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Ugebrev uge 21 – 2020. Onsdag 20. maj
Hvad er vigtigt i dag? Det har været en lidt kølig uge og et par dage med regn – men ugen der
kommer bliver varmere. Hvis bierne ikke har plads nok, så er det typisk at de sværmer så snart vejret bliver godt igen. 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?
Det vil være almindeligt med et 3. magasin til honningtavler på familierne i dag, med mindre der er
en god forklaring som fx ny dronning eller ny familie eller rigtig dårligt vejr, der har forhindret at bierne er ude. I skolebigården lægger vi et dronningegitter mellem yngellejet og 3. magasin (honningmagasinet).
Flyt de rene fulde honningtavler op i honningmagasinet, så der bliver plads til yngel i de to nederste /
i trugstadet. 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, hvor temperaturen er
højest.
Sæt jomfru- eller kunsttavler i de nederste magasiner i stedet for.
I skolebigården har vi indtil videre sat 10. juni som slyngedag - om 21 dage.
Hvor er dronningen?
- Vær opmærksomme når I flytter honningtavler og evt. yngeltavler op over dronningegitteret. Dronningen går sjældent på de rene honningtavler, - men vær meget obs! Hun skal ikke med op.
Stadevægtene 13. maj: P1 / 10 – Sort. P2 / 9 – Lilla. P3 / 8 – Blå. P4 / 11 – Rød.

Stadevægtene 19. maj: Dårligt vejr = vægttab.

