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Ugebrev uge 34 – 2020. Onsdag 19. august
I aften: Vi skifter 4 dronninger og tæller mider hvis ikke vi fik dem talt sidste uge. Sidste aften i
skolebigården. Så stil de spørgsmål I har...
Vi har 4 dronninger at skifter med: 6, 8, 10 og 16
6: (BLÅ) Var en sværm fra nr 16, der hele sæsonen har brillieret med sin sværmivrighed. Vi skifter
i håb om mere sværmtræg dronning.
8: (GRØN) Hjemmelavet fra sidste år. Har ikke givet honning i år.
10: (GUL) Har ikke givet honning i år.
16: Umærket: Der er leveret flere dronningeceller for nyligt. Der kan gå en ungdronning, så det er
den svære.
Dronningeskifte. De næste uger er et godt tidspunkt at gøre det på. Slå den gamle ihjel og tilsæt
den nye i sit bur mellem to rammer. Fæstnes med en grillpind eller tændstik. Husk at fjerne splitten
i bunden af buret, sæt evt. en ekstra klat Apifonda på. Det giver hende lidt længere tid til at sprede
feromoner. Buret skal sidde godt fast, så det ikke falder ned i bunden og dronningen ikke kan
komme ud.
Arbejdsdag: Lørdag d. 29. august 10-14. Det bliver noget med at rense magasiner, gitre og
diverse. Efterse trugstaderne. Klip en gren og hvis nogen har en buskrydder, så er det ved at blive
lidt tæt rundt omkring. Vi afslutter med en bid brød (som efterhånden vil sige en pizza) og en
øl/vand, som foreningen står for.
Foreningsbladet Honningtavlen: Udkommer i oktober. Har du en god historie eller oplevelse, så
skriv gerne og send tekst/billeder til formanden@kvbb-biavl.dk – senest omkring 1. oktober.
Trin 3 i Varroabehandling: Foregår lørdag 28 november. Her drypper vi bierne med
oxalsyre/sukkerblanding. Vi mødes i skolebigården og behandler familierne. Medbring emballage
hvis du skal have oxalsyre med hjem til dine egne bier (ca. 35 ml. pr. familie, gives på en gang).
Vinteraktiviteter: Generalforsamsamling og Birkets bedste honning i november. Vi plejer at have
to foredrag i foråret. Så er der særlige emner du synes kunne være spændende at høre om, så
meld det gerne til formanden. Der er tradition for at man kan møde op til de omkringliggende
biavlerforeningers foredragsaftener. Så hold også øje med dem.
- Husk vi har en lysstøberkit I kan leje… se mere på hjemmesiden under ’For medlemmer’.
I dag er det sidste skolebigårdsaften.
Det har været anderledes i år. Hjemmekursus og begrænset fremmøde i skolebigården. Ingen 2.
halvleg. Rigtig mange tak til jer nye biavlere, der har båret pasning af skolebigården igennem i
sommer. - Med tak også til de mere erfarne der også er mødt op, men det er langt færre end vi er
vant til. Tak allesammen for jeres engagement og interesse.
Bier er fleksible og tålmodige og kan klare lidt af hvert, men samarbejder vi med familierne og er
opmærksomme på deres behov, så får vi formodentlig lidt større og lidt gladere familier og lidt
mere honning. Under alle omstændigheder håber jeg I synes at jeres spring ind i biavlen har været
spændende og at I har mod på at fortsætte. Vel mødt i skolebigården igen til næste år.

