Uitwinteren
Natuurlijk, in februari of maart, als het al weer wat
warmer wordt, kijk je naar wat er rond én op de
vliegplank is te zien. Van alles! De bijen hebben het
verschrikkelijk druk: ze vliegen af en aan. De thuiskomende bijen zijn zwaar beladen en ze hebben bijna
allemaal stuifmeel bij zich (wilg, krokus). Op zich zijn
dat allemaal tekenen dat zo'n volk er toch wel gezond
en goed bij zit. Het hele voorjaar blijft het heerlijk
weer (wij zijn toch geen doemdenkers?).
Zo nadert april, voorjaarsinspectie! Voor mij is dat in
principe altijd 1 april, maar dat hangt natuurlijk een
beetje van het weer af. Het moet niet te koud zijn
(>12gr.).
Hebt u dat ook, dat je in de tijd die daaraan vooraf
gaat, altijd weer een beetje zenuwachtig, onrustig
bent? Je gaat dan toch maar opnieuw 'de bijen in' en
dat is eigenlijk wel een hele gebeurtenis!! Althans, zo
voel ik dat, ieder jaar weer!
Voorjaarsinspectie, U weet dat wel: Is de K. nog goed?
Hoe groot is het volk? Hoe zit het met het voer? Zien
de raten er nog een beetje goed uit?
Het is voor mij belangrijk, dat ik dan ook direct ga
verenigen, dat wil zeggen dat de zes kasten die er
staan (voor het gemak 1, 2,3,4, 5 en 6) terug worden
gebracht tot drie kasten. Bovendien moeten de
honingkamers (HQ die in de winter onder zaten (en nu
helemaal leeg zijn!), bovenop de broedkamers (BK)
komen.
De drie overblijvende kasten mogen, vind ik, niet
groter zijn dan een broedbak onder en een honingbak
boven.
Dus, eerst maar eens bij alle zes de HK bovenop de
BK; dat gaat erg makkelijk en bovendien krijg je een

goed idee hoe groot die volken zijn. Overigens, van
de kastkaarten van vorig jaar weet je welke K. een
oude K. was (opzoeken, knijpen, dood, gemene
imker).
Vervolgens bepalen we welke drie van de zes kasten
blijven staan. Van deze kasten (zeg 1,2 en 3) dwingen
we alle bijen vanaf de HK naar beneden naar de BK
(beetje roken, bijen afslaan, lege HR-n wegzetten en
uiteindelijk de lege HK erafhalen).
Voor het gemak van vandaag verenigen we 4,5 en 6
met respectievelijk 1,2 en 3.
Van de kasten 4,5 en 6 gaat de HK weer onder en de
BK er bovenop.
De met eitjes, larven en poppen belegde BR-n van 4
gaan naar 1 (in 1: raam met suiker eruit, raam met
e/l/p erin). Vrijwel altijd heb ik dan in die broedkamer
van kast 1 toch 8 à 9 belegde raampjes en 1 à 2
raampjes met suiker (de overgebleven ramen met
suiker van 1 en 4 zijn reserve!). Alle bijen van kasten 4,
5 en 6 worden naar de HK gedwongen (als boven).
Het echte verenigen doen we dan in de namiddag of
's avonds: HK4 op BKI, 5 op 2 en 6 op 3. Een krantje
ertussen is niet nodig zegt men, want de bijen hebben
allemaal toch zo'n beetje dezelfde (winter)geur. Toch
doe ik er lekker wél een krantje tussen. 'Krant lezen'
vinden de bijen kennelijk toch prettiger. Als er twee
K's in zitten? Vechten ze zelf wel uit! Ik neem dan maar
aan dat de sterkste (de beste ?) overblijft.
Dan staan er uiteindelijk dus drie kasten vol met bijen
(BWHK). Voorlopig, tot mei, kunnen ze rustig verder
gaan.
En ik ook!

