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De geschiedenis van de Buckfastbij
De Buckfastbij is onlosmakelijk verbonden met de
activiteiten van broeder Adam en met de Benedictijner abdij in Buckfast in Zuidwest Engeland.
Broeder Adam werd geboren in Duitsland in 1898
maar leefde en werkte op de Buckfast Abdij vanaf
1911 tot zijn dood in 1996. Vanaf 1915 tot aan het
einde van zijn leven heeft hij zich daar intensief
met de bijen beziggehouden. De opbrengsten van
de imkerij werden gebruikt voor de opbouw en
instandhouding van de abdij. De economische
rentabiliteit was dus een belangrijk uitgangspunt
voor deze imkerij.

afkomst begon met het inwintgt.en van volken op

twee bakken in 1920. ûeze wolken &&eiden
z&
.
het h
p d g e n d e jaar 4 btw, I d e n meer
honing op en er was W e r w&war nodig. Hij
verklaarde dt succes dow de g o t e òmhikbrheid
van broedruimte, voldeede w h t e w a en
~ ~een
vruchtbare koningin.
Adam concludewû dat mecOlrlOrn*kheimkerij
alleen mqeIijk is wannm er gewerkt wordt met
vruchtbare kaningitmen, met kasten waarvan de
broedkamer midoende p o t k en uuaár een bedri*
methode gebruikt wordtwaarbij de i m h minimaal
ingrijpt in de volken.

De afkomst van de BucMast bij
Kate tijd n,adat M a m ging werken op de imkeríj,
werd Engeland g e t r o k door een verschrikkelijke
uitbraak wn de tradteenmijt [Acarapis wodi). Een
groot deel van de totale bijenpopulatie in Engeland
werd hierdwr uitgeroeid. Dat was ook het geval op
de abdij. In de winter van 1915 stieiven er van de 46
volken 30. De volken die overleefden waren van
Italiaanse afkomst. Met deze volken werd verder
gemkerd en konden de verliezen op de abdij aangevuld worden. Ook konden votken verstuurd waden
naar ander imkers in Engeland. In diezetfde periode
zijn er ook vanuit Nederland en Frankrijk veel valken
naar Engeland geëxporteerd om de grote verliezen
p a n te vullen. Aan deze transporten danken wij M
Nederland het ontstaan van het zesraamktje.
Omdat de imkerij op de abdij overschakelde op
vruchtbare bijen van Italiaanse afkomst concludeerde
Adam dat ook de bedrijfsmethodeop de imkerij
moest worden aangepast. Waarbij naar een methode
gezocht moest worden die paste bij het natte, koele
klimaat van Zuidwest Engeland. Uitgangspunten voor
Adam bij de ng
o
w
ikne
tli
van zijn bedrijfsmethode
waren o.a. het respecteren van het broednest en de
ontwikkeling van het volk in het voorjaar, geen overhangen van voer en stuifmeel, niet drijfvoeren en
was
geen onnodige contrales en verstoringen. V&i
het voor hem belangrijk dat alle handelingen zo
weinig rnqdijk tijd vergden. Hem viel ook op dat
sommige kruisingen een veel hogere honingopbrenigst
gaven dan de mmste volken in hun omgeving.
Zijn zoektocht naar een meer geschikte bij en een
ander bedrijfsmethode voor zijn bljm van Italiaanse

De ontwikkeling van de Buckfastbij is g~startmet e m
kruising tussen de i n h m bij u i ~ v i i e ~ a n
end de
ingevaerde Wmnge bij {de volken d i de tracheemijt
overleefden). b Raliaam bijen uit úie tijd waten
anders dan de bliaanse bijen die w nu kannen.
Adam omctwijft daze
als l e o h i r i : van kleur, za
werden geïmporteerd uit de Ligurische Npgn. Bij het
beoordebn van de kruitingen dia Adam maakte lette
hij niet erg op het witerIjk van de bijen maar wel op.
haaldtì, zuinigheid, g a d e ~ a ~ s o n t w i ~ lening
een wIdoe& sterk v& gedurende de zomer om &
honing binnen te halen. &t volk mag d e r weinig
propok gebruiken, moet zachtaardig zijn en misschim
wel het belangrijkst het mik mopit zwemtraag rijn.
Voor zijn teek beschikte Adem wartaf 1925 ever een
landbevruchtingstation csp de Dartmoor heide, waar
hij de mogelijkheid had m p m h s die paringen te
laten plaatsvinden waarifi hij gdïntere-d
was. De
mogelijkhedenvan kunstmatige
inseminatie bij bijen
bestonden heiiemaal nog niet in die tijd.
'

