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VOORWOORD
Hoewel reeds sedert lang bekend is, welk een belangrijke rol de honingbij
speelt bij de bestuiving der vruchtboomen, begint eerst de laatste jaren de
toepassing in de practijk meer ingang te vinden.
Voorheen liet de fruitteler het maar aan het toeval over of er voldoende
bijenbezoek zou zijn of wel er werd met iemand in het bezit van bijenvolken
overeengekomen, dat hij tijdens den bloei der vruchtboomen deze in zijn
boomgaard zou plaatsen.
Sedert echter de fruitteelt in ons land meer in handen komt van hen,
die doelbewust fruittelers zijn, wordt aan de bestuiving als een der cultuurzorgen meer aandacht geschonken en wordt de gedachte, zelf tot dit doel
bijen te houden, levendiger.
Het ligt voor de hand, dat dit aan de wijze, waarop men bijen houdt,
bepaalde eischen stelt, om welke reden aan den Rijksbijenteeltconsulent is
verzocht een „Mededeeling" hierover, met behulp van zijne ervaring en
waarnemingen, samen te stellen, teneinde zoo de fruittelers van voorlichting
te dienen.
We vertrouwen, dat deze „Mededeeling" in een bestaande behoefte voorziet
en de inhoud ervan de Nederlandsche fruitteelt ten goede zal komen.
's-Gravenhage, Maart 1940.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
IE. A. W. VAN DE PLASSCHE.

INLEIDING
De bijenteelt in ons land ondergaat vooral in de laatste 20 jaren veranderin
gen, die door het ontbreken van statistische gegevens niet duidelijk in het oog
springen, doch die voor den ingewijde niet geheim kunnen blijven.
Deze wijzigingen zijn voornamelijk van internen aard; onze inlandsche bijen
stapel blijft ongeveer constant, doch van nevenbedrijf van den kleinen boer
verandert de bijenhouderij steeds meer in een vorm van natuursport, die door
alle groepen onzer bevolking wordt beoefend.
Uit de officiëele cijfers blijkt deze verandering allerminst.
Volgens de uitkomsten der gehouden Landbouwtellingen waren er in ons
land in 1910 69406 bijenvolken, in 1921 93637 en in 1930 84800; de grootte
der bedrijven wordt in de uitkomsten dezer tellingen niet vermeld.
Deze getallen zouden doen vermoeden, dat de toestanden op het gebied
der bijenteelt sedert 1921 ongeveer stabiel zijn. Dit is echter slechts schijn;
in werkelijkheid zijn in ons land de groote bijenstallen aan het verdwijnen en
groeit het aantal kleine imkers, die hoofdzakelijk voor hun genoegen enkele
bijenvolken houden.
In welke mate deze verandering zich voltrekt, is niet bekend; slechts de
groei van het ledental van onze imkersorganisaties doet vermoeden dat zij vrij
belangrijk is; in 1925 hadden deze gezamenlijk ^ 9000 leden; in 1937 reeds

± 20000.
Daarom is het van groot belang een inzicht te krijgen in den toestand,
zooals die thans bestaat. Dit is mogelijk gebleken uit cijfermateriaal, dat reeds
eenige jaren beschikbaar, doch nog niet bewerkt geworden was. Vrijwel al onze
imkers voederen in het najaar hunne bijenvolken met suiker, welke zij van
hunne organisaties, die daartoe door den Minister van Financiën, op grond
van den inhoud van het K.B. van 12 Juli 1909, Stbl. 267, worden gemachtigd,
met vrijdom van accijns, crisis-suikerheffing en c.q. invoerrecht, kunnen
betrekken en die voor menschelijk gebruik ongeschikt gemaakt is. Om deze
gedenatureerde bijensuiker te kunnen krijgen, moeten de imkers het aantal
volken, dat zij ten minste bezitten, schriftelijk en onderteekend opgeven.
Deze opgaven staan onder controle van de organisaties en van de Inspecties
der Invoerrechten en Accijnzen en mogen dus geacht worden een betrouwbaar
inzicht te geven in de grootte der bijenteeltbedrijven in ons land.
De opgaven van de na jaarsuikerlevering over het jaar 1937 zijn door
de Directie van den Landbouw tot onderstaand overzicht verwerkt.
Aantal volken per
bijenhouder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aantal bijenhouders

947
2966
3205
2898
1887
1542
1077
996
363
978

Aantal -volken

947
5932
9615
11592
9435
9252
7539
7968
3267
9780
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Aantal volken per
bijenhouder

Aantal bijenhouders

1— 10
11— 20
21— 30
31— 40
41— 50
51— 60
61— 70
71— 80
81— 90
91—100
101—150
151—200
meer dan 200

16859
2040
496
190
82
44
24
21
15
11
14
7
3

75327
30403
12929
6577
3838
2516
1621
1638
1285
1093
1644
1231
932

19806

141034

Totaal . . . .

