
Sommerplan for skolebigård 2022 
 

Vi mødes tirsdage kl. 19:00 med undtagelse af de to lørdage, hvor der startes kl. 8:00 

Adressen er: Nørregaard Økologi, Nedermarken 8, 5560 Aarup 

 
dato uge aktiviteter 

   

? 16? Kontrol af bi styrke efter vinter evt. udvidelse:  en dag med godt vejr (herom nærmere) 

03-05 18 Kontrol af yngelleje:  udvidelse efter behov: dronetavler ved udvidelse:  rengøring af 
bunde 

10-05 19 Vi sætter voks i tavler:  kontrol af yngelleje:  udvidelse efter behov: dronetavler: 
udrensningsprøve 

17-05 20 Alm.. Eftersyn: honningmagasin efter behov dronningegitter under 3.kasse: øve 
mærkning af dronninger 

24-05 21 Alm. Eftersyn: vurdere om det er tiden til at lave aflæggere: øve mærkning af dronninger 

31-05 22 Alm. Eftersyn: lave aflæggere hvis bi styrke og vejr tillader 

07-06 23 Alm. Eftersyn: isætning af bitømmer der laves evt. aflæggere (måske flere hvis det 
vurderes) 

11-06 23 Honningfratagning og slyngning kl.08:00 

14-06 24 Alm. Eftersyn: regulering af tavler og magasiner efter honningfratagning: isætning af 
indskudsbakker til kontrol af varroanedfald: der laves evt. aflæggere 

22-06 25 Alm. Eftersyn: Tælle nedfald af varroamider 

28-06 26 Alm. Eftersyn: evt. forberedelse til dannelse af vinterleje med nye tavler i bunden 

05-07 27 Vinterleje dannes: dronning i nederste kasse på jomfru og kunsttavler så vidt muligt 

12-07 28 Alm. Eftersyn: tjek om dronning er i nederste kasse 

19-07 29 Alm. Eftersyn. 

26-07 30 Begynder fodring: der sættes bitømmer i staderne 

30-07 30 Honningfratagning og slyngning  kl.08:00 

02-08 31 Alm. Eftersyn: Behandle mod varroamider: fodring 

09-08 32 Alm. Eftersyn: Tælle nedfald af varroamider 

16-08 33 Alm. Eftersyn: Tager bierne foderet ned som de skal. 

23-08 34 Alm. Eftersyn: evt fjerne foderkasser 

30-08 35 Alm. Eftersyn: Syne nybegyndernes småfamilier 

06-09 36 Alm. Eftersyn: Nybegynderne tager deres småfamilier med hjem 

13-09 37 Sæsonafslutning / Grillaften 

 
 
Der vil blive udskiftet et par dronninger i løbet af sæsonen når tiden er til det 
Vi vil tale lidt om sygdomme:  evt.kursus i dronningeavl på hobbyplan 
Der tages forbehold for ændringer af planen PGA.vejret m.m. 