De speurtocht naar nk\me btj.rrrasbsn
Na de ervaringen van A h t.ax de dsterttie bgea
de Acarapis mijtziekte ging hij verder met het zoeken
naar goede e Q e m h p p m van hijen van veischiilende
afkomst. Het is
dat hij m a f 1933 experimenteerde met de Franse
bij. Pas Ira een selectieprogramma wan tien jaar wczegt hij h teie aan zijn
Buckfastmateriad. Vanaf 2'950 begint er een tocht van
Adam op zoek naar bijen. Hj bezoekt daarvoor
plaatsen waar hij probeeîtt zuiver materiaal te krijgen
van de daar oorsy>ronkek'jkaanwezige bijen. Zeffs
vijf$& jaar geleden was h@ el maeifijk om nog
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oorspronkelijk materiaal te vinden. Op zijn eerste
speurtocht bezoekt hij onder andere Frankrijk,
Zwitserland, Oostenrijk, Sicilië en Duitsland. Later
bezoekt hij Algerije, Israël, Jordanië, Syrië, Libanon
Cyprus, Griekenland, Kreta, Joegoslavië en Italië. Hij
vertelt over deze reizen in zijn boek 'In search of the
best Strains of bees'. Uit dat boek spreekt zijn
gigantische enthousiasme en krijg je een beeld van
de bijna militaire nauwkeurigheid waarmee hij zijn
reizen voorbereidde. Een gedeelte van deze reizen
werd uitgevoerd samen met de heer Fehrenbach uit
Duitsland. Koninginnen die hij verzamelde werd naar
de Buckfast abdij gestuurd om getoetst te worden op
geschiktheid om bij de Buckfast bijen in te kruisen.
Bijenrassen die volgens Broeder Adam bijzondere
aandacht verdienen vanwege hun geschikte eigenschappen waren: de Griekse bij, de Anatolische bij
(uit Turkije) en de bijen die voorkomen in de oasen
van de Sahara.
Verder verzamelde hij op zijn tochten materiaal dat
beschikbaar gesteld werd aan professor Ruttner in
Duitsland. De reizen waren zeker gezien de primitieve
omstandigheden waaronder vijftig jaar geleden
gereisd werd geen vakantieuitstapjes maar kunnen
meer vergeleken worden met wetenschappelijke
expedities.

voldoende ruimte krijgen. Voldoende ruimte kan
verkregen worden door het geven van twee bakken
of het gebruik van één grote broedbak. Bij het
gebruik van twee bakken fungeerde de ruimte tussen
de bakken volgens hem te veel als een barriëre voor
de koningin. Het gebruik van twee bakken heeft ook
extra handelingen tot gevolg bij controles. Voor zijn
imkerij op de Buckfast abdij begon hij dan ook vanaf
1923 gebruik te maken van kasten waarin 12
Dadantramen pasten. Een Dadantraam is ongeveer
twee maal zo groot dan het in Nederland gebruikte
Simplexraam. De kasten waren vierkant van vorm
zodat alles makkelijk op elkaar past. De ramen in die
kasten zijn extra stevig uitgevoerd en er werd geen
gebruik gemaakt van afstandrepen of
Hoffmansysteem maar van eenvoudige kopspijkertjes
113
waarmee de ramen op afstand gehouden worden.
Veel van de zaken waar Broeder Adam in zijn leven
mee bezig is geweest zijn nog steeds actueel voor
ons. Hoewel hij natuurlijk een imkerij heeft opgezet
waar het economische rendement van
doorslaggevend belang was zijn bijvoorbeeld
ziekteresistentie, zwermtraagheid, zachtaardigheid en
haaldrift nog steeds belangrijke kenmerken voor mijn
eigen hobby imkerij.
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Inzenden van voedselkransmonstersin 2001 h o r
sporenonderzoek van Amerikaans vuilbroed
Dick van Houwelingen en Henk van der Scheer, namens
de Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij
Zoals in Bijen (10)2: 55 (2001) is vermeld, is het
beleid ten aanzien van het inzenden van monsters
hetzelfde als in 2000. Monsters kunnen ingezonden
worden naar de Dierenartsenpraktijk Diessen of
ID/Lelystad. De prijzen (incl. 19% BTW) van de
laboratoria voor 2001 zijn als volgt: * Dierenartsenpraktijk Diessen: eerste monster: f 5230 en f 45,voor vervolgmonsters van dezelfde imker.
ID/Lelystad: f 74.- per monst
Bij een positief-uitslag (sporen a
monster) vindt thans geen vervolgstap door het
meer plaats, ook al zou deze instantie op de hoogte
gesteld worden van de uitslag. Mocht de overheid
haar beleid in deze wijzigen, dan stellen wij u hiervan
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zo snel mogelijk op de hoogte.
Tijdens een gesprek tussen de Adviesgroep
Bijengezondheidszorg, de Laboratoria van ID/Lelystad
en Diessen en een aantal praktijkmensen, zijn ook de
gang van zaken rondom het inzenden van monsters
en de resultaten hiervan gevalueerd. In Bijen 1q3)
.(2001)is hiervan uitgebreid verslag gedaan.
Afgesproken is dat voor het inzenden van monsters
naar Diessen een invulformulier ter beschikking zal
komen. Hierop staat de precieze procedure inclusief
monstername aangegeven en wordt er een aantal
gegevens van de imker gevraagd.
Dit formulier zal ter beschikking zijn op de komende
Algemene Ledenvergaderingenvan de
bijenteeltorganisaties en kan ook aangevraagd
worden (telefonisch of per E-mail) bij het secretariaat
van uw organisatie.
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