Aantal volken

Het grootste gedeelte (53 %) van onzen bijenstapel wordt dus gevonden
op de kleine bijenstallen, die 1 tot 10 volken hebben; een groot deel (21 %) op
de grootere van 11 tot 20 volken en 25 % op de stallen, grooter dan 20 volken;
deze laatste groep behoort aan 907 (4 %) van onze 19 806 imkers.
En daar de gemiddelde bruto-opbrengst van een bijenvolk in Neder
land geschat moet worden op 10 kg honing, ter waarde van f 5,—, blijkt uit
deze cijfers, dat de bijenteelt, als nevenbedrijf van den kleinen boer of tuin
bouwer, weinig meer te beteekenen heeft.
Bij de beschouwing over de oorzaken, die tot de veranderingen in onze bijen
teelt hebben geleid, moet allereerst gewezen worden op den invloed van het
weer op de honing- en wasproductie in ons land. Deze oogst is veel sterker
van het weer afhankelijk dan die van een land- of tuinbouwbedrijf. Dit kent
goede en slechte jaren, doch de afwijkingen van het gemiddelde zijn betrekke
lijk gering, vergeleken bij die van het imkersbedrijf.
Hierin beteekent een misoogst heelemaal geen oogst. Dit komt doordat
bij vrij koud weer de plantengroei wel langzaam, maar toch doorgaat, doch de
bloemen in het geheel geen nectar afscheiden.
Hoe het in het algemeen met den honingoogst in ons land gesteld is, moge
blijken uit nevenstaande grafiek, (afb. 1), die samengesteld is uit de gegevens,
voorkomende in de Verslagen van den Landbouw van 1806 tot 1810, van 1819
tot 1873 en van 1876 tot 1939.
Uit deze gegevens blijkt, dat het aantal slechte honingjaren in ons land 1%
keer zoo groot is als het aantal goede.
Naast de weergesteldheid is de dracht, d.w.z. de hoeveelheid bloemen,
waarop de bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen, van grooten
invloed op de bijenteelt.
Onze boekweitvelden zijn zoo goed als verdwenen en de teelt van koolzaad
is belangrijk ingekrompen, terwijl de bestrijding van voor de bijen belangrijke
onkruiden, als herik en korenbloem, steeds meer haar werking op de
opbrengst der bijenvolken doet gelden.
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Nog grooteren invloed echter heeft de ontginning onzer heidevelden. De
heide vormt in ons land nog steeds de voornaamste drachtplant en als de ont
ginning nog eenige jaren aanhoudt in dezelfde mate, waarin zij den laatsten
tijd plaats vond, zal ook deze honingbron binnen enkele jaren uitgeput raken.

Afb. 1.

