En sæson med bierne
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Forårets arbejde
Nu starter den gode tid, hvor vi igen
kan komme til bierne. Jeg arbejder
kun med opstablingsstader, og det
første arbejde er at skifte eller rense
bunden. Det gøres efter, at der har
været renselsesudflugt, det vil sige,
at bierne har været ude at tømme
sig. Det sker ved temperatur
omkring de 8-10° i stille vejr og sol.
Samtidig kan man mærke om stadet
er for let. Er det tilfældet, løftes
låget af stille og roligt for ikke at
forstyrre bierne. Nu kan man se ned
gennem tavlegaderne, om der er
foder, og om der er liv.
Er man i tvivl, om der er foder nok,
gives en pakke Apifonda á 2,5 kilo.
Der laves et hul på størrelse med en
tændstikæske
vendt
ned
mod
bierne. Er der brug for det, skal de
nok tage det, og familien er reddet
fra at sulte ihjel. Prisen er ca. 32 kr.
og det er godt givet ud. Familien har
jo brugt foder i løbet af efteråret, og
er der ikke nok, dør den.
Er familien død, skal der straks
lukkes for flyvehullet, så der ikke
kan opstå røveri fra stadet og dermed flytte sygdomme fra et dødt
stade. Tavlerne sendes til omsmeltning og vask. Stadet rengøres, så
det er klart til at blive brugt igen.
Når man synes, at der er foder nok,
kan man en stille dag, hvor
temperaturen er ca. 10°, sætte et
magasin på. Hvis man har jomfrutavler, kan de med fordel bruges nu,
både til trugstader og opstabling
med samme gode resultat. Man
fjerner dækbrædder/dækplade og
lægger en avisside over for at undgå
varmetab. Derefter påsætter man
magasinet med jomfrutavler samt

en tom tavle til droner. Der behøver
ikke at være dronevoks, bierne skal
nok bygge, når der er behov.
Dronetavlen placeres i midten.
Denne operation kan laves omkring
første april, og nu har bierne plads
nok til omkring første maj, hvor
stikkelsbærrene blomstrer. Så efterser man stadet, om bierne har taget
magasinet i brug.
Har de det, kan der omskiftes en
dag, hvor temperaturen er 15°. I
trugstader tages de gamle tavler fra
truget op i magasinet, og man
sætter tavlerne fra det nye magasin
ned i truget. Bierne skal rystes
omhyggeligt af de gamle tavler, så
er man sikker på, at dronningen er i
bunden. Så lægges et dronninggitter
på, og magasinet med de gamle
tavler sættes over dronning gitret.
Efter 24 dage er tavlerne tømt for
yngel, og der bliver fyldt honning i,
hvorefter de slynges og sendes til
afsmeltning og vask.
Herefter bruges kun kunsttavler.
Husk at kontrollere for dronningeceller i magasinet med de gamle
tavler 10 dage efter, der er flyttet
rundt.
Det varer 40 dage fra ægget er lagt,
til bien bliver trækbi. Det samme
gælder for dronen. Det varer også
40 dage fra æglægning, til den
bliver kønsmoden.

Aflægger
eller en lille ny familie, kært barn
har mange navne.
Tiden er nu 25/5 - 6/6. Bifamilien er
i vækst og sværmning skal undgås.
Til en ny familie bruges en pollen
tavle, to yngeltavler med nylagte
æg og en fodertavle eller honningtavle med påsiddende bier (dronningen bliver i det gamle stade). Der
skal være mange bier, da alle trækbier flyver hjem til moderstadet.
Flyvehullet må ikke være større end
2 cm, da vagtbierne skal have så
lille et hul at forsvare som muligt.
Nu går der 16 dage, før en ny
dronning kryber ud. Der går
yderligere 5 dage, inden hun er på
parringsudflugt, men 5 dage senere
er hun i æglægning.
Kontrollér tre dage efter, den nye
familie er lavet for at se, om der er
stadig er dronningeceller. De må
ikke fjernes, det ordner den først

udkrøbne dronning selv. 26 dage
efter, familien er lavet, kan der
kontrolleres, om hun er befrugtet og
i orden.
Der kan tilsættes fuldt forseglede
yngeltavler med påsiddende bier til
den lille familie for at styrke den, og
det skal være unge bier. Der fyldes
op med tavler, og der fodres med
Apifonda. Tiden er nu ca. 1/7. Der
kan ikke høstes honning af den, for
den laver vinterbier, og der er igen
de 40 dage fra æg til trækbier.
•

