Vejledning i føring af stadekort 2016
Tavlenummer

En tavles nummer angives for varmbyg i forhold til flyvespalten. Magasin
2 tavle #1 er den tavle, der sidder forrest mod flyvespalten i 2. magasin.

Dronning

Dronningen opsøges ikke unødigt.
farven / umærket, hvis set. Blank felt, hvis ikke set.

Bistyrke

Angiv et tal for hvor mange tavlegader bierne fylder i
yngelmagasinerne / honningmagasinerne.

Angiv

Æg, Larver,
Forseglet Angiv x, hvis der er set hhv. æg, larver, forseglet yngel. Ellers blank felt.
yngel
Magasin
antal

Angiv antal magasiner for opstablingsstade. For trugstade: 1 for trug, 2
for trug + 1 honningmagasin, 3 for trug + 2 honningmagasiner.

x angiver, den dato dronetavle er isat. I bemærkningerne kan angives,
hvor dronetavlen er placeret. Efterfølgende angives med et tal antal
fjernede sektioner. Blank felt hvis ingen sektioner er fjernet. I
Dronetavle
bemærkninger kan angives, om der er fjernet arbejderyngel, ingen
bemærkning underforstår forseglet droneyngel. - angiver, den dato
dronetavlen er fjernet.

Nedfald

Temperament

Tavlefasthed

Honninghøst

Fodret

Initialer

Et tal angiver antal varroamider talt i indskudsbakken. Efter tællingen
børstes kluden ren, så det næste tal refererer til antallet i den
mellemliggende periode. I bemærkningen kan angives andet nedfald.
5. Stikker ikke. Kan håndteres uden røg / vand. 4. Stikker ikke ved brug
af røg / vand. 3. 1-3 stik uprovokeret. 2. 4-10 stik uprovokeret. 1.
Aggressiv. Stikker villigt. OBS forsøg på stik regnes for stik.
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.
Et tal angiver antal høstede tavler.
Et tal angiver antal liter. Hvis ikke andet anføres underforstås Apiinvert.
Ellers angives i bemærkninger, om det er Apifonda (i kg) eller
sukkeropløsning (i liter).
I højre kolonne anføres initialer for den, der har ført stadekortet.

