bijenhouden 2011 september # 8

Gezien in het Bijenhuis

De koninginnenklem
Adindah Visser

Toen ik een jaar geleden begon met bijenhouden, raadde
mijn mentor me aan om een koninginnenklem aan te schaffen. In het Bijenhuis liggen deze klemmen tussen alle andere
spullen die nodig zijn voor koninginnenteelt. Wat moet een
beginnende imker dan met zo’n klem? Toch wordt ook in het
boek van Pohl ‘Bijenhouden – Hoe doe je dat?’ geschreven
dat de koninginnenklem tot de basisuitrusting voor de imker
behoort. Hij komt bij verschillende activiteiten goed van pas.

Handelingen met de koningin

Als kleine bijenhouder ben ik nog helemaal niet bezig met het
merken van koninginnen of het invoeren van nieuwe koninginnen in de volken. Toch gebruik ik de klem bijna altijd wanneer ik in mijn volken werk. Hoewel ik mijn best doe zo voorzichtig mogelijk met de bijen om te gaan en de raten heel rustig uit de kast pak en terughang, ben ik nog steeds bang de
koningin te laten verongelukken. Een reëel gevaar: welke imker
is dat nu nog niet overkomen? Als ik een volk openmaak,
neem ik eerst de tijd om de koningin op te zoeken. Een luxe die
ik me als beginner kan veroorloven. Omdat ik maar twee volkjes heb, elk op één broedkamer, kan ik er de tijd voor nemen.
Tevens helpt het me steeds sneller te koningin te herkennen.
Zodra ik de koningin zie lopen, pak ik haar met de klem van de
raat en leg ik haar opzij. Omdat ik altijd wel een paar raten
apart heb gehangen in een bakje, hang ik haar gewoon met
klem en al tussen de raten. Daar hangt ze altijd uit de zon, in
het volk, en kan ik rustig verder werken zonder me zorgen om
de koningin te hoeven maken. Nadat ik het volk gecontroleerd
heb, hang ik alle raten weer terug. Pas op het laatste moment
laat ik de koningin uit de klem het volk in lopen. Dan zie je
haar ook meteen tussen de raten verdwijnen. Als ik zeker weet
dat de koningin weer in het volk is, veeg ik ook de overige
bijen van de klem en sluit ik het volk weer af.
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De klem wordt gebruikt om de koningin uit het volk te vangen.
Nadat je haar hebt opgezocht, pak je haar met de klem van de
raat. De klem is zo gebouwd, dat de werksters er wel in en uit
kunnen, maar de koningin niet. Als je de koningin vangt en de
bijen erbij laat, zal je zien dat zoveel mogelijk bijen zich bij de
koningin in de klem proberen te proppen. Als je de koningin
zonder extra bijen vangt en meteen apart zet, heb je dat probleem natuurlijk niet. In sommige gevallen moet je de koningin uit het volk halen. Bijvoorbeeld als je haar wilt merken, een
vleugel wil knippen, of als je een koningin in een moerloos
volk wilt invoeren. In deze gevallen is het handig om een
koninginnenklem te gebruiken. Vanuit de klem kan je haar
eenvoudig in een merkbuisje of invoerkooitje laten lopen.

De klem voor de beginnende imker
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leren. Indien er geen honing opgeslagen wordt, moeten de bijenvolken verwijderd worden, ongeacht de terreingrootte.

Noot

*) Erik van der Spek (boswachter op Texel) en Adrie Hottinga (senior
beleidsmedewerker) van Staatsbosbeheer stuurden ons blad onlangs
hun SBB-publicatie ‘Honingbijen bij Staatsbosbeheer?’ Hun richtlijnen
pakken voor de heide nogal wat lager uit. Zie www.bijenhouders.nl >
tijdschrift > aanvullingen september 2011.
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