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deze gaan een eigen leven leiden. Het broed is inmiddels gesloten en de doppen kunnen binnen wn
paar dagen uitlopen. Omdat het volken zijn zonder
vliegbijen worden de doppen door de bijen opgeruimd
zodra een koningin is uitgelopen. Als er nu dracht ia,
zijn drie volken in optimale conditie om het goddelijke Ambrosia te verzamelen. Niet vergeten de
volken die de bak broed hebben venorgd voldoende
ruimte te geven.
Nieuw is deze aanpak zeker niet. Reeds in het
Maandschriftvoor Bijenteelt van februari 1930 wordt
deze manier van zwermverhindering onder de naam
'Alexandermethode' door de toenmalige wandelleraar de heer Hootsen uiteengezet Tja, wat is nieuw...

geörienteerde vliegbiien. Bovenstaande heeft natuurlijk
niets te maken met zwermpreventie, want we maken
gebruik van de bestaande memstemming. We
bereiken er wel mee dat we niet voor verrassingen
komen te staan. Er kan ook een kunstzwerm worden
gemaakt door het grwtste deel van de bijen in een
b d of honingkamer af te slaan. Overtuig je ervan
dat de koningin ook in deze bak komt. Leg op deze
bak een moerrooster en zet daarop atSn of meerdere
honingkamers. Ook nu geven we de kunsizwerm
alleen kunstraat. Bij afwezigheid van zomerdracht
moet er uiteraard worden gevoerd om de raten mooi
uitgebouwd te krijgen. Denk eventueel gelijk aan een
varmabestrijding. Het oorspronkelijke volk komt door
het uitlopende broed weer snel op sterkte. Vlieggat
verkleinen om roverij te voorkomen als er geen dracht
is en na een paar dagen eventueel wat voeren. Ook
kan in een dergelijk volk makkelijk een vooraf gekweekte koningin worden ingevoerd nadat eventueel aangezette doppen zijn verwijderd.
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Over de periode 1971-2000 bedroeg in het midden
D
van het land het aantal uren zonneschijn 204, de
hoeveelheid neerslag 62 millimeter en de gemiddelde
maximumtemperatuur 17,6°C.

Van drie op vijf

Mei maanden

In Amerika noemen ze een dergelijke zwerm een
'shook swarm' oftewel schudzwerm, Het kan fout
gaan ak te weinig bijen worden afgeschud. Zelf maak
ik al een paar jaar een schudzwerm door het grootste
deel van de bijen van twee volken in één bmedbak af
te slaan vergezeld door een aantal raten uitlopend
broed. Di nieuwe volk krijgt een andere plek zodat
de vliegbijen in hun eigen volk blijven. Dit jaar eens
geen broed of uitgebouwde raten mee geven, een
beetje experimenteren dus. Vaak hebben we een volk
dat 'ver' vooruit is op de overige volken en al zwermneiging heeft. Hoe nu verder? Zet op de plek van dit
volk een bodemplank met broedkamer. Sla alle raten
van het volk daarin af en vul de ruimte aan met
kunstraat, dekplank en dak er op, stukje moerrooster
voor het vlieggat en klaar is kees. Je houdt nu over
twee bakken met broed in alle stadia en open
doppen. Nu komen de andere twee volken zonder
zwermneiging aan bod. Verwijder dak en dekplank en
leg op de bovenste bak een moerrooster. Zet daarop
een bak met broed van het afgeslagen volk. Dekplank
en dak op z'n plaats en het werk zit er even op. Wat
hebben we nu bereikt? Het afgeslagen volk is voorlopig druk met het uitbouwen van de kunstraten en
kan een eventuele oogst binnenhalen. De volken die
een bak met broed en doppen hebben gekregen
zullen dit broed gaan vemrgen. Er is nu extra werk
aan de winkel en van zwermneiging is voorlopig geen
sprake. Na een week wordt van deze volken de bak
met broed en opzittende bijen weer afgenomen en

Jaar Zon
1997 normaal
1998 normaal
1W9 zonnig
2000 normaal
2001 zeer zonnig
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Het weer in mei

Uren Neerdag (mm) Max,temp

nat
droog
(234) normaal
nat
(279) droog

"C

(78) m a a l
zeer warm (l9,%
warm
(19,l)
(87) zeer warm (20,O)
(34) warm
(19,4)
(351
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