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Byg-selv-stade
af biavler Helmut Schlodder

Opstablingsstade som vi bygger det...

Magasinkasse med dobbeltvæg til yngellejet / 
overvintring

Jeg har udviklet dette stade til at være funktionel og 
let, til at tage hensyn til biernes behov og sundhed og 
til at være fri for enhver form for lim, maling eller 
kunststofdele. 
For tiden finder videnskaben mere og mere ud af, at  
plastik og de fleste andre syntetiske stoffer samt  
maling indeholder blødgører, biprodukter og  
nedbrydningsprodukter, der er sundhedsskadeligt,  
oftest kræftfremkaldende og / eller  
hormonforstyrrende. Statistikkerne over den vestlige  
verdens folkesundhed viser tydeligt, at vi forgifter os  
selv. 
Vi burde heller ikke udsætte bierne for disse farlige  
substanser eller gøre noget så sund som honning til et  
potentiel belastet produkt.
Stadet bygges i hurtigt vokset gran med store porer, 
der giver en bedre isoleringseffekt og er lettere end 
andre træsorter.
Om vinteren kan der yderligere vikles sivmåtter eller 
halm omkring stadet. Det er dog også muligt at 
fremstille særlige magasiner med dobbeltvæg, speciel 
til yngelleje og overvintring.
  Vil man overfladebehandle stadet, er det bedst med 
en propolis-opløsning i spiritus.
 Rammemål
Spørger man bierne (igennem empirisk forskning og 
forsøg), foretrækker de helt tydeligt de høje formater 
frem for de lave til deres yngelleje. Jeg selv bruger i 
nogle af mine opstablingsstader også 10x12 til 
yngellejet men 12x10 samt halve 12x10 som 
honningmagasiner for at tårnene ikke bliver alt for 
høje. 12X12 og 12x10 må anses som de næst-
bivenligste rammemål. At bruge 12x10 samt passende 
halvmagasiner er en udmærket kompromis til vores 
stader. De halve magasiner gøre det muligt at høst 
oftere, det giver den bedste kvalitet og forhindrer at 
opstablingsstaderne bliver alt for høje.



12x10 magasin
Halv 12x10

To halve magasiner svarer præcist  ti en 
hel 12x10

Bund set nedenfra Bund bagfra, med indskudsplade

Flyvesprækken er 7 mm.

Dækbræt (3mm brædder) med åbning 
til foder.

I de halve rammer behøver man 
hverken tråd eller kunsttavler. Bierne 
kan udbygge dem med det fineste nye 
voks i løbet af en uge. Så kan de også 
bruges som tavlehonning.

Låg med aluminiumsblik og 
udluftningshul.

I låget er der plads til at anbringe 
foder.. Det er nemt at bygge halve rammer!

Men de kan også købes bl.a. ved mig.

Kontakt:
Biavler Helmut Schlodder
Hammelev Bygade 23
6500 Vojens
Tlf. 74507781 (ring mellem kl. 8.00 og 16.00)
(www.bisiden.dk)


