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ck V u n d e r i n k
In het juli/augustusnummer deed ik wat tobberig en
zo voelde ik me ook. Nu is dat uiteraard anders.
Wat wil je ook met zulk prachtig zomerweer. Maar
rneen niet dat intussen alles volgens plan verliep. Ik
had weer een serie carnicadoppen opgezet en ik
zou d e jonge koninginnen aan de afgevlogen
hoofdvolken geven. Goed plan, maar ik ging een
paar dagen helpen o p Schier en toen ik terugkwarn
waren enkele moeren uitgelopen en inmiddels
heengegaan. O p Ben na, die in d e d o p was
teruggekropen. En volgens het boekje had die juist
moeten heengaan. Deze is later nog bevrucht ook.
Al m e t al een bedroevend resultaat. In alle haast
opnieuw een serie opgezet, mooie doppen maar
die kwamen zelfs niet uit.

Volledig op zeker gespeeld
lnmiddels waren enkele koninginnen van de eerste
teelt in Lemmer bevrucht en die heb ik ingevoerd in
vegers van de hoofdvolken met alleen jonge bijen en
zijn dat nu prima volken. De hoofdvolken gingen o p
tijd naar de linde en dat was dit jaar een feest. Vorig
jaar haalde ik de volken vroeg terug van de linde om
ze voor verhongeren te behoeden en nu zitten ze dik
in het vet. Omdat het allemaal oude moersvolken
waren en ik genoeg malheur had gehad, heb ik
volledig o p zeker gespeeld. Ze kregen twee
broedbakken met een rooster ertussen en bij elke
controle verwisselde ik de bakken en ging de moer in
de andere bak en boven het rooster. Dit en de
enorme werklust deed alle zwermplannen vergeten. Ik
heb diverse volken gehad, zowel Buckfast als Mellifera
die dit jaar geen dop hebben aangezet. En wat me in
jaren niet is overkomen: ik heb geen zwerm zien
hangen. Wel effectief, maar niet leuk.
Al met al heb ik zelden zoveel moeten improviseren
en aanpassen als dit jaar. Ik zeg we1 steeds dat het
een van de boeiende factoren is van het bijenhouden
dat je elk jaar weer nieuwe dingen tegenkomt, maar
zo'n verhaal is aantrekkelijker voor de propaganda dan
voor je eigen praktijk.
Over de Buckfaststand slechts een klacht, namelijk
toch een zwerm met geknipte moer en later is toch
aan nazwerm ontsnapt en de achterblijvende jonge
moer was een kuis typetje en kwam dus niet aan de
leg. lnmiddels twee jonge koninginnen van Hallmans
aan de stand toegevoegd en dan ga ik de winter in
met drie van zijn F1-moeren en dat geeft een gerust
gevoel. De andere volken hebben geen of nauwelijks
doppen aangezet.

Mijn aanvankelijke plan was om te proberen alle
volken o p het Bijenpark van carnicamoeren t e voorzien. Dat dreigde t e mislukken doordat ik teelt o p
teelt verziekte. Maar dankzij mijn stoomcursus koninginneteelt o p Schier heb ik volgehouden en alsnog
een serie doppen opgezet, methode Schier. Dat werd
een succes en kon ik een tweede serie naar Lemmer
brengen en die zijn o p een na bevrucht. Dus koninginnen genoeg om alle volken van een Carnica t e
voorzien en ik heb daawoor voldoende sterke afleggers om die later met de hoofdvolken te verenigen.
Als dat grotendeels lukt heb ik het voldane gevoel dat
ik, dankzij veel extra zorg dit jaar (en wat mooi weer!),
mijn wat kwakkelende stand van het voorjaar heb
opgebouwd tot een prima stand in het najaar. Ook de
voldoening dat ik uiteindelijk de moderne systematische koninginnenteelt in de vingers krijg. Maar zo'n
bewering zal het volgend jaar we1 weer kille verrassingen inhouden.
Wat dit jaar vrijwel niet lukte was varroabestrijding via
de darrenraatmethode. Doordat de fut er niet in zat in
het voorjaar, werd er slecht gebouwd. Natuurlijk heb
ik verschillende darrenraten laten beleggen en
verwijderd, maar ik heb dat niet systematische gedaan
en moet nu alle volken een behandeling geven maar
wie zegt nu dat ik dat met mierenzuur zou doen?
Ik schreef al dat ik een vroege inwinteraar ben en ik
wil echt de hele zaak o p orde hebben o p 1 september. Dus volken verenigd, varroabestrijding en voeren.
Je bent verbaasd dat je nu al weer aan het afbouwen
bent en dat het bijenseizoen al weer voorbij is. Maar
eigelijk ben ik na het voorjaar aan het opbouwen
geweest. Eerst de narigheid van het voorjaar corrigeren, dan toewerken naar een behoorlijk aantal reservevolken met goede carnicamoeren. Daawoor de kunst
afgekeken o p Schiermonnikoog, doorgedrukt toen de
ene na de andere serie mislukte en nu toch met
keuzemogelijkheid welke jonge moeren ik zal aanhouden en welke volken ik met carnica's zal verenigen.
Dat is toch werken aan de droom van 2000?
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