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Hoe is het magdijk de koningin in het volk te
laten en het ia^. zzonder &at er een zwerm
vertrekt, &~ ~ m n t idoor
j d te lodsen?

I
Zonder zwermen door de
zwermtijd (2)
lersel

Half april had ik de volken een honingkamer opgezet.
Ze stonden toen op twee broedkamers en een honing
kamer. Half mei zaten de honingkamen aardig vol
honing en begon er duidelijk ruimtegebrekte ontstaan.
Omdat ik geen tijd had om vegen te maken, besloot
ik ten einde raad, de koningin boven een rooster te
Misschien is dit een enigszins afwijkend antwoord,
plaatsen. Ze kon er dan in elk geval niet uit waardoor
maar de kern ervan raakt de kern van uw vraag. leder een eventuele zwerm zou terugvliegen naar de kast. Ik
gevorderd imker weet hoe moeilijk het is een goede
vertelde aan niemand dat ik deze noodgreep had toekoningin, die immen een groot volk om zich heeft, op gepast. Toen ik 2 weken later de volken ging inspechet oude volk te houden. Wie het eens heeft meeteren verwachtte ik in de bovenbak wel doppen te
148 gemaakt dat zo'n volk niet zwermt en in plaats daarvinden omdat de koningin vrijwel geen ruimte had om
van haar kast vol honing sjouwt, zal er veel voor over
te leggen. Niets van dat alles, behalve wat speeldophebben dit nog wns voor elkaar te krijgen. Echter, een pen. De honing in de honingkamer was verzegeld en
groot volk (een goede koningin) zal ondanks ruimte
kon geslingerd worden.
geven en andere ingrepen per se willen zwermen. Na
In de onderbak was het bmednest inmiddels aardig
vele jaren teleurstelling in het oude-koningin-op-hetaan het uitlopen. De leeggekomen cellen werden
volk-houden, maak ik tegenwoordig heel grote kunst- gevuld met stuifmeel. Boven het rooster zat alles vol
zwermen (ter grootte van tweederde van het oude
broed en honing. Ik besloat het rooster te laten liggen.
volk) en verplaats de volken zodat de kunstzwermen
Ik was nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling. Ik
hun vliegbijen behouden. Wacht voor het maken van
had niet de indruk dat er minder honing gehaald werd
de kunstzwerm een drachtperiode, goed weer in het
dan andere jaren. Doppen aanzetten deden ze tot
vooruitzicht en natuurlijke zwermneiging binnen het
mijn verbazn
ig
echter niet. Er kwam wel wat broed in
volk af. In deze heel grote kunstzwermen gaat het
de honingkamer maar dat was, toen het tijd was om
eitjes leggen door, terwijl u tevens voorkomt dat er
te slingeren, grotendeels uitgelopen. Na het slingeren
met het oude volk van alles mis gaat doordat dit te
van de zomerhoning heb ik de roosten weggehaald
groot blijft (bruidszwermgevaar). Dergelijke kunsten de volken verder normaal gevoerd. Later hoorde ik
zwermen kunnen veel honing binnenhalen, terwijl de
van de methode Renson waarbij de koningin doelontwikkeling van zo'n volk voluit doorgaat, zodat u
bewust tussen twee roosten gezet wordt en maar 8
later in het seizoen altijd genoeg vliegbijen heeft.
raampjes ter beschikking heeft om te broeden. Men
Houd de oude moeren in de gaten want er kan na
beweert dat er dan meer honing gehaald kan worden.
drie tot vier weken nieuwe mermneiging ontstaan.
Een nadeel van deze methode vind ik wel dat het
Tegen die tijd zijn er wel al leggende jonge moeren
moeilijker is om de volken van een nieuwe koningin te
voorzien.
die op hun plaats (in)gezet kunnen worden.
Let wel, ik werk met 2-broedbaks Dadantkasten.
J. Peet.rp, lwbu@
Dergelijke volken (ter grootte van vier spaarkastbrdbakken) door intensieve behandelingsmethoden van
het zwermen afhouden is geen doen voor imker en
bijen, neem dat van mij aan. Met minimale arbeidstijd
en maximale vreugde wordt met bovenstaande
methode genoeg honing gehaald, misschien een
enkel potje minder dan de imkers die het hele zwermseizoen in hun kasten moeten rommelen. En ook
belangrijk, er zijn nooit zwakke volken op de stand
aanwezig.
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