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klompen in de boerenkiel
ing levert spanning, niet alleen in de maatij, maar ook in de bijenteelt. Ik denk hierbij
de manier waarop wbeger een Algemene
ring van de VBBN verliep. Het kostte subvergen veel moeite om een nieuwe aanpak gwealite krijgen. Behoudzdt voerde de boventoon.
Op zich is dat niet weemd. De bijenteelt heeft zijn
r en de werkzaamheden
eeJ en gericht op continuiteit. Wat
,elk jaar dezelfde ontwikkeling
lfde handelingen van
ie speelt nog altijd een vaornarne rol in
.De entourage is landelijk en nag steeds
uitwijken naar tuin, bijenpark of
nog later imkers met een
an de bijenteelt knaagden aan de
Zakelijk(er) ingestelde bestuimet een andere soort bij roeropniew gepaard met spanes voor aantasting van het bestaande?
affinitei met zijn bijen
ingebakken. De volgende
r we nu aan toe zijn is het bundden van de
krachten d s waergegeven in het artikel van Dick
f is te veel'. Het is geen aanslag op een
ituatie, want er is al veel over geschreven.
bijzonder maakt is dat de vemieuwingar voren wordt gebrad-tt door een
laats vanuit de achterban, Moeilijk vol
tijden niet veranderen. Om op het
rug te komen, hij heeft gelijk. Ook
Maar nog langer talmen en dromen
nteeh vleugellam. Idereen welt op
aan dat de tijden zijn veranderd,
dat er een krachtige oganisatie nodig is om de bedmijenteelt uit te dragen. Traditis en het
blijven bestaan, alleen in een nieuw jsrsje.
h k r n v&&n de zaken al voortvarend aangepakt en

Zoet
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Gelijkwaardige zusterkoninginnen
Langramrhand beginnen we het mermen beter te
begrijpen, hetgeen iets anders is dan kt te
behsersen. Makkelijket WQ& het pas a$ we zouden
kunnen beschikken over even sterke walken met
gelijkwaardige zusterkaninginen verkregen door
gecontroleerde kvrudrting. Na csntrok van een of
wee volken west je dan als imkr hoe de rest van 6
volken op ckelfde stamd er (bij benadering) voor
staan. Om iets dergelijh te h i k e n a d e n er ~ g i g g tijdig koninginnen k&&aat nw&m zijn, bijvoorbeeld getwlrt in een M-Eumpees land, Met het
vehijnen van grenzenr in Europa kbrt iets
dergakjks tot de rnogelIjkheh. Een poet v o o M
zou zijn dat we dan d wrder A n hi de eigen
kunnen beschihn o w j o r q e b&e
mosrtjet.
Lage bevruchtinppercentagwidoor slwht weer
behuren clan tot het vmlsde'n en b a v d e n wordt de
broedtozs periode rand de avermtijd aerk bkort.
Uiteraard komt dit de s t w h van de wlken ih de
zomev ten gaede hetgeen bij g o d imbrschap een
grotwe honingoogst ken tyetebmn. Mllicht dat
betere resubten weer @enaaluuigmh d i n g
hebben c~phet aantal i m b . Ik + m k gem vm&wr
uit voor een bepgeld rw. CentmaI st&sct de idere am
vrmgtijdh te kunnen bsschikkmv over msm'nrere
koninginnen melt een niet-st~kcustigeachterhn. k
zou een dergelijke ontwikkelhg w n uaIgmde stap
kunnen noemen in kt p e e s van dofrfdagen via
doppenprojact naar het besckdkkar kmen van re&
bewuchte koninginnen. Hoe it me dit in da praktijk
voorstel? Nog nkt echt over n-chr.
Wellicht zcsw
de koninginnentec~k~~mWe
a&
mn a n h ~ t l e m
een mtrarle rol kunnens p e h door het aagaan van
contacten met sen of meerders gmmommrde
telers. Je voorkomt daaduor wildgmi en kan
contrule uitwfenen. Hat mu ew d g m d e slap zijnn
ir
doelrnidtig(er) idwen en dat is op *If
al Islelangrijk genoeg om niet 'ro rnhtar' am d
i te gmn'

Darrenraatmethode en koninginnenteelt

unt om aan te werken. Een
is het teikens weer vinden van
Ijn om ved Mjje tijd te stoppen in

In de mewit zuidetcjke saten wsln 6 Vwenigde Stam
worden jag#! veb dubdm k o n J M m gdoEIClgkt
die daarna h n weg viden naw imkw in de noor&lijke delen van ht Imd, In die gafbiedwn duurt de
zomerperide re kart om zelf binginrren te kb
en dat te combineren met een rendable trijwteerk.
Dit systeem wldoet al ti.mta.llanjam. Sjnds e&de
jaren nmen klachten w w de Wit& van de ge
l e d
en e e h r && ttsse. S i l s moetwb
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Een hernieuwde kennismaking

1998 Prices

Spell Bee
Company
425 Patterson Road
BAXLEY, GEORGIA 31513
912-367-9352 or 912-367-4179
FAX 912-367-9352

OVER 40 YEARS EXPERIENCE

ALL BEES ARE STATE INSPECTED
ITALIAN QUEENS
25fiup
S7.25ea.
1-24
$9.00 ea.

