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De vraag voor d e maand mei was:
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Wat zijn uw ervaringen met het bouwraam?
De werkgroep 'Biotogisch Dynamisch Imkeren' laat
ons bij monde van de heer Wim van Grasstek er het
volgende over weten.

Wat kan het bouwraam ons laten zien?
Allereerst moeten we bedenken welke betekenis de
raten in het bijenvolk hebben. Ze dienen voor opslag
van honing en stuifmeel en vormen het broednest.
Een ander aspect is dat ze bestaan uit een lichaamseigen substantie, namelijk was. In de natuur bouwt de
imme haar eigen raten (a.h.w. een skelet): elk volk
naar eigen drift en behoefte en in zijn eigen vorm. Dit
138 in tegenstelling tot het gebruik van kunstraat, gemaakt
van was verzameld uit alle hoeken van onze aardbol
en vaak vervuild met residuen van bestrijdingsmiddelen. Beter dan bij gebruik van kunstraat kan een
bouwraam ons laten zien met welke kwaliteit we
binnen het volk te doen hebben. Goede volken laten
een mooi gesloten en regelmatig bouwraam zien,
waarin lange tijd fijn werk wordt gebouwd. Dit zult u
wel niet zien als u voor het eerst met het bouwraam
werkt. De immen zetten dan veel grof werk aan, zelfs
vaak overmatig. U heeft hen immers altijd die mogelijkheid onthouden en alleen maar werkster(kunstraat)
aangeboden. Wat laat het bouwraam ons nog meer
zien? Of er veel of weinig nectar en stuifmeel binnen
komt, of er ruimte gegeven moet worden en in welk
stadium het volk verkeert, of de bouwdrift stokt door
voedselgebrek of dat er zwermstemming is (wanneer
de raat stomp staat ). Darrencellen en moerdoppen
worden altijd in het bouwraam opgenomen. Alleen het
lichten van het bouwraam is al genoeg om de situatie
van het volk te kunnen beoordelen. Tevens laten de
immen ons grote verschillen zien in de vorm van
raatbouw of richting van cellen. Cellen staan niet met
de punt naar boven, maar vaak gekanteld of zelfs vlak.

Zo half april kan het eerste raam tegen de buitenkant
van het broednest worden gehangen. Het is gewoon
een leeg raam alleen met dit verschil dat onder aan
de toplat over de gehele lengte een driehoekig latje
is bevestigd met de spitse kant naar onder. De bijen
beginnen altijd aan die scherpe kant te bouwen. Is er
een goede dracht en heeft het volk minstens 5 a 7
ramen broed dan kunnen er ook twee bouwramen
worden gegeven, elk aan weerszijden van het
broednest. Na het raten uitsnijden of nieuwe bouw-
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ramen inhangen en de eerder ingehangen ramen deel
uit laten maken van het broednest. Is er veel fijn werk
aangezet, dan zal het laatste het geval zijn. Bij veel
grof werk kan men één- of tweemaal na verzegeling
het geheel uitsnijden, wat tevens een onderdeel van
varroabestrijding is. Vaker verzegeld broed uitsnijden
geeft een enorme onbalans binnen het bijenvolk en
geeft een stress situatie (varroaverhogend), wat zich
ook kan uiten in een stekelig volk. Tevens werkt het
behoorlijk zwermvertragend. We kunnen tot aan het
zwermen gebruik maken van het bouwraam met
tussenpozen van 10 tot 14 dagen. Bij grote dracht, als
er net een leeg raam in is gehangen kan het gebeuren
dat de ramen aan een of weerskanten van het
bouwraam aan de bovenzijde sterk worden
uitgebouwd (spekraat). Het raam kan er dan moeilijk
uitgehaald worden. Het bouwraam kan ook zeer nuttig
zijn bij het opzetten van zwermpjes.

Welke impuls geeft het aan de imme?
Natuurlijk vooral een verschoning van het ratenbestand
binnen het volk. Tevens laat elk volk zijn eigen gezicht
zien. Het is werkelijk verbluffend welke grote verschillen er binnen de immen op één stand zijn (mits onder
natuurlijke omstandigheden gewerkt wordt, geen KI
en dergelijke) in de vorm van de raat en de stand van
de cellen. Het laat de bouwdrift van het volk tot zijn
recht komen en op den duur zal het volk zelfs schone
raat kunnen produceren zonder residuen van chemisch
bestrijdingsmiddelen. Men moet daarbij wel voor
ogen houden dat het gebruik van kunstraat dan totaal
tot het verleden moet behoren om raat van zuivere
was te verkrijgen. Tevens geeft het een impuls aan de
vitaliteit van het bijenvolk waarbij ook de aard (zachtaardigheid) naar boven kan komen. We kunnen dan
ook gerust met onze inheemse bijen blijven imkeren.
Mocht dit verhaal uw interesse gewekt hebben, dan
wens ik u veel plezier en succes. Het zal u werkelijk
een echt inzicht geven in het leven van uw immen.

De vraag vaar de maand septmmbr

Wanneer passen we het bouwraam toe?
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