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Honningslyngning i sidste uge
Vi slyngede ca. 75 kg (samme som i 2017) fra 7 magasiner.
Sidste år slyngede vi 107 kg og året før 135, så det ses som regel bedre end i år.

Honningbehandling – hvor langt er I? 

Leje af slynge, branchekode og honningbehandling
- Foreningens slynge, dobbeltsi og skrællebakke kan lejes for 50 kr. i døgnet. Mikke og Bent står 
for udlejningen. Tlf: 2440 8677 
- Branchekode for Biavl ifm. honningslyngning. Kravene til rengøring og egenkontrol. Ligger inden-
for. 
- Husk temahæftet om ”Honning og dens behandling” fra Danmarks Biavlerforening. Kan man altid 
blive lidt klogere af at læse igennem.

I dag - hvad er vigtigt
- Tjek dronetavle og skær forseglede sektioner fra, tjek æg/larver/yngel/dronning.
- Familierne har fået deres magasin tilbage efter slyngning, undtagen trugstaderne, der havde et 
ekstra allerede.
- Midetælling er uge 25, men pga slyngning starter vi i dag. Der skal indskudsbakker i opstablings-
staderne.

Alle familier skal besøges.

Obs på at døren til materielrummet holdes lukket så vidt muligt. Vi har de slyngede tavler stå-
ende, der skal pakkes til omsmeltning og de tiltrækker bierne. Og de første flyver hjem og henter 
de andre!! Vi risikerer nok ikke røveri her om aftenen, men pas på hjemme. Efterlad ikke slyngede 
tavler udenfor.

Midetælling Vi er en del af DBFs Midetællergruppe, så vi indberetter midetal to gange om året og 
DBF prøver at følge intensiteten i midetrykket over hele landet. Du kan tilmelde dig som midetæller
vedved at gå ind på www.biavl.dk/medlemmer Find ”Min side”, log ind og kryds dig af på mide-
tællegruppen.

De næste uger
1. juli: Optælling af varroamider.Vi laveri vinterleje. Dvs. vi gør nederste magasin klar til at 
være overvintringskasse og samler 10 rammer fra i år forrest i trugstadet (ved indflyvnin-
gen). Så kan øvrige kasser/rammer nemt fjernes til august og pakkes til omsmeltning. De 
rammer der overvintres på skal være fra i år. Der må ikke overvintres på de samme ram-
mer to år i træk. Det giver øget risiko for sygdom i familierne.

7. juli: Vi prøver at finde plads, så vi kan lave en ny familien. Så bliver det stille og rolig 
sommerferietid. Vi passer stadig bierne og der er god tid til en bisnak, erfaringsudveksling 
og til at få set lidt mere til Afrikastadet og Kuben.
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22. juni (mandag). Der er kun slynget fra P3/9 

P1 / 10 – Sort.  P2 / 8 – Lilla.  P3 / 9 – Blå.  P4 / 11 – Rød.


