Mari van lersel

Hoezo, betere bijen?
Het artikel 'Betere bijen met het doppenproject' in
Bijen 7(10):277-278 (1998) leverde een aantal
readies op. Het is niet bij iedereen goed gevallen.
Toch moet het mogelijk zijn met elkaar te kunnen
praten over veranderingen. Voor een goede
discussie wil ik graag een aantal argumenten
aandragen.

Emotionele diseussies
Het artikel beginr eigenlijk met de verkeerde titel. De
aanhef van her artikel had beter kunnen zijn: Zacht12 aardige bijen met het doppenproject. Want dat is wat
I
het doppenproject wil bieden. De woorden 'betere
bijen' veroorzaken discussies die vaak erg emotioneel
zijn. De een voelt zich weggezet als een rninder soort
imker omdat hij niet aan koninginnenteelt doet. De
carnica- of Buckfastliefhebber ziet zichzelf veroordeeld
als een blinde rassenfanaat die zijn omgeving verpest
met het inbrengen van een vreemd ras. Na dit soort
diicussies is het een stuk moeilijker geworden als
vrienden uit elkaar te gaan. Hier wordt echter de
verkeerde wedstrijd gespeeld. Het gaat niet aver
goed, beter, best. Het gaat over het maken van een
keuze. leder mag kiezen wat hij wil, omdat hij zelf
uitmaakt welke matieven voor hem belangrijk zijn.
Wie bijen wil houden omdat het zo leuk is te kijken
naar het bedrijvig af en aan vliegen van de bijen is
evenzeer te respecteren als degene die met zijn bijen
heel knap allerlei ingrepen kan doen, zoals een veger
of een tussenafhgger maken, bevruchtingskastjes
vullen en moeren toeken. Het genoegen van het
imker zijn, beleven we allemaal op onze eigen manier.

De huidige situatie
Wie in Nederfanden heus niet alleen daar, raszuivere
bijen wil houden is afhankelijk van KI of van een
paringsstation. Dat geldt zowel voor Budbtbijen en
carnica's, als voor de inheemse zwarte bij. De importen van allerlei vreemde rassen zijn daar de oorzaak
van. Wat dat betreft zitten we allemaal in hetzelfde
schuitje. Carnica- en Buckfastimkers hebben hun
paringsstations, maar voor de mellifera-imkers is iets
dergelijks er helaas hog?) niet. Oeze situatie veroorzaakt de problemen in de discussies. Wie raszuivere
bijen wil hebben en houden moet daar veel moeite
voor doen want een gewone paring van de jonge
moer in h a vrije veld leidt tot verlies van de ras-
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Wat is een goede imker?
Discussies over rassen gaan vaak gebukt onder de niet
uitgesproken gsdachte dat de imker die geen bijen
heeft van een speciaal ras, eigenlijk een sfechte irnker
is. Het is onjuist daze m e zaken aan elbar te verbinden. Het kopen van moeren van een bijsonder ras
tegen een hoge prijs heeft niets te maken met w e d
imkeren. Het is een kwestie van geld.
lmkeren is een moeiiijk vak, Je bent afhankelijk van
omstandigheden die je niet kunt beiirvloeden: het
weer en daarmee de plantenwereld. Oe n m u r
varieert eeuwig en daarmse gedragen de bijenvolken
zich telkens weer anders. Wie hier sucxewol m e om
weet te gaan, is een uitstdksnde imkw. Het bijenras is
een keuze, het volgen van de ontwikkeling van een
bijenvolk is het echte imkeren. Dan kun je op het
goede moment die cmtwikkeling eon e m zetje gevdtn
zodat de honingoogst wat gmter wo&. b n g niet
iedsreen heeft deze kunst i n zijn vingexs.
Daarnaast kent het imkeren ook imkertechnische
vaardigheden die je in meerdere of mindare mate
kunt beheersen. Ode dat heeft niets te maken met het
ras waarmee je werkt. Koninginnentsslt is zo'n technische vaardighsid die e l k imker kan leren als hij of zij
dat wil. Met het beheersen van imkertechnische
mogelijkheden ben je een betere imker, zoals een
timmerman die perfect alledei gecomplieerde
houtverbindingen kan maken een betere tirnmerman
is dan de timmerrnan die dit niet zo goed kan, Een
goede imker kan met allerlei sootten bijen werken. Hij
heeft zijn eigen redenen voor het maken van een
bepaalde keuze.

