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Tænk allerede i maj på honningslyngningen i juni

Foder: Normalt har man taget eventuelt foder fra bierne her i maj. Kun hvis familien er meget 
lille/svag kan man hjælpe den med foder. Det er så heller ikke sandsynligt at du kommer til at høste 
honning fra den i juni. 

Gamle fodertavler: Du skal fjerne gamle fodertavler med krystalliseret foder/honning når du ser fami-
lierne igennem. De skal til omsmeltning. Et par gode foder/honningtavler kan man ”kradse op” med 
stadekniven, så bierne går til det i løbet af maj. Nogen lægger et par i fryseren hvis de laver en lille fa-
milie senere på året. (Obs på at honningtavler kan indeholde sygdomskim). 
Man fjerner sukkerfoderet for ikke at få det med i sin honning når man slynger. Honning med 
foderdej/sukker er ikke honning. Det er kun tilladt at bruge Danmarks Biavlerforenings etiket til hon-
ning. Gamle fodertavler skal ikke indgå i din honningslyngning.
Hvordan kender man forskel på gamle og nye tavler? De gamle har en mørk og tyk forsegling. De 
nye har en hvid og sprød forsegling (Se hæftet Biavl for begyndere side 40).

Dronningegitter: Lægges mellem yngelleje og honningmagasiner for at holde styr på dronningen. I 
skolebigården gør vi det konsekvent fordi vi skal slynge på en bestemt dag. Hjemme kan man være 
mindre striks, men skal så være opmærksom på at der kan være yngel (og dronning) i honningmaga-
sinerne og at det bliver vanskeligt at bruge bitømmer, da bierne ikke forlader æg/yngel. 
Dronningen yngler typisk i de midterste rammer og ikke i hele 3. magasin/honningmagasin.

Ægtavler over dronningegitteret – senest 4 uger før du skal slynge: Æg er 3 uger om at kravle ud
som bier.

Æg-/yngeltavler over dronningegitteret – hvor er dronningen? 
Både når du lægger dronningegitter på og HVER GANG du flytter en tavle fra yngelmagsinet OVER 
dronningegitteret, skal du sikre dig at dronningen er nede i yngellejet. 
Når du har lagt et dronningegitter i stadet, så tjek ugen efter 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 alli-
gevel befinder sig over!! Biavleren kan have overset hende eller dronningegitteret har ligget skævt på.

Er der dronningeceller i familien med dronningegitter? 
I honningmagasinet? Er der sat yngeltavler op i honningmagasinet, så tjek at bierne ikke har fundet 
på at lave dronningeceller her. Det kan godt være de synes at dronningeferomonerne pludselig bliver 
for svage og derfor går i aktion med nogle dronningeceller – just in case.

I 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 på:
Flyt de halv/helfulde honningtavler fra yngellejet op i honningmagasinerne når du sætter dem på. Det 
giver nye tavler til yngel. Bierne henter honning på lageret hvis nødvendigt.
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