Honingoogsten in Nederland

Het is niet precies bekend hoeveel heide wij nog in ons land hebben, doch wij
meenen deze te mogen schatten op 150 000 ha. Bij een jaarlijksche ontginning
van ± 7000 ha in de laatste jaren, kan het slechts kort duren vóór onze bijen
teelt daarvan den voor haar nadeeligen invloed zal ondervinden. Want ont
ginning leidt tot bosch, rogge, aardappelen en haver en al deze gewassen leveren
voor de bijen niets op; slechts het nieuwe weiland kan wat klaver bevatten, die
door de bijen graag bevlogen wordt.
Laat dus de grootte van den oogst te wenschen over, met den prijs van den
honing is het al niet veel beter gesteld. Nederland importeert in de laatste
jaren 4 à 5 000 000 kg buitenlandschen honing, voornamelijk afkomstig uit
Cuba, Mexico en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Deze landen hebben
een voor de bijenteelt veel beter klimaat dan het onze, terwijl de dracht er
in vele streken zeer goed is, zoodat er groote en vrij constante honingoogsten
gewonnen worden. De prijs van dezen geimporteerden honing is dan ook aan
merkelijk lager dan die van het inlandsche produkt,
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Hoewel deze ingevoerde honing voor een zeer groot deel als grondstof voor
onze koekindustrie bestemd is, wordt er een klein gedeelte van als direct
consumptieartikel in den handel gebracht en hiervan ondervindt de Neder landsche honing groote concurrentie.
Wij zien dus, dat ten gevolge van ons vrij ongunstige klimaat, van de
afnemende dracht en van de lage honingprijzen, de vooruitzichten voor onze
bijenhouderij ongunstig zijn en er toe hebben geleid, dat deze teelt, als hoofd of nevenbedrijf van onze kleine boeren, weinig meer te beteekenen heeft.
En toch breidt het houden van bijen, vooral door de actie onzer imkers
organisaties, zich steeds meer uit, zoodat onze inlandsche bijenstapel eerder
groeiende dan afnemende is.
Dit is een zeer gelukkig verschijnsel, daar onze bijenteelt grooten invloed
heeft op die land- en tuinbouwbedrijven, welke gewassen kweeken, die voor
een goede vruchtzetting het bestuivingswerk der bijen niet kunnen missen;
in het bijzonder voor onze fruitteelt is de bijenteelt van groot belang.
In ons land is hierop voor het eerst de aandacht gevestigd door SPEENGEK,
die 30 jaar geleden een onderzoek instelde naar de oorzaak van de onvruchtbaar
heid der kersen in Zuid-Limburg en tot de conclusie kwam, dat de vruchtbaar
heid dezer kersen kon worden hersteld door te zorgen voor kersensoorten,
die het voor de vruchtzetting noodige stuifmeel konden leveren en voor
bijen, die dit stuifmeel naar de bestemde plaatsen konden overbrengen.
Het inzicht in de beteekenis, die de bijen voor de bestuiving van verschil
lende land- en tuinbouwgewassen hebben, is sindsdien nog aanmerkelijk uit
gebreid en heeft zoowel voor onze fruitteelt als voor onze bijenhouderij groote
gevolgen gehad. Vele van onze fruittelers staan thans niet meer vijandig of
onverschillig tegenover de bijenteelt, doch zijn er van overtuigd, dat de be
stuiving, die de bijen in hunne boomgaarden tot stand brengen, er belangrijk
toe kan bijdragen om de grootte en de kwaliteit van den oogst te verbeteren.
Heel sterk spreekt dit wel uit het Jaarverslag van de, werkzaamheden in
het jaar 1937 verricht op het Centrale Bemestingsproefveld voor de Fruitteelt
„de Lange Ossekampen" te Wageningen, waarin Prof. Ir. A. M. SPRENGER en
J. LATJER o.a. het volgende vermelden:
„Alhoewel wij sinds lang overtuigd zijn van het groote nut, dat de bijen
hebben voor de bevruchting der fruitboomen, doen wij nog elk jaar onder
vindingen op, waaruit blijkt, dat dit nut zich nog belangrijk kan uitbreiden.
Wij moeten daarom krachtige propaganda voor de bijenteelt maken en
trachten te bevorderen, dat in eiken boomgaard minstens 5 volken per ha worden
geplaatst. Hoe meer bijen aanwezig zijn, des te meer bloemen immers bevlogen
kunnen worden, hetgeen vooral van belang is op die dagen, waarop het
weer den bijen slechts gedurende korten tijd veroorlooft te vliegen. Zulke dagen
hebben wij tijdens den bloei der vruchtboomen meestal meer dan ons lief zijn.
Het is voorts van belang er hier nogmaals op te wijzen, dat de bijen meestal
slechts dan de bevruchting goed zullen bevorderen, indien zij vreemd stuifmeel
kunnen aanbrengen. Teneinde dit in de hand te werken, moet er dus afwisseling
van variëteiten zijn, welke stuifmeel voortbrengen, dat de bloemen over en
weer kan bevruchten. Bovendien is het dan noodzakelijk, dat de boomen dicht
opeen worden geplant, daar de bijen bij het vergaren van honing meestal slechts
kleine oppervlakten bevliegen. Bij de bepoting zou men daarom de boomen
op de rijen nauwer plantafstanden kunnen geven."
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Uit deze aanhaling blijkt niet alleen het inzicht, dat de bijen in onze boom
gaarden onmisbaar zijn, doch ook dat de fruitteler er in belangrijke mate
toe kan bijdragen het effect van het werk dezer insecten te verhoogen, door bij
het aanleggen van een boomgaard rekening te houden met die eigenschappen
der bijen, die bij het bevliegen der fruitbloemen tot uiting komen.
Deze eigenschappen der bijen behoort de fruitteler dus te kennen;
