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Hvad er vigtigt i dag? At se til familierne. Trives de? Er der æg, larver og yngel. Bygges der på 
dronetavlen – fjern forseglede sektioner.

Mange magasiner på? 
Har I 4 magasiner på, så skub evt. en pind/tynd kile ind mellem 3. og 4. magasin i et hjørne. Det gi-
ver et ekstra flyvehul og det hjælper på ventilationen i stadet hvis det er varmt. 
Det giver desuden dronerne en chance for at slippe ud hvis de går over et dronningegitter.
Sprækken må ikke være for stor, så vi risikerer røveri fra andre familier.

Vi slynger om 2 uger – den 17. juni
Så flytter I honningtavler op over dronningegitteret skal der helst ikke være forseglet yngel i. Måske 
enkelte efternølere, men ikke fulde yngeltavler hvor vi ikke kan afgøre hvornår tavlen bliver tom for 
yngel.

Hold fortsat øje med sværmceller.

Er din familie i sværmtilstand kan du lave en ekstra familie ved at flytte den gamle dronning over i 
et nyt stade og tage trykket af sværmlysten hos dem der er tilbage. 
Flyt tavle med dronning over i nyt stade sammen med en god pollentavle, god åben fodertavlen, en 
yngeltavle og 1-2 kunst/jomfrutavler. Ryst bier med fra et par yngeltavler (her sidder de unge bier). 
(Se også hæftet Biavl for begyndere s. 30 og 44)
Hvis man ikke lige har en lille aflæggerkasse til 5-6 rammer eller kan lave en skilleplade, kan man 
fylde et almindeligt magasin op  med 5 kunsttavler og lægge kraftig plastik henover kunsttavler og 
ned mellem familiens tavler og kunsttavlerne, så familien afgrænses i første omgang. Familien gives 
mere plads efterhånden som den vokser.  Hvis ikke du fylder op med tavler, risikerer du at familien 
laver vildbyg i magasinet.

Fjern sværmceller, så du kun har 1-2 tilbage og kryds fingre for at dronningerne selv finder en 
vinder, men du risikere også at der flyver en sværm mere når der er mere end en celle.

Er din familie sværmet?
Så går der en uparret dronning tilbage i familien. Det kan tage tid før hun bliver parret og begynder 
at lægge æg. Det tager altid så lang tid at man når at give op. 
Lad familier med nye dronninger passe sig selv i 14 dage, så dronningen er parret. Du kan bedre 
finde hende og de har fået fred til at komme i gang.

Slynge til udlejning: Foreningens to-solds slynge med dobbeltsi udlejes til medlemmer for 50,00 
kr/døgn. Vigtigt at den rengøres grundigt før og efter brug, da en slynge kan være årsag til spred-
ning 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.

Stadevægt → Vend
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Vægtene 26. maj:  
P1 / 10 – Sort.  P2 / 8 – Lilla.  P3 / 9 – Blå.  P4 / 11 – Rød. 

2. juni:

P1 / 10 – Sort.  P2 / 8 – Lilla.  P3 / 9 – Blå.  P4 / 11 – Rød. 
De har taget på i vægt i ugens løb. P3/ 9 fik nyt magasin på sidste uge og de må have 
slæbt pænt ind. P4/11 fik taget en tavle fra 1. juni til en anden familie, så der har været 
vægttab i den forbindelse.
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