Udvintringen i 2006
Honningfratagning og indvintring
Det har været en usædvanlig lang
vinter i år, men normalt skulle bierne kunne klare det, hvis de er korrekt indvintret, til et stykke hen i
maj. Det vil sige, at de bliver fodret
samme dag som den sidste honning
fratages sidst i juli, hvor trækket for
sommerhonningens vedkommende
normalt er slut. Forsøg med stadevægt har vist, at hvad bierne efter
den tid kan få af overskud den ene
dag kan give et underskud den næste dag, også selvom bordet kan
være dækket på markerne af hvidkløver f.eks. Begge dele lader sig
nemt gøre i et opstablingsstade ved
at sætte foderspanden, i et tomt
magasin, over yngellejet og over
foderspanden en bitømmer, for dagen efter at tage honningmagasinerne hjem.
På denne måde skabes idyllisk harmoni i stadet og bierne kan i fred og
ro tage foder ned og vi i fred og ro
tage honningmagasinerne fra.
Nu har jeg arbejdet med opstablingsstader siden 1963, og ideen er
min, men jeg vil tro at metoden også kan arrangeres i et trugstade,
hvis der er plads til det.
Røveri
Alligevel må man være forsigtig for
ikke at skabe et røveri, for når det
sker, er det bedst at standse dette
arbejde for den dag og starte på ny
den næste dag. Det bedste er at
stille honningmagasinerne på noglelægtere over en balje, eventuelt
overdækket med et klæde og at
lukke og gøre stadet færdig. Har
man stillet baljen på en trillebør,
kan man køre den lidt afsides, ryste
resterende unge bier og især droner

Honningfratagning og fodring
i en arbejdsgang (A.E.P.)
fra ned i baljen og smide dem foran
det stade hvorfra man har taget
honningen. Bifamilien får nu god tid
til at samle pollen og eventuelt lidt
ekstra nektar til opfedning af vinterbier.
Vinterbier
Der har ofte været en diskussion om
hvad vinterbier er. Vinterbier er bier
der som små larver er fodret og plejet af tre ammebier og derfor på
grund af et godt fedtpolster, kan
blive seks måneder gammel, hvorimod een ammebi om sommeren
fodrer og plejer tre laver, der kun
bliver seks uger gammel.

Grævlingen kan også lide honning
Vinterlejet
Allerede i begyndelsen af en ny sæson begynder bierne at indrette deres vinterleje. Derfor bør fratagning
af gamle tavler, bl.a. af hygiejniske
grunde, foretages så tidligt som muligt for ikke at fratage deres eventuelle værdifulde pollentavler før de
går i vinterhi, og for at de kan få en
god overvintring, som det har været
tilfældet i år, hvor overvintringsprocenten igen hos mig har været
100%.
Grævlingen kan lide honning
Men det var lige ved at gå galt, for
der er også andre ting som kan spille ind. F.eks. har jeg i år haft besøg
af en slikmund der har gjort et
ihærdigt forsøg på at komme ind til
et par stader. Det mislykkedes, men
et par magasiner blev ødelagt, lige-

som bifamilien fik bugløb og der står
en udskiftning af tavler og en rengøring for døren lige så snart det kan
lade sig gøre. Synderen var en
grævling.
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