daartoe zullen zij in een apart hoofdstuk worden behandeld.
Als wij het feit in aanmerking nemen, dat het inzicht in de beteekenis onzer
bijenteelt in de laatste jaren geheel is gewijzigd, doet zich de vraag voor of de
toestanden in onze bijenhouderij zich thans aan de behoeften onzer fruitcentra
hebben aangepast. Dit is slechts ten deele het geval. Onze fruitstreken zijn van
nature geen middelpunten der bijenhouderij. Deze moeten wij in ons land in
de zandstreken, in de vroegere heidegebieden, zoeken. En ondanks de groote
uitbreiding, die het aantal amateur-imkers in de laatste jaren heeft ondergaan,
is het nog steeds niet gelukt om het houden van bijen in de fruitstreken op
groote schaal ingang te doen vinden. Wel komt er verbetering, doch niet
snel genoeg.
Onze fruitgebieden zijn momenteel nog voor een groot gedeelte afhankelijk
van de bijenvolken uit andere streken, waar deze cultuur van oudsher door de
kleine zandboeren, als nevenbedrijf, werd uitgeoefend.
Onze fruitstreken zelf zijn arm aan bijenvolken, doch wij zien onze fruit
telers hoe langer hoe meer pogingen aanwenden om de imkers uit de
zandstreken, in het voorjaar, met hunne volken naar de boomgaarden te
lokken.
Vroeger kostte het den zandimker, die zijn bijenvolken van den fruitbloei
wilde laten profiteeren, soms groote moeite om een kweeker te vinden, die
tijdelijk een plaatsje voor zijn bijenstal wilde inruimen. Deze toestand is thans
grondig gewijzigd; de imkers zijn thans overal welkom en zelfs zijn er al ver
schillende fruittelers, die er voor willen betalen, als een imker zijn volken
in hun boomgaard brengt; bedragen van f 2,50 per bijenvolk zijn zelfs geen
uitzondering meer.
In het algemeen doet het er voor de bestuiving weinig toe of de bijen in onze
boomgaarden blijvende bewoners zijn of slechts gasten. Maar als in onze zand
streken, zooals verwacht moet worden, de bijenteelt den ongunstigen invloed
van de voortschrijdende heideontginning in steeds sterkere mate zal onder
vinden, zullen daar minder bijenvolken voor de fruitstreken beschikbaar komen.
Want het zijn voornamelijk de groote bijenstallen, die voor het reizen naar
het fruit in aanmerking komen, omdat voor de kleine liefhebberij-imkers
daaraan veel kosten en andere bezwaren verbonden zijn.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat overal in onsland het aantal amateur
imkers sterk gestegen is, behalve in de fruitcentra. De reden hiervan moet
gezocht worden in de ontwikkeling dezer streken uit het groote landbouwbedrijf,
waarin de landarbeid allen tijd in beslag neemt en waar voor kleinere teelten,
als die van varkens, kippen en bijen, geen plaats is.
De bevolking onzer fruitgebieden heeft dan ook weinig aanleg voor het
houden van bijen en hoewel verschillende kweekers er reeds toe zijn overgegaan
zich enkele bijenvolken aan te schaffen, om daaruit een flinken bijenstand te
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fokken, is dit in de meeste gevallen niet gelukt en zijn deze bijen, door
onvoldoende kennis van de behandeling en door slechte verzorging, te
gronde gegaan.
Dit is geenszins te verwonderen; de ervaring leert, dat men voor het
imkeren een zekeren aanleg moet hebben; zelfs oude imkersfamilies sterven als
zoodanig soms uit, doordat geen der zonen zich ertoe aangetrokken gevoelt
het imkersbedrijf van den ouden vader voort te zetten.
Hoewel dus de resultaten, die men in de laatste jaren met het bevorderen
der bijenteelt in de fruitstreken heeft bereikt, onbevredigend zijn, mogen wij
in dezen toestand toch niet berusten.
Integendeel, Regeering, organisaties van fruittelers en imkers zullen er
ernstig naar dienen te streven, hierin verbetering te brengen. De fruitteelt
centra mogen niet langer afhankelijk blijven van de bijenvolken uit andere
streken, die een slechte toekomst te wachten staan.
Hiervoor is echter noodig, dat de fruitteler leert inzien, dat het houden
van bijen een noodzakelijk onderdeel van zijn bedrijf vormt, even goed als de
bemesting, de ziektenbestrijding, enz.
En ofschoon dit bedrijf aan uitbreiding der werkzaamheden allerminst
behoefte heeft, achten wij daar het houden van bijen toch zeer goed mogelijk.
Maar dan moet de fruitteler het doel, dat hij bereiken wil, goed in het oog
houden. Dit is: het hebben van een groot aantal bijen in den bloeitijd van
het fruit.
Dit doel is dus een ander dan dat van den imker. Deze tracht zooveel moge
lijk honing te oogsten; ook hij heeft belang bij sterke volken in het voorjaar,
doch deze zijn slechts middel om tot het doel te geraken. Hij behandelt daartoe
zijn bijenvolken zeer intensief en past allerlei methoden toe, die veel kennis
en ervaring vereischen, maar let weinig op den tijd, dien de uitvoering dezer
techniek hem kost.
De fruitteler echter moet het houden van bijen beschouwen als een
noodzakelijk kwaad en hij moet leeren bijen te houden op de goedkoopste, een
voudigste en den minsten tijd vorderende manier.
HOOFDSTUK I
Eigenschappen der honingbij als bestuivend insect
Het is voor den fruitteler van belang te weten welke eigenschappen de
bijen bij het bevliegen van de fruitbloemen bezitten. Daartoe zullen wij eerst
het bijenvolk als geheel behandelen en daarna het gedrag der individuen,
d.w.z. van de werkbijen, beschrijven.
a.

