Het is nu 17 maart. We hebben als verademing
enkele mooie lentedagen achter de rug, maar de
regen herstelt zich al weer. Al m'n volken vlogen en
dat geeft de imker weer moed. Ik wacht het
weerbericht af, als er een weersverbetering
intreedt, gaan de volken naar de wilg. Nu moet ik
ook al bedenken wat ik in mei ga doen. 'Elke
manager zou een cursus bijenhouden moeten
volgen', luidde een stelling in een proefschrift. Dat
spreekt me aan, want net als een manager moet ik
het ongewisse gaan plannen. En net als hij bijsturen
als het zover en, helaas anders is.
Op basis van ervaring maak ik plannen.Die e ~ a r i n g
leert mij dat de volken in de tweede helft van mei van
het fruit terugkomen op het Bijenpark. Een deel op
twee broedbakken, een aantal nog op de eerste. De
honingkamers zijn meestal nog niet helemaal vol maar
dan is er zo'n overvloedige dracht in Amstelveen dat
die in twee weken vollopen. Ik grijp dan ook nog niet
in, maar benut de gunstige periode om de kleinere
volken een tweede honingkamer te laten beleggen.
Stopt de dracht dan komt de zwermverhindering. Ik wil
niet teveel uitbreiding en ik rnaakte per twee volken
een nieuw volk, bestaande uit een broedkamer van
volk A en een honingkamer met broed van volk B met
de beste moer van A of B. Dan krijg ik dus twee
moerloze volken met broed en een aflegger met veel
broed en een moer. Sinds vorig jaar maak ik van twee
of drie volken een vlieger met oude moer en alleen
een sappig belegde darrenraat. Die vlieger moet zo
sterk zijn om over twee weken de belegde darrenraat
te kunnen leveren voor de nu moerloze volken. Op de
13de dag doppen snijden en dan alles naar de linde.
Wel wat vroeg, maar mijn inspanning is voorbij en
dient alleen nog 'copuleus' beloond te worden. Dat
kan net zo goed heimelijk op de linde gebeuren. Laat
ik ze thuis staan dan durf ik niet te reizen met volken
waarvan de jonge moer nog niet aan de leg is. De
praktijk leert me twee dingen: a. met deze methode
zijn alle volken in staat volle productie op de linde te
geven, darrenbroedigheid en dergelijke onvoorziene
narigheid daargelaten en b. de volken met de jonge
moeren geven meestal meer opbrengst dan de volken
met oude moer die veel opbrengst omzetten in broed.
Nu de Buckfaststand
Zwermverhindering met de Buckfast in Dadant heb ik
nog niet onder de knie. Ik heb ook nog geen Buckfast
meegemaakt die niet zwermde, maar ik vertelde al, ze

zijn wellicht nog niet zuiver genoeg. Ik heb overigens
ook KI-moeren gehad die gek waren op zwermen. Ik
vertrouw ze dus nog niet. Vorig jaar heb ik hetzelfde
gedaan als op het Bijenpark: twee Dadantkasten laten
afvliegen op een Spaarkast en die aflegger naar de
linde. Nadeel is, je hebt een broedpauze, terwijl de
dracht in Amstelveen we1 varieert maar nooit stilstaat.
Maar ach, al dat potten wassen! Mooier zou zijn als ik
vroeg jonge moeren heb, wellicht lukt dat met de
Buckfastkweek die we op het Bijenpark gepland
hebben. Ik ga hier dus niet zelf moeren kweken rnaar
doe dat via 'ons doppenproject' met prima materiaal
van een van de leden.

De carnica's op het 'Landgoed'
Terwijl twee volken op de paardebloem staan, wil ik
van het derde volk doppen kweken. Als het kan zo
gepland dat er rijpe doppen of jonge moeren zijn als
de paardebloemvolkenterugkomen. Ik kweek de
doppen in een moergoed volk (bak met de moer 'n
dag opzij om de doppen te laten aantrekken en dan
weer terug) en ik hoop op zoveel doppen dat ik acht
Apidea's naar Lemmer kan sturen en ook de
paardebloemvolken kan voorzien. In die volken liggen
twee roosters met de moer in de middelste bak. Die
bak gaat met moer en bijen een eigen leven beginnen
op de linde als reservevolken en de bak met gesloten
broed krijgt een dop of jonge rnoer die gaarne
geaccepteerd wordt. Misschien ga ik een van de
paardebloemvolken in een Dadant huisvesten als
proef. De enige goede manier om dat te doen is het
hele volk afslaan in een Dadantkast op lege
(kunst)raat. De bakken met broed geef ik aan andere
volken, het nieuwe volk lijkt op een grote zwerm die
een hele kast moet volbouwen en de zwerrnplannen
we1 vergeet. Werkt prima. Maar laat die regen nu toch
stoppen!

Alle bijenteelunaterialen voor de
moderne imker

Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stub a

f 190,OO per stuk
f 170,OO per stuk

Geopend: Zarerdag van 8.00 - 12.00 uur en na
relefonische afspraak. Harremaatweg 36, 3781 NJ
Voorthuizen. 0342-471837 1 0653 182006
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