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Jan O t t e n s

Werkzaamheden in april
De volken zitten sinds het verenigen op één honingplus één broedkamer. Dat is anderhalve bak ruimte
voor het broed, zoals ik de vorige keer al aangaf.
Daarop komt een moerrooster, als half april ook de
eerste 'echte' honingkamer op de volken gaat. Er
komt echter pas een honingkamer op, zodra de bijen
flink bouwen tussen de toplatten en de glazen dekplank, die nu haar waarde bewijst! Eerder ruimte geven
zet de bijen enorm terug vanwege de kou, die ze dan
te verduren krijgen. Indien nodig krijgen ze een tweede
honingkamer op de eerste. (Meestal is één honingkamer genoeg in onze omgeving). Met één goed
gevulde bak voorjaarshoning (ca. 23 potjes honing)
ben ik dik tevreden.

zijn. Na 13 dagen (tuter) de kunststofdoppen
verwijderen. Dat kan simpel door ze boven tussen de
toplatten uit te pakken (de eigen doppen waren
immers al weg!). De moer loopt meteen uit in het volk
waar ze moet komen.
Voordelen van deze werkwijze zijn: geen apart pleeg- en
teeltvolk nodig; invoeren van moeren lukt voor 100%.
Geen toestanden met starters en dergelijke en als
'kleine' imker kunt u toch hoogwaardig teeltmateriaal
gebruiken. Een nadeel is dat in de hoofdvolken pas
een week later een jonge moer aan de leg kan zijn,
dan normaal het geval geweest zou zijn.

Opmerkingen

1. Gebruik kunststof overlarfdopjes. Dit in verband met
het verspreiden van ziekten (Amerikaans vuilbroed!)
2. Door de moerenteelt met enkele volken circa 9 a
April is de maand om voorbereidingen te treffen voor
10 dagen te beginnen, voordat van de resterende
de teelt van nieuwe moeren. Met een klein aantal
volken is selectie moeilijk en vaak niet eens zinvol. Dat volken de kunstzwerm wordt gemaakt, hebt u de
mogelijkheid om de rest van de volken meteen een
laat deze kleine man daarom over aan de grote
gesloten dop met een overgelarfde moer te geven.
mannen. Telen (vermeerderen) kan iedereen. Vandaar
Deze volken hebben dan geen tijdverlies! Wel na circa
dat ik van tijd tot tijd, teeltmateriaal betrek van
10 a 11 dagen de eigen doppen breken, als die nog
anderen. De laatste jaren is daar weinig van terecht
aangezet mochten zijn! In elk geval breken voordat er
gekomen, vanwege het Amerikaans vuilbroed. Nu
kwakers komen!
bestaan mijn volken onderhand uit F16's in de plaats
3. Voor een goede verzorging is het zeer wenselijk om
van Fl's en dat is te merken aan het zwermgedrag en
de dopjes tussen de toplatten van het broednest te
de grotere prikkelbaarheid. Dit jaar ben ik van plan
klemmen, niet in de honingkamer. Anders worden ze
om weer nieuwe larfjes te betrekken van raszuivere
bij slecht weer verlaten!
moeren.
4. Kijk na 9-10 dagen of elk volk minimaal één goede
Hierna volgen enkele tips; hoe u eenvoudig goede
dop heeft. Ze kunnen nu gemakkelijk verdeeld
moeren kunt telen zonder veel poespas.
worden. Vaak lukken ze allemaal, of juist niet een! Op
deze manier is dit probleem snel te verhelpen.
Overlarfdag
5. Wenst u toch enkele reservevolkjes op te zetten,
Voor de doorsnee imker is het handig om de selectie
aan een ander over te laten en de teelt (vermeerdering) dan kan dat simpel als volgt: Gooi bij het verwijderen
van de twee overtollige doppen uit elk volk niet alles
van hoogwaardig materiaal zelf ter hand te nemen.
weg, maar gebruik enkele mooie exemplaren om
Dat kan door larven op een overlarfdag te halen en
enkele 3-ramertjes mee te voorzien van een moer.
deze zelf verder op te kweken.
6. Hebt u na het maken van een reservevolkje nog
goede doppen over, help dan een hopeloos moerloze
Handige tips voor eenvoudige moerenteelt
collega vooruit. Veel succes!
Maak van uw hoofdvolken tien dagen voor een
overlarfdag een kunstzwerm. Breek op de overlarfdag
Voor een uitgebreide versie over selectie: zie de
's morgens alle doppen in de hoofdvolken. Haal 's
volgende bijenbladen:
middags per volk 2 a 3 larven. Erg handig zijn houten
Bijenteelt 62(9): 7 70-7 73 (7985)
stopjes met daaraan een kunststof dopje. Hang deze
Bijenteelt 62(10): 199-207 (7985)
boven tussen de raten (gewoon ertussen klemmen).
Bijenteelt 62(11):214-277 (7985)
De volken zullen zich inmiddels goed moerloos voelen Bijenteelt 63(5): 101-103 (7986).
en de larfjes prima verzorgen, omdat het er weinig
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