Eigenschappen van het bijenvolk

De oudere bijen van een volk verzamelen overal in de omgeving van haar
woning nectar en stuifmeel. Zij doen dit onafhankelijk van de heerschende
windrichting en gaan dus alle kanten uit. De nog veel aangetroffen meening,
dat de bijen tegen den wind uitvliegen en, na haar buit verzameld te hebben,
met den wind mee naar huis terugkeeren, is niet juist; zij gaan niet den kant uit,
waar de wind vandaan komt, doch waar zij het meeste kunnen halen.

.
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Het is dus beter om een bijenstal niet aan den rand van een boomgaard te
plaatsen, doch er midden in. Ondanks dezen maatregel zal toch nog een
gedeelte der bijen over eigen boomen heen vliegen en ergens in de buurt andere
boomgaarden bezoeken.
Naast bijzondere belangen dient de honingbij dus ook de algemeene.
Van groote beteekenis is de afstand, waarop de bijen zich van haar woning
verwijderen. Deze afstand is in hooge mate afhankelijk van het weer en van
het jaargetijde. Het is bekend, dat de bijen zich in den zomer tot op grooten
afstand, 2 à 3 km, van haar kolonie verwijderen, vooral als het dagen achtereen
mooi, helder, weer is. In het voorjaar blijven de bijen echter veel dichter bij
huis, inzonderheid bij buiig weer, zooals wij dit zoo dikwijls tijdens den fruitbloei hebben.
De fruittelsr heeft er echter groot belang bij, dat ook bij ongunstig
weer de bestuiving zoo goed mogelijk tot stand komt. In het voorjaar zal hij
daarom verstandig handelen door er op te rekenen, dat de bijen niet verder
dan 200 m van huis gaan.
Daarom is het in groote boomgaarden niet aan te bevelen alle volken vlak
bij elkaar te plaatsen, doch deze in kleine groepjes over het terrein te verdeelen.
Een imker uit een andere streek zal hiertoe niet gemakkelijk te bewegen
zijn, daar dit bezwaren oplevert bij het behandelen der bijen. Toch moet
hierop sterk worden aangedrongen, evenals op een beschutte standplaats voor
de volken. Beschutting is echter niet alleen van belang voor de plaats, waar men
de bijenvolken zetten zal, doch voor den geheelen boomgaard. In den bloeitijd
van het fruit komen er bijna ieder jaar een aantal dagen voor, waarop het voor
de bijen juist iets te koud is om uit te vliegen. Ligt nu de boomgaard beschut
tegen kouden wind, dan zullen hier de bijen goed kunnen vliegen, terwijl zij
op een open liggend terrein thuis blijven. Windschermen zooals wij die in vele
Zeeuwsche, moderne boomgaarden aantreffen, kunnen dus op de bestuiving
een zeer gunstigen invloed hebben. Zij bevorderen het uitvliegen der bijen,
doch tevens de nectarafscheiding der fruitbloemen.
Onze fruitsoorten worden zeer ongelijk bevlogen. Vooral de peren én roode
bessen laten in dit opzicht veel te wenschen over; in de meeste jaren worden
zij slechts weinig door de bijen bezocht.
Aan deze eigenschap valt echter niets te veranderen; bij den aanleg van een
boomgaard is het daarom van belang aan de peren de warmste standplaats
te geven.
Hoewel dus de meeste van onze fruitsoorten den bijen volop voedsel kunnen
bieden, zijn er enkele andere, gelijktijdig bloeiende gewassen, die ook druk door
de bijen bevlogen worden en die dus het fruit groote concurrentie kunnen
aandoen.
Dit betreft voornamelijk de paardenbloemen en het koolzaad, waarvan de
bloeitijd ongeveer samenvalt met dien van onze appels.
De mate, waarin deze concurrentie optreedt, is dus van grooten invloed
op het aantal bijenvolken, dat noodig geoordeeld wordt om, ook onder de
ongunstigste omstandigheden, een boomgaard goed te bestuiven. De geïsoleerde
fruittelsr, die geen andere boomgaarden, koolzaad en paardenbloemen in
zijn omgeving heeft, kan dus met minder bijen volstaan dan hij, die daar
tusschen in zit.
In het algemeen moet echter gerekend worden op een benoodigde hoeveel
heid van 5 volken per ha fruit.