Betere bijen
Het begrip 'betere bijen' is een relatief begrip. Hat is
niet voor iedereen hatrelfde. Wie vsel last heeft van
vandalisme vindt bijen die de vsn&lerr door hun
agressiviteit op een afstand houden k t e r drrn de
zachtaardige goedzIken die hun kast rustig ornver
laten gooien. De bmivingsimker *It andere h n
aan zijn bijen dan de imker die een handeltie o w in
koninginmngeki. Toch Es ;er we1 iets te mggen olrar
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zuiverheid. Maar iemand die al die mosite doet is
daarmee nog geen betere imker. Hij verzet we1 reel
meer werk en hij heeft er meer voar over om meteen
bepaalde kwaliteit bijen te werken.
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goed, beter, best. Niernand vindt het prettig om
steken op te lopen. Als een irnker op een dag bij tien
volken moeren gaat zoeken en bijen gaat afslaan voor
het maken van vegers en daarblj vijftien steken oploopt, heeft hij geen lastige bljen. Toch zal ledereen
het prettiger vinden als dit niet gebeurt. De vraag is
welke prijs je daarvoor wilt betalen. WII je daarvoor al
die rnoeite doen om raszuivere en daarrnee vrijwel
gegarandeerd zachtaardige bijen te hebben? Die keus
mag ieder voor zich rnaken.
In het doppenproject wordt gesproken van betere
bijen. Men denkt daarbij dan vooral aan zachtaardige
bijen die deze eigenschap ook doorgeven aan hun
nakomelingen. Het rnaakt daarbij niet uit van welk ras
deze bijen zljn. Honingopbrengst kornt op de tweede
plaats. Het beter zijn van de bijen heeft te maken met
het voorspelbaar doorgeven van erfelijke eigenschappen, met name zachtaard~gheid Bij raszuivere bijen is
beter te voorspellen welke erfelljke eigenschappen
doorgegeven worden in de nakornelingen.

Bijen die passen bij ons klimaat
Een veel gehoord argument in de rassendiscussie is
dat het beter is om bij de gewone inlandse bij te
blijven, orndat deze zo goed aan ons klirnaat zou zijn
aangepast. Dat lijkt me een juist argument. Het is een
onjuist argument als het tegelijk betekent dat geselecteerde bijen niet aangepast zouden zijn aan het klirnaat. Wie de weerberichten op de TV volgt, ziet hoezeer het weer in Nederland een onderdeel is van het
Europese weersysteem. Alle bijen van West-Europa
zijn aangepast aan ons klimaat. Het probleem van niet
aangepast zijn, zit niet in de herkornst van de bijen uit
een bepaald gebied rnaar in de selectie. Door selectie
kunnen bepaalde eigenschappen verloren gaan
waardoor de aanpassing aan het klimaat verdwijnt.
Een bijenvolk dat zozeer op het permanent hebben
van een broednest is uitgeselecteerd dat het daardoor
geen winterbroedstop rneer kent, is niet meer aangepast aan ons klimaat. En last but not least: Wie
weet nou eigenlijk hoe je duidelijk aan kunt geven dat
de inlandse bij in deze beter scoort dan andere bijen?

Bijenziekten

vuilbroed. Als de ziekte er eenmaal is, is koninginnenteelt een willige dienares van de bacterie Paencillus
larvae larvae. Het is dus zaak sporenonderzoek te
laten doen bij de ID-DL0 om het begin van een besmetting op te sporen en verspreiding te voorkomen.
Dat geldt voor elke imker, maar vooral voor irnkers
waarvan de bijenvolken veel contacten hebben met
bijenvolken van andere ~rnkers.Dat kan gebeuren
wanneer irnkers elkaar helpen en daarbij hun eigen
gereedschappen gebruiken of bij reizen en
koninginnenteelt.

De inlandse bij
Waarom proberen we niet iets te rnaken van onze
inlandse bij? Enige jaren geleden 1s d a a ~ o o een
r
projekt opgezet en het is rnij niet helemaal duidelijk
waarom dat niet is doorgezet. Het grote probleem
hierbij is dat er een grote inspanning geleverd moet
worden om met deze bij resultaten te bereiken. Wie
zal dat gaan doen? Er moet een controleerbaar paringsstation komen of er is KI nodig. Er moet met
grote aantallen volken gewerkt worden om teeltkeuzen te kunnen rnaken en vervolgens de resultaten te
controleren. De achterstand in selectieresultaat ten
opzicht van Buckfast en carnlca is erg groot. Het doppenprojekt wil niet wachten totdat ook met raszuivere
mellifera's gewerkt kan worden. Als een aantal
enthousiaste imkers zich gaat lnzetten voor het telen
van raszuivere mellifera's kan dat via het doppenprojekt zeker rekenen op een grote belangstelling van de
irnkers. Met Buckfastbijen en carnica's is het ook op
deze rnanier gegaan. Enkele imkers zijn ermee
begonnen, hebben hun collega's enthousiast gernaakt
en rneegewerkt aan teelt, selectie en verspreiding van
deze bijen.

De bijenteeltorganisaties
In onze toch al zo verdeelde imkerswereld gaan
emoties over de beste bijen als een splijtzwam werken
en dat is we1 het laatste wat we nodig hebben. De
keerzijde is evenwel dat de echte liefhebbers hun
eigen gang gaan en de aansluiting verliezen met de
gewone imkers en hun organisatie. Door het doppenprojekt kan hier verandering in kornen.

Konlnginnenteelt betekent contacten tussen allerlei
bljenvolken met de imker als berniddelaar. Met name
het overbrengen van Amerikaans vuilbroed wordt
daarbij gevreesd. Deze vrees is terecht. Arnerikaans
vu~lbroedis een besmettelijke ziekte. Het kornt
regelmatig voor dat de oorzaak van een besrnettlng te
herleiden is naar contacten via koninginnenteelt.
Koninginnenteelt veroorzaakt echter geen Arnerikaans
rnaandblad voor irnkers januari 1999

