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Carnicaproefstand De Welle
W. Bulter
Geselecteerde carnicabijen zijn bijen met een hoge
'aaibaarheidsfactor'. Als je het deksel van een volk
met een geselecteerde raszuivere carnicamoer
openmaakt of er een raampje uithaalt, blijven ze
allemaal rustig zitten.

Al vanaf de oprichting in 1960 spant de Carnicavereniging Oost-Nederland zich in voor de verspreiding van
deze bij in ons land. In de zestiger en zeventiger jaren
leverde Schiermonnikoog de gewenste zachtaardige
moeren. Men kon in die varroavrije tijd drieramers
met maagdelijke moeren naar het eiland brengen en
114 daar laten paren. Na de invasie van de varroamijt,
leverden koeriers de Schier-moeren af op diverse
stations in het land. In het begin van de jaren '90
legde Roelof Waayer contact met de carnica-teeltstations op de Duitse Waddeneilanden om kernvolkjes
(éénraamsvolkjes) op de Duitse eilanden te laten
bevruchten. Toen die weg eenmaal gebaand was,
brachten meer leden van de carnicavereniging OostNederland volkjes naar Spiekeroog, Langeoog,
Wangeroog, Norderney of Just. Het Duitse carnicastamboek is een waarborg voor kwaliteit. Maar je
moet er wel wat voor over hebben: kastjes gereedmaken, gezondheidsverklaringenregelen en twee
keer 250 kilometer reizen. De beste oplossing daarvoor is: gezamenlijk reizen. Al die Duitse moeren
'verdwenen' vervolgens naar particuliere bijenstallen
van bestuursleden van de vereniging. Vandaar dat
halverwege de jaren '90 de behoefte aan een
gezamenlijke stand ontstond, waar het Duitse
materiaal getest kon worden en leden larfjes van de
beste volken konden betrekken. Dat is dus 'De Welle'
bij Lonneker geworden: in 1999 gebouwd en in 2000
in gebruik genomen.

Het jaar 2000 was een uitstekend bijenjaar, met dank
aan het broeikaseffect. Op 'De Welle' werd gehkerd
met een viertal zuivere Duitse moeren (één Hoffmannmoer en driemaal Celle x 03) en de nateelten daarvan.
De vier prettig te behandelen stamvolken brachten
gemiddeld 36 kg honing binnen. De kampioen, de
Hoffmann-lijn, had ook nog een andere geweldige
eigenschap: absoluut geen zwermdrift. Wat een
genot voor een imker, zo'n volk! 'Gen umkiekn noar,'
zeggen ze hier. In het staatje hieronder ziet u een
waardering van de eigenschappen.
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De eigenschappen (*) zijn uitgezet op een vierpuntsschaal:
4 = het maximum.

In 2000 werden ook een vijftal nieuwe Hoffmann-volkjes
opgestart. Bovendien krijgen de beheerders in 2001
een tweetal volkjes met gekeurde Cellemoeren
(tweejarig) van het Bieneninstitut in Celle. In 2001
beschikken zij dus over elf zuivere carnicavolken: zes
Hoffmann, drie Celle x 03, en twee Celle x Celle. Dat
moet genoeg zijn om leden en liefhebbers van larfjes
te kunnen voorzien.

U kunt uw kernvolkjes laten bevruchten bij 'de kar van
Waayer'. Hier worden jonge carnicavolken
opgekweekt en in de directe omgeving van de kar
wemelt het dus in het seizoen van de raszuivere
darren. Zolang er plek is op het veldje, mag u daar
uw drieramertje bij plaatsen.
Eind mei, begin juni is een open dag gepland. Daarover meer in de agenda van de volgende aflevering
van Bijen.
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