14
Het bevliegen der fruitbloemen is soms voor de bijen zeer gevaarlijk, n.l.
als zij bij het bezoeken der bloemen in aanraking komen met bespuitingsmiddelen, die koper of arsenicum bevatten; vooral de laatstgenoemde stof is
zeer berucht. De kans op vergiftiging der bijen is echter heel gering als de
bespuiting volgens de voorschriften wordt uitgevoerd en er niet op verkeerde
momenten wordt gespoten, dus vlak vóór of gedurende den bloei.
Dit laatste is niet alleen voor de bijen gevaarlijk, doch ook voor de bloemen.
De imker, die één keer schade aan zijn bijen door ontijdig uitgevoerde be
spuitingen met koper- of arsenicumhoudende middelen heeft ondervonden,
zal er niet gemakkelijk toe te brengen zijn een volgend jaar met zijn stal naar
zijn vorige plek terug te keeien, want die schade kan zeer aanzienlijk zijn.
Omgekeerd behoeft een imker voor schade niet bang te zijn voor op den goeden
tijd uitgevoerde bespuitingen, ook niet als de ziektenbestrijding intensief
wordt toegepast.
Bespuiting vóór of na den bloei van het fruit kan alleen gevaar opleveren
voor de kleine groep bijen, die drinkwater voor het volk verzamelt.
Het is daarom van belang te zorgen voor een goede drinkgelegenheid voor
de bijen. De aangewezen plek hiervoor is de kant van een warm gelegen, tegen
den wind beschut slootje, waar men wat stroo of ruigen mest in strooit, waar
de bijen graag op komen drinken.

6.

