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raten, uit elk volk een. Daarbij zijn alle bijen van beide
volken afgeschud. Als voorzorgsmaatregel zijn beide
volken een avond tevoren gevoerd met in het voer
een paar druppels vanille-essence. Tijdens het afschudden van de raten zijn de bijen besproeid met
essencelwater uit de plantenspuit. De vliegbijen verdwenen direct en wat overbleef waren jonge bijen en
twee oude moertjes. Er was geen vechterij. Na een
week waren er eitjes en larfjes aanwezig in een zeer
sterke aflegger.

(Te) rigoreus opruimen van darren?
Onlangs merkte een collega-imker op of er we1 genoeg darren zouden overblijven voor de bruidsvluchten van koninginnen als de DRM massaal zou worden
toegepast. Maar eerst even iets anders. De darrenlarven zijn met de DRM opnieuw het kind van de
rekening. Ze dienen als lokaas voor de varroamijt, bekopen dat met hun leven terwijl ze hun volk behoeden
voor een totale ondergang. In de mensenwereld zou
een dergelijke rol worden geeerd met een standbeeld.
Terug naar de praktijk. Ik denk dat deze imker de
spijker op de kop sloeg. Natuurlijk zullen er altijd darren uit andere raten geboren worden. Tijdens mooi
weer laten ze hun aanwezigheid duidelijk rnerken en
de imker is gerustgesteld. Terecht? In de Amerikaanse
vakbladen wordt de laatste jaren regelmatig geklaagd
over de kwaliteit van jonge moertjes. Een onregelmatig broednest en na enkele maanden rnoerloze
volken zijn schering en inslag. Voor een aantal wetenschappers was dit reden genoeg om te onderzoeken
of de varroamijt en het gebruik van Apistanstrips
invloed heeft op de kwaliteit en hoeveelheid darren.
Uit dit onderzoek blijkt dat de varroamijt een grote
negatieve invloed heeft op de levensduur van darren.
Verrassend was, althans voor mij, dat 5 tot 11 dagen
na hun geboorte de helft van de darren niet meer in
leven was. Ook de invloed van Apistan is niet mis. In
volken uit deze groep werd aan beide zijden van een
raat open darrenbroed een Apistanstrip gehangen.
Voor details zie 'Van Heinde en Ver' in Bijen 8(7/8):
213 (1999).

Conclusie
De leeftijd van darren weggevangen met de DRM =
nul. Er zou dus inderdaad een tekort aan darren
kunnen optreden als de DRM door veel imkers wordt
toegepast. lets om over na te denken. Niet door de
DRM te verwerpen. Een uitweg uit de impasse zou
kunnen zijn als imkers die de DRM toepassen uit Ben
of rneer volken begin april de mijten wegvangen, er is
dan nog geen darrenbroed aanwezig. Deze schone

volken mag het aan niets ontbreken! Met darrenkunstraat worden daarna in deze volken veel darren gekweekt. Het resultaat is gezonde darren uit keuzevolken voor jonge moertjes uit de wijde omgeving. In de
overige volken passen we de DRM toe. Een kwestie
van samenwerken dus. Denk ook nog even aan dat
darrenstandbeeld.
Het weer in september
Voor de periode 1961-1990 geldt als landelijk
gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 millimeter
neerslag en een gemiddelde rnaximumtemperatuur
van 18,3%C.
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Oproep aan creatieve lezers van Bijen
Staat uw tekening &
-end
jaar ap d e voqzagha?
De rsdactie van Hjen is van mening dat de v m p a g i na er aantrekkelijk d?moet an. Qmkijde imksrcollecties van respectiwlijk Jchn en Markice
Driebsrg~n(19983 em Baldi Dekker (1999) zijn we

1 daer t o t nu steeds geed in geslmgd. Clp dit moment
zijn we k z g met plannen maken v m het wlg~&
jaw en vaor de roorpagim denken we aan (martwit) tekeningen gem&
door l e m n van Bijen.
Bij deze roepen we een ieder op die m a g t e k m em
een leuk idee heeft voor wn tekwin$, om deze v&
15 november 1999 in te stum m de re&e.
De
redactie zal een selectie m a b van
~ f 1 tekeruingen
voor de vwrpagina. Pe naam van d e tekenaar wordt
uiteraard vermeid in het eolofoon. Voowaarden:
W: rears van BE@$ geen Iwftijdsgrene
Ondsrwerp: t m p m l i j k vom Bijen, tehningw
b m m d 91s honing etiket kunnen dus odr
Afm8tingpa: rnwimaat 17x20 cm,staand

Klaur: m - w i 2
~ e c h h wptbQd, inkt, aepaxel, gouache,
Slu&n~arkm:15 n o v s m k r 1989

gernengd

Sturen aan: Bijen, t.a,v, mw. M.J.E.M. Canters,
Postbus 90,6720 AB Bennekom.

maandblad voor irnkers september 1999

