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Ugebrev uge 28 – 2020. Onsdag 8. juli.
Vi lavede vinterleje i sidste uge, men mangler

•

nr. 14 hvor dronningen ikke blev fundet

•

nr. 17, hvor der måske går en ungdronning, måske ikke er en dronning.
Tilsæt en ægtavle i dag, så vi finder ud af om der er en dronning eller ej.
Vi skal ikke rode for meget i den, men give den lidt ro.

•

nr. 9, som vi deler i dag og laver vinterleje på.

Nr. 16 leverede en sværm igen (fandt vi ud af). Men inden da lavede vi vinterleje og efterlod dronningecelle nederst, så hun har mulighed for at flyve ud og blive parret. Vi lader den passe sig selv
de næste 2 uger.
Varroamider fra sidst. Lad os kigge i bakkerne og tælle igennem.
Ellers skærer vi dronetavle og sikre os måske lige at dronningen er i vinterlejet som forventet.
Vi kan gå direkte i nederste magasin i opstablingsstaderne. Er der ikke dronningetegn må vi i 2.
magasin.
I opstablingsstaderne kan vi skære dronetavler fra og sikre os at der er plads i honningmagasinet.

At lave småfamilier: Se særskilt ugebrev med opskrift.
På varroa.dk under ’varroa-viden’ og ’vejledninger’ ligger en opskrift på:
En smart og nem aflægger
Her kommer en nem måde at lave aflæggere på til de biavlere, der har svært ved at finde dronningen. Metoden kræver nemlig ikke, at man finder dronningen.
https://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/en-smart-og-nem-aflaegger/
Herefter videre til mere om småfamilier og video om ’hvordan’
https://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/produktion-af-smaafamilier/

Så er det snart tiden at man skal til at overveje om man vil
•

skifte dronning til august og tænke på at reservere en/flere som man så får tilsendt når man
senere aftaler nøjagtigt hvornår

•

hvor meget foder skal man bruge til indvintring: 1 madpakke før myresyre (2½ kg) og
bagefter 15-20 kg fordelt på fast og/eller flydende.
Sørg for at have madpakker når I tager honning fra til 2. slyngning.
Alle skal bruge foder samtidig og selv om Max sørger for at have et lager, så bliver der kø i
butikken.

Stadevægt - vend

Stadevægtene
29. juni:
P1 / 10 – Sort. P2 / 8 – Lilla. P3 / 9 – Blå. P4 / 11 – Rød.

7. juli:
Nr. 8 og 9 er ”faldet ud”??

P1/ stade nr. 10 og P4/ stade nr. 11 har
tabt vægt. Ikke så mærkeligt når man
tænker på vejret.
Vi må se om der er løse forbindelser eller
måske vand i systemet…
8 og 9 – er lidt ustabile...
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