OPENING

Op zaterdag 15 mei 2004 zal het Carnica Teeltstation
Schiermonnikoog de deuren van de spiksplinternieuwe bijenstal voor u openen.
Nadat het teeltstation voorgaande jaren door een zeer
diep dal is gegaan (lees eerdere berichten in BIJEN
over gedwongen verhuizing en het verlies van bijna
alle volken) zijn we er vorig seizoen weer volledig uitgeklommen, dankzij de medewerking van vele vrijwilligers en imkers uit heel Nederland. Momenteel is
80 de, onder leiding van W. Mastenbroek en M. de Haan,
I
nieuw gebouwde stal gereed en voorzien van alle
gemakken. Ook hebben we weer de beschikking over
een 30-tal gezonde en goed ingewinterde carnicavolken. De bijenstal waar wij als bestuur bijzonder
trots op zijn, zal op deze dag te bezichtigen zijn en
medewerkers willen u dan graag uitleg geven over hoe
er op het eiland geïmkerd wordt en hoe uw koninginnen geteeld worden.
U kunt de stal vinden tegenover Kaasboerderij Florida
aan de Reddingsweg 38 te Schiermonnikoog (vraag aan
de buschauffer waar u wilt worden afgezet; vertrektijden
boot vanaf Lauwersoog 06.30,09.30 en 13.30 uur).
Voor meer inlichtingen over de open dag kunt u zich
wenden tot Afra Laan, 020-69 08 886,
E: scholing8xs4alI.nl
In een volgend nummer van BIJEN zullen we u nader
over deze dag informeren.

de nieuwe stal nu voorzien van voldoende bijenvolkm
die gehuisvest zijn in kasten die er weer als nieuw db
zien. We kunnen zeggen dat dankzij Jaap de cal&
teiten van vooral de grote sterfte konden worden
overwonnen.

Werkwijze bij het telen van koninginnen
Tijdens de eerste voorjaarsinspectie (eind aprii) en in
de eerste week van mei (bij redelijk weer) wordt k
één persoon elk volk opnieuw beoordeeld op o.a.
zachtaardigheid, grootte en opbouw van het volk. Van
drie volken, die voldoen aan de gewenste eigenschappen en voldoende kwaliteit hebben, wordt de cubitaalindex bepaald. Indien deze voldoet aan de cubitaalindex die geldt voor carnica en er geen 2a piek is,
worden deze volken geselecteerd voor de teelt van
koninginnen. Moeren van volken die vliegerig en/of
steeklustig zijn worden warvangen en het darrenbroed
eruit gehaald.
Dit jaar is er weer gedurende de maand juni een wisselende ploeg ervaren imkers op het eiland aanwezig
om de bestelde koninginnen te telen. De eerste ploeg
teelt de koninainnen via overlarven in starters en de

.

Het beheer van het bevruchtingsstation
Dit beheer is lange tijd uitgevoerd door de heer Geskes
met assistentie van hulpvaardige imkers, en vanaf
halverwege de jaren tachtig door Bram de Smidt. De
heer Geskes heeft tijdens zijn beheer geselecteerd op
zachtaardigheid, toplatten vrijlaten, rustig op de raat
blijven zitten, cubiiaal-index en pantsertekening. Geskes
selecteerde door de koninginnen van volken die niet
voldeden aan de eisen te vervangen. Er ontstond een
populatie met een uitgesproken eigen karakter, waarvan de gedragsaspecten zachtaardigheid en rustige zit
op de raat wel het meest opvallend waren: er was
geen kap nodig bij hetimkeren.
Na het terugtreden van Bram de Smidt in 1999 heeft
Jaap Andringa uit Midlum het verzorgen van de bijenstand op zich genomen. Vooral ook dankzij zijn inzet is
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aangenomen dopjes worden in pleegvolken gebracht.
De tweede ploeg plaatst gesloten moerdoppen in de
broedstoof en de uitgelopen moeren worden in de
bevruchtingskastjes (Kirchhainers) ingevoerd. De derde
ploeg zet de bevruchtingskastjes in het veld. Zo
kunnen de volkjes op vrijdag 23 juli, onze 'koninginnendag', nadat ze op een natuurlijke wijze bevrucht zijn,
een mooi broednestje tonen. Het benodigde aantal
moeren wordt vervolgens gevangen en in moerkluisjes
gedaan, met een aantal begeleidendejonge bijen als
reisgezelschap. De op Schiermonnikoog bevruchte
carnicakoninginnen zullen dan op zaterdag 24 juli
2004 per 'moerentrein' door heel Nederland onder de
imkers worden verdeeld.
De imkers die moeren hebben besteld krijgen bericht
met welke trein deze worden aangeleverd, zodat ze
op het station aanwezig kunnen zijn voor de
ontvangst. Aan dit bericht worden ook instructies toegevoegd hoe de moeren kunnen worden ingevoerd.
Namens de Stichting: veel succes!
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Berichten uit de regio
Astrid Schoots
Nederland is een klein land. Toch is er in de verschillende provincies en landstreken een enorme diversiteit in grondsoorten, begroeiing en zelfs in klimatologische omstandigheden. Stelt u zich maar eens
een warm en droog zanderig plekje op de Veluwe
voor, of de winderige weidsheid van de eilanden!

Voor de bijen heeft dit grote gevolgen voor bijvoorbeeld de drachtomstandigheden, de voorjaarsontwikkeling en het tijdstip van zwermen, en daarmee uiteraard voor de manier van imkeren.
Geeft u in het voorjaar de eerste honingbak wanneer
de esdoorn volop bloeit, of heeft u er dan al een rijke
wilgenhoningoogst opzitten? Treedt bij u de zwermneiging in mei op, of willen ze vóór Koninginnedag al
gaan? Kunt u de bijen het jaar rond laten staan, wilt u
ermee reizen of moet u zelfs bijvoeren? Is het seizoen
voorbij na de lindebloei of komt er nog een heideoogst aan?
Naast deze klimaatinvloeden is er natuurlijk ook de
persoonlijke stijl van elke imker: met welk bijenras
wordt gewerkt, hoe is de aanpak met zwermen, met
koninginnenteeltof de varroamijt?
Om deze veelkleurige Nederlandse bijenhouderij in
het zonnetje te zetten, wil de redactie graag de
imkers uit alle hoeken van Nederland uitnodigen, om

hun bijenseizoente beschrijven, met tijdstippen van
belangrijke handelingen en streekeigen specifieke
gewoonten. Dus imkers uit Betuwe, Veluwe, OostGroningen, eilanden, Zeeland, Zuid-Limburg, polders
enzovoorts: wij zijn benieuwd.
Welke imker wil gedurende het komende bijenseizoen
een dagboek bijhouden rond de onderJtaande Megen
en daaraan een klein verslag wagen, zodat BIJEN in
het decembernummer een artikel kan wijden aan de
rijke diversiteit van de Nederlandse imkerij?
Wij ontvangen uw antwoord graag vdór 95 april 2004.

Welke is uw landstreek en omgeving
hoe is de grondsoort en algemene begroeiing
wanneer doet u uw voorjaarsinspectie of
voorjaanhandelingen
wanneer komt de voorjaarshoning binnen
wanneer begint de zwermtijd
hoe is de drachtverdeling in het bijenjaar:
zwaartepunt en magere tijd, honingoogsten
* wanneer bent u klaar met inwinteren
* uw eigen aanpak wat betreft bijvoorbeeld het
bijenras, koninginneteelt, varroabestrijding.
U kunt uw reactie sturen naar: redactie@vbbn.nl of
'schoots7@zonnet.nl
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