
Vi har oplevet at flere biavlere ikke fik lavet vinterleje
i tide. I august, ja helt hen i september, stod familier 
på 3-4 magasiner. Dronningen var endnu ikke spær-
ret nede i 1. magasin. Én mente at det var så tidligt 
med vinterleje først i juli, og havde egentlig ikke helt 
forstået meningen med det tidlige vinterleje. Så der-
for gennemgår vi det lige her.
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At indvintre en bifamilie tager lang tid, op til 70 dage. Hvordan det?

Vinterlejet
Når vi indvintrer en bifamilie, vi vil gerne have, at familien sidder i det nederste magasin, på nye 
lyse tavler fra den netop overståede sæson. Her spærrer vi dronningen nede med et dronningegit-
ter over magasinet, så længe vi stadig har flere magasiner ovenpå. 

I trugstader samles de lyse tavler forrest i stadet. Der er dronningegitter over alle tavlerne, så dron-
ningen ikke har adgang til honningmagasinerne.

Alle gamle mørke tavler fra sidste overvintring, tavler med pollen eller tavler med tvivlsomt udseen-
de skal omsmeltes og skal derfor samles over dronningegitteret eller bagerst i trugstadet. 

Ynglen over dronningegitteret skal være krøbet, før vi kan fjerne magasinerne. Der kan være hon-
ning i der skal slynges. Bierne skal have foder, de skal have myresyre og de skal fodres igen. 
Vinterfoderet skal være taget ned omkring 1. oktober, inden det bliver for koldt.

Tidsforbrug:

1) Den sidste yngel skal nå at krybe, før vi tager den sidste honning og 
de øvrige magasiner af, så familien er klar til at overvintre på eet maga-
sin. Tidsforbrug: 24 dage i tilfælde af der også er droneyngel.

2) Bitømmer på før honningfratagning. Tidsforbrug: 2 dage.

3) Når den sidste honning og magasinerne er taget fra, skal familien 
fodres med en madpakke en lille uges tid. Tidsforbrug: 5-6 dage.

    4) Myresyre på Kræmerplade tager ca. 1 uge, fri myresyre 4 dage.
    Tidsforbrug: 1 uge.

Tidsforbrug før vinterfodring er nu på ca. 39 dage.

Vinterfoderet skal tages langsomt ned, da dronningen skal have tid og plads til at lave vinterbier.

5) Foderdej (tages ned på 3-4 uger) skal være taget ned senest omkring 1. oktober og helst før, el-
lers kan det blive for koldt til at bierne tager det ned. Det sidste flydende foder kan gives ca. 1. ok-
tober. Tidsforbrug: mindst 3-4 uger.

Så fra dronningen spærres nede i nederste magasin/forrest i trugstadet ved etablering af vinterlejet
til fodringen skal være overstået omkring 1. oktober, går der mindst ca. 70 dage!

Desuden viser stadevægtene landet over, at bierne æder mere end de trækker ind efter 20. juli 
(med mindre de trækker på en senafgrøde), så der er ingen grund til at vente for længe med sidste
slyngning. 

Og jo hurtigere vi kommer i gang med varroabehandling med myresyre jo bedre, da miderne opfor-
meres voldsomt i sensommeren.

Derfor laver vi vinterleje i begyndelsen af juli!!                                      v/Dorte Garrit

http://www.kvbb-biavl.dk/

