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Bart Boersma vroeg de redactie om
nadere informatie over het snelgrove-bord, dat gebruikt wordt bij het
voorkomen van zwermen.
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Het snelgrovebord, ontwikkeld in
diverse variaties door Leonard
Snelgrove in Engeland rond 1930, ziet
er uit als een separator/reisraam met
een aantal klepjes die paarsgewijze
boven en onder het gaas zitten en die
dienst kunnen doen als extra
vliegopening. Het bord wordt ingezet
bij het maken van tijdelijke aﬂeggers
waarbij moer en vliegbijen enerzijds en
broed en jonge bijen anderzijds van
elkaar gescheiden worden. Met behulp
van deze klepjes kan de imker
vliegbijen naar de bovenste dan wel de
onderste bak dirigeren, zodat de
aantallen bijen gelijkmatig over
boven- en onderbak verdeeld kunnen
worden. De methode kan dus alleen
maar toegepast worden in systemen
met een gedeelde broedruimte.

Voordeel is dat minder ruimte en
materiaal nodig zijn en dat de
zwermstemming in ieder geval tijdelijk
wordt onderdrukt. Na enige tijd kan de
imker besluiten de twee volksdelen
weer bij elkaar te voegen, dan wel het
deel dat een nieuwe moer heeft
gekweekt apart verder te kweken, een
methode om het aantal volken te
vermeerderen, dus.

haalijver. Het is zeker een heftige
ingreep in de volksharmonie, waardoor
mogelijk meer oogstverlies optreedt
dan wanneer men volken voorzichtig
van wat broed en bijen ontdoet.
Er kleeft een fundamenteel bezwaar
aan broeddistantiëring vanwege het
gevaar van afkoeling van het broed en
de kans op honger van het
huisbijengedeelte. Goed opletten, dus,
op wat beide volksdelen doen.

Come-back
Het bord heeft weer wat aan actualiteit
gewonnen nu dr. Gerhard Liebig zijn
methode Teilen und Behandeln
propageert, waar bij een volk medio juli
gesplitst wordt à la Snelgrove om de
twee volksdelen met oxaalzuur te
kunnen behandelen zodra die broedvrij
zijn geworden. De koningin komt bij
deze aanpak in de onderbak.
De duurzaamheid van het
zwermonderdrukkende effect wordt
door menigeen betwijfeld. Ook vreest
men wel voor een negatief effect op

Naschrift van de redactie
Voor verdere informatie zie Imkerpedia
en de imkerencyclopedie, die iets
verschillen in de beschrijving.