Eigenschappen van het individu, d.i. de werkbij

Voor den fruitteler is het soms voldoende, dat de bijen bestuiving tot
stand brengen. Dit is het geval als de betreffende fruitsoort zelffertiel is, dus
bestuiving met eigen stuifmeel, al of niet van denzelfden boom afkomstig,
tot bevruchting kan leiden.
Bij de meeste fruitsoorten, n.l. de zelfsteriele, geeft zelfbestuiving, al of niet
van denzelfden boom, echter geen of onvoldoende vruchtzetting. Deze soorten
hebben kruisbestuiving noodig, d.i. bestuiving met stuifmeel van een andere
variëteit, dat van een anderen, gelijktijdig bloeienden boom afkomstig is.
En deze kruisbestuiving leidt alleen tot een goed resultaat als er tusschen
de betreffende variëteiten interfertiliteit bestaat. Niet alle variëteiten toch
kunnen als bestuivers optreden.
In hoeverre men bij het overbrengen van stuifmeel in een bepaalden boom
gaard op de honingbij rekenen mag, hangt in hooge mate af van de wijze van
beplanting. Daar het werk der bijen in dit verband door vele fruittelers en
imkers overschat wordt, willen wij hierop uitdrukkelijk de aandacht vestigen.
Wij moeten daartoe een scherp onderscheid maken tusschen het bevliegen
van een boom van een zelffertiele en van een zelfsteriele variëteit. Als wij kijken
hoe een bij in een zelffertiele Meikers of Morel te werk gaat, zien wij het
volgende :
De bij klemt zich op of aan een open bloem vast en probeert met haar
zuigsnuit den bloembodem te bereiken, waar zich een kleine hoeveelheid nektar
op kan bevinden. Bij ongunstig weer, als er geen nectar wordt afgescheiden,
zien wij haar toch met haar lichaam over de meeldraden strijken, waarbij het
rijpe stuifmeel aan haar kleverige lichaamsharen blijft hangen; soms bijt zij
zelfs de rijpe helmknoppen open. Bij het verlaten der bloem kleven er dus een
aantal stuifmeelkorrels aan haar lichaam.
In den regel vliegt zij nu naar een tweede bloem, die zich vlak bij de eerste
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bevindt en doet daar hetzelfde als bij de eerste bloem. Zij komt nu echter in
aanraking met den kleverigen stempel dezer bloem en laat daar een aantal
stuifmeelkorrels op achter. Deze tweede bloem is nu bestoven en daar Meikers
en Morel zelffertiel zijn, kan deze bestuiving tot bevruchting en vruchtzetting leiden.
Soms onderbreekt de bij het bezoeken der bloemen en blijft zij even zweven;
bij scherpe waarneming kunnen wij dan zien, dat zij onder het vliegen de
pooten langs elkaar strijkt. Zoo'n bij is bezig het stuifmeel van haar
lichaam te borstelen en dit op de „korfjes" van haar achterpooten te
plakken, waar wij weldra bruingele bolletjes zien verschijnen die zij, als zij
groot genoeg zijn, naar huis brengt.
Op geheel overeenkomstige wijze gaat een bij op een zelfsterielen boom
te werk, maar de resultaten zijn geheel verschillend.
Als een bij hier op een bloem wat stuifmeel aan haar lichaam krijgt en een
klein gedeelte hiervan Op een andere, vlak in de buurt zich bevindende bloem
achterlaat, brengt zij wel bestuiving tot stand, maar dit is zelfbestuiving en
deze veroorzaakt bij zelfsteriele variëteiten geen bevruchting.
Eerst als de bij den eersten boom verlaat en naar een tweeden overvliegt,
ontstaat de kans, dat het meegenomen stuifmeel daar een nuttig effect uit
oefenen kan. Maar dit kan alleen als de tweede boom van een andere variëteit
is. Bijen, die van den eenen Transparente de Croncels naar een tweeden Trans
parente de Croncels vliegen, veroorzaken zelfbestuiving en geen kruis
bestuiving.
Als die tweede boom geen Transparente de Croncels, maar b.v. een Yellow
Transparent is, zal de overgevlogen bij daarin bij de eerstbevlogen bloemen
kruisbestuiving bewerkstelligen. Doch niet lang, want al heel gauw zit haar
lichaam vol met Yellow-stuifmeel en volgen, zoo lang zij dezen boom bevliegt,
weer bijna uitsluitend zelf bestuivingen.
Voor den fruitteler is het dus van groot belang, dat een bij vele malen
van den eenen boom naar een anderen vliegt, die door het door haar mee
gevoerde stuifmeel bevrucht kan worden.
Daartoe moet die tweede boom gelijktijdig bloeien en van een variëteit
zijn, die interfertiel is met den eersten.
Heel gunstig voor den fruitkweeker zou het zijn als een bij, die een bloem
verlaat, een 50 m verder een tweeden boom zou opzoeken. Maar dit is geheel in
strijd met de natuur der bijen. Als deze op een bepaalden boom voedsel genoeg
kunnen vinden, slaan zij geen 50 m over om daar opnieuw aan het werk te
gaan.
Iedere fruitteler kan zich gemakkelijk van dit gedrag der bijen over
tuigen; vaak kan men minuten achter elkaar een bij van bloem tot bloem
volgen en men ziet dan zelfs vrij dikwijls, dat een bij een bloem bezoekt, die
zij even tevoren reeds bevlogen heeft.
In jonge boomgaarden, waarvan de boomen slechts een kleine kroon en dus
betrekkelijk weinig bloemen dragen, verplaatsen de bijen zich meer dan in oude
en zijn dus de bestuivingskansen gunstiger.
De eigenschappen der bijen om zich bij het bloemenbezoek slechts over
kleine afstanden te verplaatsen, is ongunstig voor den fruitteler, maar
onvermijdelijk. Wij moeten dit gedrag voor lief nemen, maar kunnen er bij
het maken van een beplantingsplan rekening mee houden. De gunstigste bestuivingsresultaten mogen verwacht worden als iedere boom aan 4 zijden
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omgeven is door boomen van een gelijktijdig bloeiende variëteit, die met de
eerste interfertiel is. Hoe dichter bovendien de boomen bij elkaar staan, hoe
beter en de beste bestuiving zou men krijgen bij boomen, waarvan de takken
door elkaar heen groeien.
Vele van onze boomgaarden zijn, wat de bestuivingsmogelijkheden betreft,
volkomen verkeerd aangelegd. Een combinatie van b.v.Meikers, Goudreinette
en Brabantsche Bellefleur is, ten aanzien van beide appelvariëteiten, uiterst
ongunstig, daar de bloeitijd te zeer verschillend is; gelukkig is echter de Meikers
zelffertiel.
In dergelijke boomgaarden kan omenting verbetering brengen, evenals
tusschenplanting van goede stuifmeelgevers ; bovendien zorge men voor zeer
veel bijen; ongunstige best uivingskan se n kunnen slechts door een groot aantal
bestuivende insecten opgeheven worden. Voor deze boomgaarden meenen
wij dan ook een aantal van ten minste 10 bijenvolken per ha te moeten
aanbevelen.
Bij den modernen boomgaardaanleg wordt echter zoowel met de eigen
schappen der fruitsoorten als met de levensgewoonten der bijen terdege
rekening gehouden. Deze hebben een gemengde beplanting van variëteiten,
die gelijktijdig bloeien en elkaar over en weer bevruchten kunnen en zijn
zoodanig beplant, dat de bestuivingskansen zoo groot mogelijk zijn.
Voor bijzonderheden betreffende bevruchtingskansen bij ons fruit, mogen
wij verwijzen naar de „Handleiding bij de keuze van bekende appel-, peer-,
pruim- en kersvariëteiten voor het gebruik in boomgaarden en fruittuinen,
in verband met bevruchtingsmogelijkheden", door Ir. J. H. M. VAN STUIVENBEEG en Ir. A. K. ZWEEDE en de Rassenlijst voor Fruit, uitgegeven door
den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N. A. K.).

