Het doppenproject

I

M.J. van lersel
Op zaterdag 20 februari j.1. werden de eerste
resultaten van het doppenproject zichtbaar. In het
Bijenhuis in Wageningen werd een bijeenkomst
belegd voor imkers die toegezegd hebben deel t e
willen nemen en voor belangstellenden ( 2 35
personen). Na een woord van welkom werden de
deelnemers g&informeerd over de concrete inhoud
van het project. De doelstelling van het project is
het om de toegankelijkheid t o t geselecteerd
teeltmateriaal voor alle imkers t e vergroten. De
selectie betreft vooral de eigenschap zachtaardigheid, belangrijk in ons volle Nederland.

Enkele termen
De verdeler is de imker die ervoor zorgt dat er uit een
teeltkeuzevolk aangepapte larfjes worden geleverd
aan de coordinator. Deze larfjes zijn door hem overgeiarfd in plastic moerdoppen (systeem Nicot) en in
een starter geplaatst. In de starter worden deze larfjes
aangenomen en door de werksters in de melk gezet.
Het zijn daarmee koninginnenlarfjes geworden die elk
bijenvolk verder zal opkweken tot koningin.
De coordinator is de imker die voor zijn groep het

contact verzorgt met de verdeler. Hij inventariseert in
zijn groep hoeveel larfjes er nodig zijn. Hij maakt
afspraken met de verdeler over de tijd waarop en het
aantal larfjes dat geleverd moet worden. In zijn groep
bespreekt hij wat iedereen moet doen om op de
afgesproken dag de larfjes te kunnen huisvesten en
verder op te kweken. Hiervoor werden instructieboekjes uitgedeeld.
De teler is de imker die bij een coordinator in een
groep zit en van hem larfjes krijgt om op te kweken
tot een koningin die hij dan in zijn eigen volken in kan
voeren.
Concrete afspraken zijn niet gemaakt omdat de
coordinatoren in hun groep nog moeten vaststellen
met welk bijenras men wil gaan werken. Zodra deze
coordinatoren hierover duidelijkheid hebben, kunnen
zij contact opnemen met de Koninginnenteeltcommissie in de persoon van Jan Charpentier, (0735037030). Deze zal dan proberen een verdeler te
zoeken die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen
(afstand, soort bijen) van de coordinator en zijn groep.
Van de coordinatoren wordt verwacht dat zij met de
telers aan het einde van het seizoen evalueren hoe de
teelt verlopen is en welke lessen men kan trekken
voor het volgende jaar. De Koninginnenteeltcommissie
zal deze informatie verzamelen en voor verbeteringen
in het volgende jaar gebruiken.

