Sværmerier
I den nye bog, ”Biavl i praksis” er
der et stort afsnit om sværmning,
mest om, hvorfor bierne sværmer,
og hvordan man undgår det.
Nogle læsere mangler imidlertid
viden om, hvad man gør, når bierne
sværmer. Det prøver vi at rette op
på i en serie artikler her i SDE-nyt.
Har du oplevet noget interessant,
sjovt eller besværligt i den forbindelse, vil vi gerne have din
historie. Denne gang bringer vi en række gode råd fra
P.Pedersen i Viborg.
Sværmtilstand
Du kan altid se, om bierne er i
sværmtilstand, ved et kik på dronetavlen, for hvis bierne bygger
på den, er de ikke klar til at
sværme. Dronetavlen er opfundet af P. Pedersen, og hensigten
var at anvende den som barometer i et bistade for at konstatere
sværmtilstand ved bierne som
skrevet, og det er lykkedes.
Det er jo først hen i maj måned,
du kan forvente, at bierne går i
sværmtilstand, og det sker først
ved sværmlystne bier. De starter
med at lave masser af droner på
tavlerne, og du kan følge med i
forløbet, hvis du i maj sætter en
dronetavle - som består af en
tom ramme uden tråd – ned i
stadet som tavle nr. 10. Når du
løfter dækbrættet over tavle nr.

10 kan du følge med i, hvad der
sker uden at forstyrre bierne.

Du kan også se det på bierne i et
magasin, men det kræver, at du
bruger et stykke glas som dækbræt til at kikke igennem, for at
se om bierne arbejder. Vi går ud
fra, at der i magasinet sidder
kunsttavler, som bierne bygger
på, men her kan du let tage fejl,
fordi bierne opfører sig på samme måde når de bygger tavler
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ud, som hvis de er i sværmtilstand, og du kan ikke konstatere
noget, hvis du lukker op ned til
bierne, du skal kikke igennem
glasset på magasinet. Dér vil du
se, at bierne sidder tæt ved siden
af hinanden langs bærelisterne
med hovederne opad. Det gør de
også, når de i sværmtilstand, så
tag ikke fejl af dette. Dronetavlen er en mere sikker observation.
Ved sværmtræge bier vil du se,
at de slet ikke er begyndt at
bygge på dronetavlen; det kommer først senere i forløbet, for de
har ikke den trang, at de skal ud
at flyve, de vil først have hjemmet bygget op, inden de skal ud
på eventyr.
Hvis du er kommet bagud, og
bierne sværmer, er det i de fleste
tilfælde den gamle dronning, som
rejser ud med den første sværm,
Det er ca. halvdelen af bierne,

der forsvinder, hver gang de
sværmer, og de kan godt sende
flere sværme ud.
Hvor sidder sværmen så ? Vi håber at finde den, og så skal man
bruge en sværmekasse, hvor
bunden kan tages af, for bierne
vil helst opad. Kassen sættes
ovenover sværmen, men det kan
være lidt vanskeligt at indfange
en sværm i varmt vejr eller midt
på dagen. Hér kan du eventuelt
overbruse sværmen med koldt
vand på lidt afstand og så sætte
kassen over. Hvis du vælger at
ryste sværmen ned, så vent altid
til det bliver aften, så du får alle
bierne med hjem. Det kan være
nødvendigt at vente, til det næsten er mørkt, eller det er koldt,
så bierne ikke flyver mere.
Det kan være nødvendigt at fodre en sværm med 2 kg. sukker,
da de kun har mad med til 4
døgn.
P. Pedersen, Viborg

