Vejledning i brug af stadekort
Det er vigtigt at du følger dine bifamilier og gør notater. Så lærer du hurtigt dine bier at kende.
Vi anbefaler, at du fører et stadekort for hver bifamilie og udfylder det, hver gang du ser til bierne.
Stadekortet kan evt. suppleres med mere fyldige notater, når der er behov for det. Især i de første
sæsoner som biavler kan det være nyttigt at beskrive nye observationer grundigt.
Beskrivelsen nedenfor er knyttet til vedlagte stadekort.
DBFs konsulenter Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen har desuden udviklet et godt og gratis
elektronisk stadekort, se stadekort.dk

Tidspunkt på sæsonen
Gør det til en vane at bruge stadekortet hele året, ved hvert eftersyn og hver gang du foretager et
indgreb eller gør en væsentlig observation.

Fremgangsmåde
En vejledning i at udfylde de to vedlagte stadekort, et for opstablingsstade og et for trugstade.
Basisinformation - Udfyldning af de øverste felter
Angiv årstal og bigårdsnavn, samt stadenummer eller navn på bifamilien.
Dronning: Mærke, farve og oprindelse.
Hvis du har anskaffet en bifamilie, så notér hvordan, hvornår og fra hvem du har fået den
(købt, anskaffet via lokalforening, en sværm eller andet).
Noter, hvad du ved om dronningen: er hun mærket eller umærket, er hun fra en af de
professionelle dronningeavlere (angiv linje, hvis du kender den), en lokalt friparret datter af
en kendt dronning eller andet.
Skiftes dronningen af en eller anden grund, så tilføj hvad du ved om den nye dronning.
Udfyldning af søjler ved et eftersyn og/eller indgreb
1: Dato
Observationer og bedømmelser
Søjlerne 2 - 7 omhandler bifamiliens tilstand.
2-4: Æg, larver, forseglet yngel.
Sæt kryds, hvis du ser yngel af den angivne slags. Du skal kunne se forskel på vokslåg over
yngel, over honning og over gammelt foder.
5: Dronning.
Ser du dronningen, så noter farven, hvis hun er mærket, og umærket ellers. Et tomt felt viser,
at du ikke så hende.
6. Karakter for temperament (højeste karakter er 5).
5. Stikker ikke. Kan håndteres uden røg/vand.
4. Stikker ikke ved brug af røg/vand.
3. Et til tre stik uprovokeret.
2. Fire til ti stik uprovokeret.
1. Aggressiv. Stikker villigt.
OBS: Forsøg på stik regnes for stik.
7. Karakter for tavlefasthed (højeste karakter er 5).
5. Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrystes let.
Flyver ikke op ved afrystning.
4. Rolige. Bierne enten lidt urolige på tavlerne eller er svære at ryste af.
3. Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.
2. Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret.
1. Meget urolige. Mange bier i luften.

Indgreb
Søjlerne 8 - 13 omhandler biavlerens indgreb.
8a9. Opstablingsstade. Antal magasiner, dronningegitter samt bistyrke.
Noter antal magasiner, f.eks. 3. Er dronningegitter tilsat, så notér f.eks. (2) nedenunder, hvis
gitteret er placeret mellem 2. og 3. magasin.
Bistyrken angives enten som det totale antal tavlegader med bier eller blot antal tavlegader
med bier i det øverste magasin. Det sidste noteres f.eks. som /5, hvis det afspejler bistyrken i
øverste magasin, når man åbner stadet.
Om vinteren kan du beskrive klyngen under bemærkninger.
8b9. Trugstade. Antal tavler i hhv. trug og magasiner, samt bistyrke.
Noter antal tavler i truget og antal tavler i evt. magasiner.
Bistyrken angives som det totale antal tavlegader med bier. Kan f.eks. noteres som 14/5, hvis
det afspejler bistyrken i hhv. truget og et magasin, placeret forrest over truget.
Vi anbefaler, at du bruger dronningegitter mellem truget og magasin.
Om vinteren kan du beskrive klyngen under bemærkninger.
10. Dronetavle
Angiv hvornår dronetavlen tilsættes og hvornår den tages fra. I tidsrummet derimellem
angives, om der er skåret droneyngel fra.
Skæres tavlestykker af anden art fra, f.eks. med arbejderyngel eller honning, noteres det
under bemærkninger.
Andre varroabehandlinger kan noteres under bemærkninger.
11. Varroa-nedfald.
Hvis der er indsat en varroa-indskudsbakke, kan det naturlige nedfald af varroamider tælles
og angives. Gør det til en vane at rense indskudsbakken efter hver gang, så antallet er siden
sidst.
I forbindelse med myresyrebehandling og oxalsyredrypning er det vigtigt at tælle mider, så
du ved, hvor stort midetrykket er i bifamilien, og så du kan vurdere, om der er brug for en
ekstra behandling. Indsæt en ren indskudsbakke, når behandlingen påbegyndes, og tæl
nedfaldet over en periode på 2 - 3 uger.

12. Honninghøst.

Angiv antal høstede honningtavler. Hvis du høster flere gange i løbet af sæsonen, er det en
fordel at alle tal står i søjlen, så du nemt kan bedømme årets samlede høst fra bifamilien. Når
honningen er slynget, presset eller på anden måde udvundet, ved du måske også, hvor
mange kilo, du fik ud af det.

13. Foder.
Angiv under bemærkninger foderets art: flydende eller foderdej, og i søjle mængden,
målt i liter eller kilo. Hvis du fodrer flere gange, så er det nemt at overskue, hvor
meget du har fodret med i alt.
Det er vigtigt at kontrollere biernes fodertilstand omkring 1. oktober og i det tidlige
forår. For et opstablingsstade er det forholdsvist let at veje stadet med et spændbånd
omkring det og en kuffertvægt.
14. Bemærkninger.
Under bemærkninger anføres observationer og indgreb, som ikke kan beskrives
fyldestgørende i søjlerne.
Er der behov for at referere til en bestemt tavle, så angiv tavlens nummer fra flyvespalten og
bagud (i koldbyg i skriveretningen fra venstre mod højre, når du står bag ved stadet).
Noter f.eks., hvis du ser en udskiftningscelle, hvilken tavle den er på.

Betydning
Ved at bruge stadekort bliver det nemt at følge bifamiliens udvikling gennem sæsonen. Stadekortets
struktur understøtter, hvad det er vigtigt at notere og huske.

