
På sommerens dronningeavlskursus vil du se jomfru-dronninger blive klækket tre, fire, fem gange - 
afhængig af vejret. Kurset er praktisk anlagt. Deltagerne omlarver selv og mærker de udrugede 
jomfruer. Dronningerne bliver brugt i de eksisterende familier i skolebigården, og til de bifamilier, de 
nye biavlere kan købe som start-kit. Deltagerne i dronningeavlskurset får også en dronning. Hvis 
vore medlemmer har en særlig god bifamilie, vil vi gerne omlarve fra denne og få varieret 
avlsmateriale. Vi opfordrer deltagerne til selv at avle dronninger til husbehov - gerne på larver fra 
Skolebigårdens gode ø-parrede dronninger. Vil du forsøge at udruge dronninger i din egen 
cellebygger, så kom med din egen ramme med dronningekopper. Så kan du omlarve fra 
skolebigårdens gode dronninger. Vi har dronningekopper i foreningen, du kan købe.
Det koster 75 kr. for et sæt til ti dronningelarver. Du skal bruge din egen ramme, som du sætter to 
lister i. På listerne sætter du dronningekopperne. Husk, at du 6-10 dage før omlarvning skal have 
forberedt dit bistade, så det kan bruges som cellebygger.
Kontroller datoer jævnligt på hjemmesiden, da der løbende vil komme ændringer. Især regnperioder 
kan nødvendigøre ændringer.

Vi samler Gelé Royal
Vi savner Gelé Royal på dronningeavlerkurset. Bygger bierne dronningeceller i dit bistade, må du 
meget gerne donere cellerne til dronningeavlskurset. I de åbne dronningeceller er der mest Gelé 
Royal. Skær dronningecellerne ud, læg dem i fryseren indtil du kan overdrage dem til Jens Blume 
eller én af de øvrige i bestyrelsen.
Progam for 2018. På denne side vil du kunne følge dronningeavlen i skolebigården, dvs. tidspunkter 
for omlarvning, etablering af småfamilier osv. Kontroller datoer jævnligt da der løbende vil komme 
ændringer og se også Bi-Sams dronningeavlskalender. Især regn kan nødvendigøre ændringer.

Mandag 14. maj kl. 16. En cellebygger gøres klar

Mandag den 21 maj – kl.09.00 1. omlarvning.

Onsdag den 23. maj mellem kl. 19 og 20. Evt. kigges efter hvor mange dronningelarver som er 
antaget.

Onsdag den 30. maj kl. 18.00. Parringskasetter gøres klar, bier fanges til disse og 
dronningerne/cellerne fra 1. omlarvning sættes i.
Vi skal også udføre 2. omlarvning. Her skal vi gøre os umage. Disse jomfruer skal til ø-parring.

Onsdag den 6. juni kl. 19. Bure på dronningecellerne. Ø-parringskasseter gøres klar.

Mandag den 11. juni kl. 18. Bier fanges, droner sies fra og bierne sættes i parringskassetterne.

Tirsdag den 12. juni kl. 18. Jomfrudronningerne mærkes og sættes i ø-parringskasetter. Vi skal 
også udfører 3. omlarvning.

Torsdag den 14. juni. Ø-parringskasetter med jomfrudronninger fra omlarvningen den 1. juni skal 
køres til Glumsø.

Mandag den 18. juni kl. 19. Ny cellebygger gøres klar .

Lørdag den 23. juni. 4 omlarvning. Mødes kl. 15. Bure på celler fra 3. omlarvning. Parringskasetter 
gøres klar, bier fanges til disse.

Mandag den 25. juni kl. 19. Jomfruer fra 3. omlarvning mærkes og sættes i parringskassetterne.

Onsdag den 27. juni kl. 19. Bure på cellerne fra 4. omlarvning.

Fredag den 29. juni. De ø-parrede dronninger skal hentes i Glumsø.

Onsdag d. 4. juli. Mødes kl. 18.00. Bier fyldes i parringskassetter og dr. celler tilsættes.

Onsdag d. 11. juli. Evt. mærkning af jomfruer fra 4. omlarvning.

 




