den nye, så der ikke bliver
ballade.
Har du en bifamilie med dronningeceller og ingen dronning. Eller hverken eller?
Hvad kan du gøre?
Er der hverken æg, larver, yngel eller dronning at se, så kan du tilsætte en ægtavle fra en anden
familie (uden bier). Bygger bierne dronningeceller på tavlen, så mangler de en dronning og går
selv i gang. Man kan ikke købe dronninger på denne årstid.
Bygger de ikke dronningeceller, så går der sandsynligvis en ungdronning, som du ikke har
opdaget. Vent 10 dage og se om ikke der begynder at ske noget.
Bygger familien dronningeceller, men du synes familien er for sølle (fylder 2-3 rammer), så fjern
dronningecellerne og sæt familien ovenpå en anden familie med avispapir imellem. Så vænner de
sig til hinanden og finder sammen. Fjern så vidt muligt de gamle sorte tavler, som der er overvintret
på, fra magasinet og giv dem nogle nye jomfru- eller kunsttavler.
Flytter man en ungdronning over i en anden familie vil hun som regel slå den gamle dronning ihjel
og så har man en familie i stedet for 2.

Stadevægte - Målt 13. maj 2020
Der er sket meget med nyt magasin, foderramme fjernet m.v., så vi har ikke lige en base-line for
vægtene, men det skal helst gå fremad fra nu. Læs mere om stadevægtene på hjemmesiden.
Følg vores egen på stadevægt.kvbb-biavl.dk og mange andre på www.stadevægt.dk
P1 / stade 10

P2 / stade 9

P3 / stade 8 P4 / stade 11 (propolisprojekt)
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