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In 2014 stonden ongeveer 20 stand
bevruchte darrenvolken permanent
op Ameland. Die waren geselecteerd
uit ongeveer 60 overwinterde volken.
Standbevruchte darrenvolken blijken
vitaler en verzorgen de darren beter. Net
als in voorgaande jaren leidden de vele
vrijwilligers ook in 2014 het opkweken
van nieuwe darrenvolken en het trans
port van alle bevruchtingskastjes naar
Ameland in goede banen. Nieuw is dat
de werkzaamheden in het vervolg via
commissies zal verlopen. De vrijwilligers
hebben kunnen aangeven in welke
commissie ze zitting willen nemen.
De koninginnen van 2013 op Ameland
zijn door Gosse van der Velde en Ale
Kuperus in november 2013 verwis
seld voor de nieuwe serie voor 2014.
Deze koninginnen worden opgezet en
verzorgd door de vrijwilligers totdat ze

op de volken, die op Ameland overwin
teren, geplaatst worden.
Eind maart 2014 hebben de vrijwil
ligers weer hun voederkransmonsters
ingezonden. Deze monsters zijn begin
april verzonden naar het bijeninstituut
Celle voor onderzoek op Amerikaans
vuilbroed. De uitslag van het onder
zoek was voor alle monsters negatief:
geen vuilbroedsporen.
Op 18 juni hebben we overgelarfd voor
de darrenvolken van 2015.

Nederland, Duitsland en België. Ook
in 2014 hebben we weer drie periodes
van twee weken gedraaid.
De resultaten waren dit jaar goed. Het
percentage geslaagde bevruchtin
gen van de eerste periode was 75%,
ondanks de niet zo gunstige weers
omstandigheden. De tweede periode
leverde 73% bevruchte koninginnen op
en de derde periode 81%.

Resultaten 2014

Dit jaar waren er 13 imkers met 100% be
vruchte moeren, waarvan 8 in de tweede
periode. We merken dat de resultaten
per imker elk jaar omhoog gaan.

In 2014 hebben we voor het eerst van
meerdere verzamelplaatsen gebruik
gemaakt. Die worden door imkers ter
plaatse beheerd en dat werkte naar
tevredenheid. De inzenders kwamen
net als in vorige jaren hoofdzakelijk uit

De darrenvolken waren het hele seizoen
in uitstekende conditie. Ze zijn alle 10
dagen nagezien en de volken werden re
gelmatig bijgevoerd. Vooral in de maand
juli is er wel stuifmeel op het eiland, maar

weinig nectar. De darrenvolken zijn in
augustus behandeld met mierenzuur ter
bestrijding van varroamijten.

Tips
Bij het plaatsen van de bevruchtings
kastjes worden ze gecontroleerd op
de aanwezigheid van darrenroosters.
Soms was een koninginnenrooster
aanwezig in plaats van een darren
rooster. Dat moet natuurlijk niet omdat
dan de koningin niet op bruidsvlucht
kan gaan en onbevrucht blijft. Kijk dus
kritisch naar uw darrenrooster en geef
eventueel aan wat het darrenrooster is
als er meerdere openingen zijn.
Om een goed bevruchtingsresultaat
te behalen blijft het belangrijk dat de
koninginnen minstens 5 dagen oud zijn
vóórdat dat ze naar Ameland gaan. Zie
daarvoor ook het bijgaande tijdschema
dat eveneens op de website
www.buckfastbevruchtingsstation.nl of
www.stichtingbijen.nl wordt gepubliceerd.

Als u bij terugkomst van de bevruch
tingskastjes constateert dat een konin
gin nog maar net aan de leg is, maak
dan de eerste dagen gebruik van een
koninginnenrooster totdat er gesloten
broed in dat kastje aanwezig is.

Seizoen 2015
We zijn van plan om in 2015 vier peri
odes van twee weken te organiseren,
mits er voldoende aanmeldingen voor
zo’n vierde periode zijn. Op de site
staat de afstamming van de darrenvol
ken.
De data voor inzending zijn: 1e periode
30 mei, 2e periode 13 juni, 3e periode
27 juni en 4e periode 11 juli.
Het halen en brengen in Holwerd is in
alle gevallen tussen 10.00 uur en 11.30
uur aan het begin van de pier (links,
net na de dijkovergang).
Het tijdschema wordt dan als volgt:

Periode

Overlarven

Uitlopen

Naar Ameland

Terug van Ameland

1e

12 mei

24 mei

30 mei

13 juni

2e

26 mei

8 juni

13 juni

27 juni

3e

9 juni

21 juni

27 juni

11 juli

4e

23 juni

5 juli

11 juli

25 juli
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Goed geschoten

Portret “De bijenkoningin”, vervaar
digd van de overblijfselen van de
behuizing van een bijenvolk dat in
september 2012 is dood gegaan.
De maker van het beeld, Karola
Veldkamp, is behalve beeldend
kunstenaar ook imker.
Foto Karola Veldkamp

bijenhouden februari 2015

De
bijenkoningin

23