PACKAGE BEE wlqueen
2Ibs
$26.00
3 Ibs.
$31.00

Queens are Postpaid Shipped
Priwity and Insured

Packages Shipped F.O.B.
From Baxley

...........
.................

.............
............

Queen tabs, battery boxes, and package strips are available
upon request
Please Call or Write forTruck Prices.
Queens ClippedlMarked Add $1.00 Each.
Terms 10% down Balance due 2 weeb prior to stupplng.

seling een paar weken na het invoeren en moerloze
volken zijn aan de orde van de dag. De beschuldigende vinger gaat in de richting van de varroamijt. Zoals
bekend wordt vooral het darrenbroed door de varroamijt geparasiteerd. Het aantal darren neemt daardoor
niet alleen af maar ook de kwaliteit van de darren
loopt terug met het eerder genoemde gevolg. Ook
de 'doe-het-zelfers' op koninginnenteeltgebied zijn
slachtoffer van deze situatie. Ook bij hen minder vitale
darren uit eigen volken. Bovendien zijn de meeste 'in
het wild levende' volken door de mijten uitgeroeid en
deze volken leverden een welkome aanvulling in het
genenmateriaal. Wij mogen ons afvragen hoe de
situatie zal worden als bij ons de darrenraatmethode
op grote schaal toegepast gaat worden. Worden met
de darren dan kind en badwater weggegooid?

Maar geen leuke. De varroamijt is op Terschelling. De
meeste imkers willen de mijt niet met chemische
middelen te lijf en de darrenraatmethode wordt de
route. Joop Beetsma heeft hier op een avond veel
informatie verstrekt. Op twee na waren alle leden aanwezig. Het wordt een paar keer slikken en aanpassen.
Toch zal ik mijn aanpak van de afgelopen jaren niet
veel veranderen. Voorafgaand aan de dracht op de
kruipwilg wordt het volk in een broedkamer teruggedrongen met in het broednest een darrenkunstraat.
Na afnemen van de honing rond 10 mei wordt de raat
met inmiddels verzegeld darrenbroed verwijderd.
Gelijktijdig wordt een tweede broedkamer geplaatst
met daarin twee raten open broed en daartussen een
darrenkunstraat. Door te voeren wordt de koningin
naar boven gelokt. Tien dagen later in een tienraams
bak een aflegger maken. Alle raten daarin afslaan en
alleen de uitgebouwde en belegde darrenraat meegeven. De overige raten broed komen in het oorspronkelijke volk waarin nu een koningin wordt
gekweekt. Opnieuw tien dagen later krijgt de aflegger
een darrenraat nadat het verzegelde exemplaar is
verwijderd. Als deze raat is belegd verhuist deze, op
de juiste tijd voor het instappen van de varroamijt,
naar het nu praktisch broedvrije volk waarin de jonge
koningin aanwezig is. Eventueel aanwezige zwermdoppen komen in drieramers en worden daar verder
vertroeteld. Bij het overlezen krijg ik het idee dat
bijenhouden toch we1 heel eenvoudig is. Afwachten
maar. De praktijk zal het weer leren. U hoort nog.

Het weer in april
Over de periode 1961-1990 geldt als landelijk
gemiddelde 154 uren zonneschijn, 50 mm neerslag en
voor het midden van het land een gemiddelde
maximumtemperatuur van 12,5"C.
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Een paar oogstcijfers

1994

normaal .

Altijd leuk om in de 'honeyroom' van een ander te
neuzen. In 1997 behaalden onze Amerikaanse imkercollegaas de volgende resultaten. De totaaloogst
bedroeg 192 miljoen pond, een Amerikaanse pond
staat gelijk aan 453 gram.en dat is 3% minder dan in
1996. Deze hoeveelheid werd bij elkaar gevlogen
door 2.58 miljoen volken, 20.000 minder dan in 1996.
De gemiddelde oogst per volk bedroeg bijna 75
pond. De imkers op Hawaii spanden de kroon met
gemiddeld 146 pond, in de meest noordoostelijke
staat Maine werd gemiddeld slechts 19 pond geoogst.
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