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Hvad er vigtigt i dag? 

Bierne: Er der reglementeret byg og forsegling på dronetavlen? Skær den/de forseglede sektioner fra.
- Er der æg, larver, forseglet yngel, dronning, plads?
Er der foder – honning? Vi har indtryk af at det går lidt trægt med at finde noget?
Skal man fodre med foderdej hvis man er bange for at de sulter?
Hvad betyder det for honningslyngningen?

Dronningegitter og dronningeceller:
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 allige-
vel befinder sig over!! Biavleren kan have overset hende eller dronningegitteret har ligget skævt på.
Er der sat yngeltavler op i honningmagasinet, så tjek at bierne ikke har fundet på at lave dronningecel-
ler 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.

Er der en aktiv dronning skal du fjerne dronningecellerne og sørge for at hun kommer under gitteret.

Honningmagasin i dag?
Har der ikke været anledning til et honningmagasin sidste gang, så er der det måske i dag.
Sæt fulde honningtavler op i øverste magasin og evt. et par tavler med forseglet yngel, men husk at 
regn på hvornår du skal slynge. Ynglen skal nå at krybe ud og der skal være tid til at fylde honning i 
igen. Er der yngel i et honningmagasin kan vi ikke tømme det med ’bitømmeren’, når vi skal slynge. 
Der bliver altid nogen tilbage og passer på ynglen. Det giver uro i slyngerummet at have mange bier 
med ind.

Vi har fået en ny familie: En sværm fra nr. 16 er blevet boligplaceret i nr. 6. Kurt og Birgit lagde den i 
nyt magasin da de opdagede den i mandags. Der går formodentlig en ung/uparret dronning i nr. 16 og
ligeledes i nr. 6. Sværmen har fået en madpakke. Vi skal ikke slynge fra dem, så hellere det end de 
sulter. Nr. 16 og nr. 6 passer sig selv lidt.

Nr. 12 – trugstadet – bør derimod have parret en dronning der er til at se og som kan få en blå prik på 
ryggen, når vi ser den.

Stadevægte - vend
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Vægtene 19. maj:  
P1 / 10 – Sort.  P2 / 8 – Lilla.  P3 / 9 – Blå.  P4 / 11 – Rød. 

27. maj ca kl 20:

P1 / 10 – Sort.  P2 / 8 – Lilla.  P3 / 9 – Blå.  P4 / 11 – Rød. 
De har taget på i vægt i ugens løb. P1/10 og P2/8 har fået nyt magasin på siden sidste uge.

En fuld og forseglet honningtavle i LS vejer ca 2½ kg. Pollentavler vejer også godt til.
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