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Dick Vunderink

Eerst even terugkijken op 17 april
We hebben d e Paasdagen achter d e rug, m e t een
schitterende aanloop en teleurstelling over de
verregende Paasdagen voor hen die nog betaald
werk verrichten, maar ook voor imkers.
De uitwintering vie1 me niet tegen en als het weer van
voor de Pasen overeind was gebleven, was dit jaar
zelfs veelbelovend geworden. Slechts een dood volk,
beneden verhongerd onder een volle bak daarboven.
Gevolg van een late (in September) vereniging, waarbij
je ervan uitgaat dat het volk zich we1 boven zal
vestigen. Maar als zo'n bak al vol voer zit en beneden
ook een broednest, dan krijg je hetzelfde als bij fusie
van imkerorganisaties: het gevoel overheerst de
logica. Maar daarmee was een Schiermoer 1998
verdwenen en ik spreek Jan Charpentier nog we1 over
de gehanteerde selectienormen.
Overigens weer dezelfde ervaring: aanzienlijke verschillen in volkontwikkeling waar je ze niet verwacht.
En ook: de volken elders gemiddeld beter dan o p het
Bijenpark.
De volken van het Bijenpark staan op de wilg en
hebben een fikse injectie gehad. Het vie1 mij o p dat
de carnicavolken niet ver vandaar met 'tonnen'
advertentie
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stuifmeel binnenkwamen en de volken hier
voornamelijk met nectar. Nog een mooie week en ik
had wellicht voor het eerst kunnen slingeren.
Ik sprak vorige week de heer Mommers en was zeer
vereerd toen bleek dat hij deze rubriek las maar
betwijfel of hij het volhoudt. Hij vertelde mij van een
ervaring met een overvloedige opbrengst van de wilg,
terwijl het toegedachte koolzaadveld genegeerd
werd.
In afwachting van een telefoontje van de fruitteler heb
ik de volken naar huis gehaald. Het weerbericht doet
mij vrezen voor wegdobberende kasten. Ik kan mijn
plannen voor mei en juni nu wat concreter maken.
O p de carnicastand staan nu twee volken, een goede
Schiermoer '98 en een F3-volk. Die laatste gaat naar
de paardebloem en van de ander kweek ik intussen
moeren voor bevruchting o p Lemmer en op stand,
0.a. voor het F3-volk. Maar als ik dat volk terugplaats
introduceer ik ook een serie bastaarddarren en dat wil
ik niet. Voorzover ik kan nagaan staan er geen andere
bijen in de omgeving. Voor het probleem van de
bastaarddarren heb ik het volgende bedacht: Ik
verdeel het open en gesloten broed over twee
bakken. Ik sla het hele volk af o p de bak met open
broed en zet deze o p de bak met gesloten broed met
rooster en een rooster voor het vlieggat. De jonge
bijen keren terug in de onderste bak.
De volgende morgen de bak met open broed laten
afvliegen o p de andere bak. Ik heb dan een bak met
open broed, moer en jonge bijen en die kunnen
meedoen aan de lindedracht. De andere bak heeft
alleen vliegbijen en gesloten broed maar geen darren
en kan naar de carnicastand voor een jonge moer en
standbevruchting.
O p het Bijenpark zijn de volken terug van het fruit of
paardebloern. D a a ~ a nga ik afleggers maken zoals ik
in mei beschreef. Het sterkste paardebloemenvolk
gebruik ik als pleegvolk voor het project 'teelt van
Buckfastkoninginnen' o p het park. Dus ik krijg een
aantal aangezette doppen o p t e kweken, als dat
voldoende resultaat oplevert en ik kan ook wat
rnoeren houden, laat ik er een paar als reserve
bevruchten o p de Buckfaststand. Het is overigens een
illusie dat daar alleen maar Buckfastdarren vliegen.
Misschien we1 zo goed om goede F1 t e krijgen.
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