Aflæggerfamilier og reservedronninger
Sørg for at danne aflæggere hvert år, men hav også nye dronninger klar, når det er nødvendigt.
Den normale praksis, når der skal
dannes småfamilier, er at tage en
fodertavle 2-3 yngeltavler, fylde
kassen op med kunsttavler og ryste
mange unge bier ned i den nye aflægger. Med en ny, befrugtet dronning i maj måned, giver en sådan
familie en kasse honning samme år,
og ved indvintringen kan familien
slås sammen med en anden familie,
hvor dronningen står for tur til at
blive udskiftet.

formål. Her f.eks. en styroporkasse,
der kan indeholde flere forskellige
rammemål, enten 6 Dadant-rammer

eller NM, LM eller 12 X 10, når man
indsætter en foderkasse.

Det nemt at sætte buret med den nye
dronning fast mellem to tavler.

Denne metode er god, når man vil
udvide antallet af stader eller skal
have bestanden op igen efter en
vinter med store tab. Ulempen er
selvfølgelig, at de nye familier først
kommer på fuld styrke, når de skal
indvintres, men så har man også en
god, stærk familie det følgende år.
Min anbefaling går imidlertid ud på
at forebygge snarere end at helbrede. Derfor bør dannelse af småfamilier være en fast del af biavlen.
Hvert år. Det kan også være en nicheproduktion, hvor man om foråret
kan sælge bifamilier til de biavlere,
der hvert år har vintertab. Der findes kasser specielt beregnet til dette

Ovenstående billeder er hentet fra
www.holtermann.de, men annoncørerne i SDE-nyt har dem også. Se
artiklen i SDE-nyt 2006-4 med referatet fra et møde på Aulumgård. Her
så vi en tilsvarende kasse, som
Knud Hvam havde udviklet.

Nogle biavlere har en helt fast praksis med at skifte dronninger hvert
andet eller tredje år. Ja, nogle går
så vidt, at de skifter hvert år, men
det er lidt ekstremt. Imidlertid er
det en god og sundhedsfremmende
foranstaltning at have unge dronninger, og har man en god leverandør – det kan også være én selv
selvfølgelig – sikrer man sig hvert år
et passende antal, svarende til dem,
man ønsker udskiftet. Her kan en
hel kasse godt være en stor mundfuld, og måske ønsker man ikke at
svække sine bifamilier alt for meget
i begyndelsen af sæsonen, hvor vinterrapsen stadig er i fuldt flor. Man
kan i stedet dele en kasse med nogle mellemrum, så man f.eks. får 3
afdelinger med hver sin dronning.

Byg en bund, der svarer til dit magasin af fire stykker vandfast krydsfiner. Sæt en plade på, og søm lister
langs siden, så rammerne hæves
lidt fra bunden og bierne kan passere frit under dem.

Tværstykkerne skal trækkes lidt tilbage, så flyvehullerne kan bores i
bunden af pladen. Der bores i to

modsatte hjørner og midt i den anden side, så der bliver størst mulig
afstand mellem flyveåbningerne.
Der tilskæres to bundlister af samme dimension som kantlisterne og
to mellemrum af krydsfiner.

Nu passer kassen til tre afdelinger
med 3 rammer i hver. Der anvendes
en fodertavle, en udbygget tavle og
en kunsttavle samt en god del unge
bier. Dronningeburene kan anbringes på bunden i hvert afdeling, og
så kan de små familier passe sig
selv, til der bliver brug for dronningerne.
Det kan godt lade sig gøre bare at
tage én dronning og slå to afdelinger sammen, eller to dronninger og
slå alle tre afdelinger sammen til én
enkelt familie, som overlever fint og
bliver en reservefamilie næste år. •

