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Het Zwitserland van Centraal Azie
Leen van 't Leven
Voor Arcadis Euroconsult heeft Leen van 't Leven
een bijenteeltmissie uitgevoerd in het West Tien
Shan Biodiversity Project in Kyrgyzstan. Vanwege
het bergachtig voorkomen wordt dit land ook wel
het Zwitserland van Centraal Azie genoemd.
Verder
gaat de gelijkenis echter niet op. Kyrgyzstan is een
arm land. Een rapportage
Wanneer de bijenteelt in Kyrgyzstan ter sprake komt
moet teruggegaan worden naar de tijd dat dit land
onderdeel was van het Sovjetsysteem. Dat wil zeggen
een planeconomie waarin de landbouw en veeteelt productie ondergebracht was in sovchosen en kolchosen.
De productie van Kyrgyzstan in deze planeconomie
bestond voor een groot gedeelte uit veeteeltproducten. Honing was ook een belangrijke productie met
een plan voor 8000 ton per jaar. Elke kolchoz en
sovchoz had een imkersectie. Ook particulieren hadden
nog volken. De honing uit Kyrgyzstan had een uitstekende naam in de andere Sovjets. Toen het land
onafhankelijk werd in 1991 veranderde de situatie.
Plotseling waren er grenzen en moesten er officiële en
niet-officiële belastingen betaald worden om producten
de grens over te krijgen. Privatisering en markteconomie deden hun intrede. Dat resulteerde in de teloorp t t g van nectardragende cultuurgewassen zoals
mosterdzaad, t m e b l y m en
e kolchozen
p&&seerden hun imk4tij in
ijf. Anderen
vwkbelden het matteriaat en de!valken onder
rkten. Nu
7.00 tot

koningin met aanhang in dezelfde bak gehangen met
een scheidingswand ertussen. De kasten hebben dan
ook twee vliegopeningen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het volk wordt bij de hoofddracht de
scheidingswand weggehaald om de volken zo samen
te voegen.
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Ziektebestrijding
De gebruikte kastsystemen, die vaak ook nog plat op
de grond staan, maken het moeilijk voor de bijen om
een goed en gezond kastklimaat te handhaven. Kalkbroed komt daarom noaal veel voor. De meeste imkers
weten niet dat je die bijenziekte met eenvoudige
maatregelen kunt beteugelen. Ook Amerikaans
vuilbroed komt voor. In 1937 en eind tachtiger jaren
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