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Ko n i n g i n n e n t e e l t

Teeltperiode van carnicamoeren op
Schiermonnikoog
M.J. Duchateau

Trouwe afnemers van Schiermoeren vragen wel eens waarom de moeren zo laat,
rond 20 juli, afgeleverd worden. Daarom
uitleg over de teeltperiode op Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog is een prachtig
Waddeneiland in het noorden van Nederland. Het feit dat het in het noorden ligt,
omgeven door water, geeft al meteen aan
waarom de moertjes relatief laat zijn. De
natuur op Schiermonnikoog ligt een paar
weken achter in vergelijking met het vaste
land. Als de bijen op het vaste land hun
stuifmeelvoorraden allang hebben kunnen
aanvullen met wilgenstuifmeel en het
vroege fruit al in bloei staat, moet de bloei
van de kruipwilg op Schiermonnikoog nog
beginnen.

Voorjaarsinspectie
De volken op Schiermonnikoog beginnen zich pas eind april duidelijk te ontwikkelen, met nieuwe stuifmeelvoorraden
en hier en daar zelfs wat verse honing. De
grote voorjaarsinspectie kan dus pas eind
april plaats vinden. Tijdens deze inspectie
wordt gekeken hoe groot de volken zijn
(aantal ramen bijen en ramen broed),
worden AVB monsters genomen en wordt
op een mooi raam met gesloten broed
het aantal lege cellen per honderd cellen
broed geteld om te bepalen of er inteelt
is; Schier is tenslotte een eiland met een
gesloten populatie. Ook het gedrag wordt
beoordeeld: vast op de raat, niet opvliegen,
niet steken. Dit gedrag is een van de
belangrijkste kwaliteitseisen voor
SchierCarnica, naast natuurlijk dat volken
voldoende groot en gezond moeten zijn.

Op sterkte
Pas tegen eind mei zijn de volken op
voldoende sterkte om te gaan gebruiken
als pleegvolk en later ook om bijen af te
tappen voor het vullen van bevruchtingskastjes. De eerste zwermneigingen zijn er
rond die tijd , wat ideaal is voor het-- aannemen van larfjes en verplegen tot mooie
carnicamoertjes.
De teelt van carnicamoeren begint dus
eind mei/begin juni. In de eerste week van
de teeltperiode worden starters gemaakt,
overgelarfd en aangenomen doppen in de
pleegvolken gehangen. In de volgende tien
dagen worden de gesloten doppen in de
broedstoof geplaatst waar binnen één à
twee dagen de jonge moertjes uitlopen.
Vervolgens gaan de moertjes in de bevruchtingskastjes die daarna vijf dagen op
een donkere, koele plek onder de bomen
met rust worden gelaten. Vanaf de derde
week in juni worden de bevruchtingskastjes in het veld gezet en kunnen de moertjes op bruidsvlucht zodra het weer mee
zit. Omdat we alleen moertjes leveren die
gesloten werksterbroed hebben en we
enige speling willen hebben in verband
met het weer vindt de 'moerenoogst' op
derde vrijdag in juli plaats en worden ze 's
zaterdags per trein afgeleverd, dit jaar is
dat 19 juli.

Darrenteelt
Naast koninginnenteelt is ook darrenteelt van belang. Omdat in een korte tijd
(1-2 weken) veel moertjes bevrucht moeten
worden met voldoende darren, wordt in
de volken die voldoen aan onze kwaliteitseisen, rond eind april een raam uitgebouwd
darrenraat gehangen zodat er tijdens de
bruidsvlucht voldoende darren zijn. Zo'n
ingehangen darrenraam wordt alleen
belegd als een volk op voldoende sterkte
is.
Samenvattend kan gezegd worden dat
we de teelt niet kunnen vervroegen vanwege de klimatologische omstandigheden
die van invloed zijn op de ontwikkeling
van de volken.

Bestellen
Geïnteresseerd in carnicamoeren van
Schiermonnikoog? U kunt tot 15 mei
bestellen door overmaking van € 27,50 per
moer op Postbankrekening 28.59.193 t.n.v.
Penningmeester Stichting Station voor
carnicateelt te Diemen.
U kunt ook telefonisch, per email of
schriftelijk bestellen bij Afra Laan, Aristide
Briandstraat 2, 1111 KE Diemen,
t 020-69 08 886, e scholing@xs4all.nl.
Vermeld in ieder geval de volgende
gegevens: naam, huisadres, postcode,
woonplaats, telefoon vast en mobiel en
uw emailadres. Bekijk ook onze website:
www.schiercarnica.nl. U krijgt tijdig
bericht op welk station bij u in de buurt
en op welk tijdstip de moeren zullen worden geleverd.

Overlarfdagen
Limburg
• Buckfast H.H. Korten, Asbroek 4
6088 PE Roggel
t 0475-45 34 20
• Carnica P. Elshout, Wilhelminalaan 52
6114 BH Susteren
t 046-44 92 987
m 06-10 65 74 17
• Carnica E. Sambeth, Heiberg 7
6436 CI Amstenrade
t 046-44 28 271
• Carnica J.J. Steegh, Brandakkersweg 2
5971 NX Grubbenvorst
t 077-36 61 886
• Carnica M. v.d. Boogaert,
Bocholterweg 5
6006 TL Weert
t 0495-52 00 80
• Carnica J. Caris, B.Cremerstraat 28
5971 VX Grubbenvorst
t 077-36 61 936
Voor alle contacten geldt: bezoek alleen na
telefonische afspraak.

