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integratie koninginneteelt in bedrijfsmethode
Kees Goven
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Afgelopen jaar m d in Berlicum een 'grijze' cursus
plaats. De cursus 'Modern Imkeren' geheten, werd
niet onder auspiciën van een AOC georganiseerd en
week wat betreft de inhoud af van een beginnersof gevorderdencursus. Hoewel ongesubsidieerd was
de deelnemersprijs laag omdat de docenten (twee
bevoegde bijenteeltleraren en een bioloog) uit de
eigen vereniging afkomstig waren. Eén van de
accenten van de cursus, die gericht was op imkers
met enige ervaring, lag o p het integreren van
eenvoudige koninginneteelt in de bedrijfsmethode.
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In de periode februari tot en met juli 1996 werd door
VBBN-subvereniging St. Ambrosius Berlicum een cursus
'Moderne bijenteelt' georganiseerd. Jan Charpentier,
Chris Hoefnagels en Noël Wijffels waren de opstellers
en enthousiaste verzorgers van de cursus, waarvoor 18
deelnemers intekenden. Onder de cursisten ruim de
helft dames, waarmee maar weer eens bewezen is dat
er in de imkerij ruim plaats is voor vrouwen. De cursus
was opgebouwd uit 14 avonden theorie, waaronder
een drietal lezingen door gastsprekers, deze lezingen
waren tevens open voor verenigingsleden. Daarnaast
wan er een praktijkprogramma dat liep van medio april
tot juni.
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Tijdens de theorie-avonden was er in een collegiale
sfeer ruime aandacht voor o.a. koninginneteelt, bedrijfsmethode (moderne bijenteelt dus) en ziektebestrijding.
Eveneens kwam de biologie van plant en bij ruimschoots aan de orde evenals de historie van de (kofiimkerij. Het enthousiasme van de cursusleiders leidde
tot een overvloed aan informatie. Als naslagwerk werd
het 'Werkboek Bijen Houden' van J.J. Speelziek
gehanteerd. De lezingen die in de cursus waren ingepast, werden verzorgd door Hayo Velthuis (koninginneteelt), Jan Trip (diverse methoden van varroabestrijding) en René van Blaricum (zwermvertragingm
zwermverhindering). leder van deze experts bleek voldoende deskundig om een volledige cursus te vullen.
De praktijklessen werden verzorgd op landgoed
'Seldensate' te Middelrode met acht volken van de
vereniging. Hoewel de meeste cursisten ervaring
hadden met bijen liep het ervaringsniveau sterk
uiteen. Desondanks wisten de docenten de cursus
zodanig inhoud te geven dat er voor elk van de
deelnemen nieuwe ervaringen waren op te doen. Dit

niet in de laatste plaats door het in de cursus inpassen
van een programma koninginneteelt. Het gevolg daarvan was dat het merendeel van de deelnemers op de
eigen stand actief was met een of meer kernvolkjes
waarin de zelf-geteeltde moeren werden ingevoerd.
Voor de meesten van ons een eerste kennismaking
met koninginneteelt. Dit gold zeker ook voor een
aantal praktische oplossingen, zoals een 3 x 3 kast;
een 10-raams broedkamerbak, zodanig verdeeld dat
er drie onafhankelijke 3-ramen ontstaan. Bij de evaluatie
bleek dat de cursisten zich over het algemeen in de
richting van koninginneteelt verder willen bekwamen.
De toets van de cursus bestond niet uit een klassiek
'proefwerk', maar in groepjes van 2-3 personen werd
een scriptie geschreven. Daartoe kreeg iedere groep
de opdracht een periode van één of meerdere
maanden uit het bijenjaar te beschrijven. Hoewel dat
de nodige hoofdbrekens kostte, bleek toch dat velen
zich buiten het cursusmateriaal óm informatie hadden
verschaft. Als resultaat werden een aantal werkstukken
voorgelegd, waarover de opstellers van de rest van de
groep kritische vragen konden verwachten.
Tijdens de feestelijke afsluiting kon aan 15 deelnemers
een diploma worden uitgereikt. Het bleek dat docenten en cursisten de cursus met zeer veel genoegen
hadden doorlopen. Er is dus duidelijk reden voor vervolg, en er is dan ook een vervolg in het verschiet. Te
gelegener tijd zal er ongetwijfeld in dit blad een aankondiging van die cursus worden geplaatst.
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