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Dick Vunderink

moertje, maar ook geen eierleggende werkbijen. Toen
Oktober is geen boeiende maand in een maandhet volk tweemaal gezeefd, maar geen moertje en
rubriek. Nu, eind augustus is de zaak eigenlijk al
beklonken. Ik heb de volken verenigd die daarvoor
tenslotte maar verenigd en dat is goed verlopen. Ik zal
in aanmerking kwamen en alle volken staan op twee alleen bij hoge uitzondering twee moergoede volken
bakken. Ik heb geprobeerd om de volkssterkte wat
verenigen. Ik wil al die dode bijen niet op m'n
geweten hebben.
gelijkmatig t e maken maar dat berust toch op een
Tenslotte
zou ik nog een carnica F3 moer vervangen
illusie. W e kan het aantal zomer- en winterbijen
door
een
F1, maar de F3 was via een stille
schatten en zo weet je niet of je appels of peren
vergelijkt. Het vie1 me we1 op dat de meeste volken moerswisseling een F4 geworden. Die gevangen en
de F1 in een invoerkooitje. Alles in orde, maar de F4
al vrij snel het broednest verkleinden, terwijl ik
verwachtte dat dit later zou gebeuren gegeven het
moest in een transportkooitje. Voor alle veiligheid
mooie weer dat nog steeds voortduurt. Maar ook
even kletsnat gespoten, maar onmiddellijk toch op de
hierbij zal de overbevolking op het bijenpark we1
wieken en ik zag haar de kast in glippen. En dan
een factor zijn.
wordt de F1 niet geaccepteerd. Het corrigeren maakt
van een simpele ingreep toch weer een hele klus.
Zoals ik vertelde was de varroabestrijding met
darrenraat onvoldoende gelukt en daarom in augustus Stille moerswisselingengebeuren toch vrij vaak.
de bestrijding aangepakt en dan verbaas je je over het Overigens, na twee dagen jonge moer onvindbaar, de
aantal mijten dat valt, temijl je in de volken nauwelijks F3 loopt vrolijk rond en zo kon de troonopvolging
iets waarneemt. Het is een verraderlijk proces waarbij
alsnog plaatsvinden.
je je makkelijk in 'slaap laat wiegen'. Als, na terugkeer Nu rest nag het voeren als laatste stap in het
in oktober van het Apimondiacongres, het weer het
inwinteren en dan valt op dat het ene volk dat vlot
doet en andere volken met lange tanden. Ik voer
toelaat, wil ik de behandeling nog herhalen om de
bijen die kriebeldingen tijdens de winterzit te
geleidelijk in maar we1 v66r 1 september.
besparen.
Ik ga de winter in met een behoorlijk zuivere
Al met al heb ik het gevoel dat ik er met mijn standen
aanzienlijk beter voor sta dan met de natte zomer in
carnicastand, terwijl de stand op het bijenpark voor
het najaar van vorig jaar. Het heeft echter we1 extra
ruim 50% carnica F1 bevat. Ik had een drietal
'hollandse' volken die het zo goed deden dat ik die
aandacht en tijd gekost om de achterstand van het
voorjaar in te lopen en tevens een aantal volken van
nog maar even in bedrijf heb gehouden. Dan kan ik
carnica te voorzien. Ik heb de voldoening dat ik met
die volgend jaar vergelijken met de productie van de
een portie vasthoudendheid en goede planning nu
carnicavolken in dezelfde omstandigheden. Daar zit
een flink aantal goede nakomelingen van de
ook iets bij van niet op dat ene paard wedden.
Op de Buckfaststand staan nu vier volken met drie F1 Schiermoer 1998 heb gekweekt. Anders moest ik in
moeren. Over die van 1998 was ik erg tevreden, zowel de nazomer we1 eens jonge moertjes uit miniover zachtaardigheid, als productie en zwerrntraagnazwermpjes inzetten als er toch weer moeren
heid. Toch bleef de opbrengst dit jaar wat achter en in sneuvelden maar dit jaar kon ik collega's helpen. Ook
een leerzaam seizoen met als uitschieters dat ik moest
hoeverre is dat mijn schuld?. Altijd ook we1 wat maar
verenigen in de zwermtijd en het werken op Schier. En
Roel ten Klei had gehoord dat de opbrengst in het
westen lager was dan in het oosten en ik krijg daar al
zo blijft het bijenhouden een boeiend gedoe waarbij
wat bevestiging van. Merkwaardig want in mijn
je steeds op je tenen moet lopen. En altijd weer leuk
beleven hadden we een denderende zomer. We1 had
om een creatieve oplossing te vinden voor
onvemachte probleempjes. Ondanks de slechte start
ik nog wat heel donkere nazomerhoning van deze
stand vermoedelijk met medewerking van de bladluis. heb ik toch een gevoel van een kwalitatief goed
seizoen.
Bladluis in zo'n nette plaats als Amstelveen!
Als afsluiting van deze rubriek wil ik volgende keer
In de nazomer gebeuren er vaak rare dingen die
ingaan op mijn overtreden van de orders om met
morrelen aan je plannen. Een goede carnica F1,
uniforme bijen en uniforme kasten te werken.
Lemmer-bevrucht, volle broedbak en ineens
verdwenen. Ook geen opvolgster te bekennen. Tot
driemaal toe een raampje lawen ingehangen maar
daar werd niet op gereageerd. Nog steeds geen
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