Vejledning i udfyldelse af stadekort
Sværmtendens

Tavlefasthed
Temperament

Bedømmelse fra 1-5

Bedømmelse fra 1-5

Bedømmelse fra 1-5

5. Ingen bestiftede cellekopper

5. Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved

5. Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg.

4. Bestiftedecellekopper. Ingen sværmhindrende indgreb

provokering. Afrysres let. Flyver ikke op ved afrystning.

4. Stikker ikke ved brug af røg.

Fortaget. Ingen sværming.

4. Rolige. Bierne lidt urolige på tavlerne,men flyver ikke

3. 1-3 stik uprovokeret.

3. Bestiftedecellekopper. Et sværmhindrende indgreb

op ved afrystning

2. 4-10 stik uprovokeret.

foretaget. Ingen sværming.

3. Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter

1. Aggressive. Stikker villigt.

2. Bestiftedecellekopper. Et sværmhindrende indgreb

uprovokeret.

Foretaget en eller flere gange. Ingen sværming.

2. Urolige. Bierne løber på tavlerne. Mange bier letter

1. Sværmning.

uprovokeret.
1. Meget urolige. Mange bier i luften.
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A. Apifonda
F. Flydene

