Beebreed-darren op Vlieland
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Komende zomer staan er voor het eerst
darrenvolken van Beebreed op het
Carnicabevruchtingsstation op Vlieland.
Dit is het gevolg van een afspraak tussen
de Stichting Station voor Carnicateelt
(‘Teeltstation Schiermonnikoog’) en de
werkgroep Beebreed Nederland om beide
om het andere jaar darrenvolken op
Vlieland te gaan plaatsen.

de beste door Beebreed.eu in 2012
gepubliceerde koninginnen, allemaal
met prachtige teeltwaardes. In principe
konden we kiezen uit 6000 koningin
nen die in 2011 getest waren, maar
ook nog uit vele koninginnen die in
2010 en ervoor getest waren. Kiezen,
voor zover nog in leven natuurlijk. We
hebben ons beperkt tot koninginnen
die goedgekeurd waren op de rasken

Onder verantwoordelijkheid van Jan
Trip en Gert Jan Schreuder werden er
van een daarvan jonge koninginnen
geteeld, waarvan er 24 in EWK’s (een
raatskastjes) getransporteerd zijn naar
Gerrit Freije in Zuidlaren. Onder diens
verantwoordelijkheid zijn de bevruch
tingskastjes naar Vlieland gebracht. De
bevruchting verliep heel goed en de
bevruchte koninginnen zijn ingevoerd
in volken die al op Vlieland stonden.
Hoewel de winter nog niet helemaal
voorbij is, ziet het er voor de darren
volken komende zomer gunstig uit.
Onze koningin is in 2011 bevrucht op
het Duitse bevruchtingseiland Wanger
ooge en heeft de aanduiding 17-27-282011, lijn Carnica Troiseck 1075. Haar
door Beebreed.eu geschatte teeltwaar
des voor honingopbrengst, zachtaar
digheid, raatvastheid, zwermtraagheid
en Varroatolerantie zijn respectievelijk
125, 125, 124, 119, 129. Dit zijn heel
hoge teeltwaardes, want de gemid
delde teeltwaarde van alle koninginnen

Imkergemeenschap

Voor het eerst

Bevruchtingskastjes op het Vlielandstation

merken, waardoor de lijst korter werd.
We hadden ook uit de ruimere lijst kun
nen kiezen en de teler kunnen vragen
de koningin alsnog te laten keuren. Dit
was echter de eerste keer dat we dit
deden en we wilden het ons niet te
moeilijk maken. Om dezelfde reden
hebben we ons beperkt tot telers die
niet te ver van Nederland wonen, om
dat we zelf de larfjes wilden opkweken
en geen jonge koninginnen wilden
laten opsturen, hoewel dat ook had
gekund. Zo kwamen we uit bij twee
koninginnen, geteeld en getest door
Johann Saathoff in Ihlow bij Emden (D).

Verzendkisten voor zes EWK’s.

van de laatste vijf jaar is bij afspraak
gelijk aan 100 en maar ca 2,5% van
alle koninginnen in de databank heeft
een teeltwaarde boven de 120. Zie voor
meer details de aankondiging voor
Schiercarnica’s op bladzijde 24 of kijk
op www.beebreed.nl, ‘Vlieland’.
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Dit jaar dus Beebreed-Carnicadarren,
volgend jaar weer darrenvolken van
een Schiercarnicakoningin, enzovoorts.
De werkgroep Beebreed heeft zich vo
rig jaar maart gebogen over de vraag
van welke Beebreedkoningin de dar
renvolken na te telen. Op verzoek van
de Stichting lag daarbij de nadruk wat
meer op zachtaardigheid en Varroa
resistentie dan op honingopbrengst,
raatvastheid en zwermtraagheid. Die
vijf zijn de kenmerken waarvoor binnen
Beebreed teeltwaardes geschat wor
den (zie www.beebreed.nl).
Eerst hebben we een lijst gemaakt van
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