HOOFDSTUK II
Bezwaren tegen bijenwoningen en techniek der imkers
Aan het slot van de Inleiding hebben wij erop gewezen, dat de fruitteler
moet leeren bijen te houden op de goedkoopste, eenvoudigste en den minsten
tijd vorderende manier, die ertoe leidt, dat hij in het voorjaar, in den bloeitijd
van het fruit, veel en sterke volken heeft.
In ons land komt een methode van bijenhouden, die goedkoop en eenvoudig
is, nog zeer veel voor, n.l. het houden van bijen in korven.
Naar schatting wordt nog % gedeelte van onzen bijenstapel in korven
gehouden.
Deze bijenwoning voldoet volkomen aan den eisch, dat zij goedkoop en
eenvoudig is. Vele korfimkers zijn in staat om deze bijenwoningen zelf te
maken en daar de grondstoffen goedkoop zijn, lijkt de strookorf de aangewezen
woning voor den fruitteler. Vele beginnende fruittelers hebben dan ook
getracht een korven-bijenstal te beginnen, door bij een imker of handelaar of
op een daartoe door de imkersorganisaties in het leven geroepen voorjaarsbijenmarkt, voor betrekkelijk lagen prijs (f 4,— tot f 6,—), eenige bevolkte
korven te koopen.
Deze pogingen zijn echter in vele gevallen niet met succes bekroond,
omdat het zwermen der korfvolken voor den fruitteler haast onover
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komelijke bezwaren oplevert. Den vakman valt het niet moeilijk om door enkele
eenvoudige ingrepen het zwermen zoodanig te regelen, dat zoowel de zwerm
als het af gezwermde volk hetzelfde jaar nog een goeden honingoogst kunnen
geven. Maar wat den vakman gelukt, mislukt gewoonlijk den fruitteler. Meestal
heeft deze geen, alleen door jarenlange ervaring te verkrijgen, kennis van
de behandeling der korf volken en mankeert het hem ook aan tijd om de
zwermende volken behoorlijk te behandelen.
Beschikt de fruitteler niet over voldoende bijen-vakkennis, dan moeten wij
hem het houden van bijen in korven ten zeerste ontraden.
Ook onze moderne bijenkasten hebben voor den fruitteler groote bezwaren.
Deze kasten zijn ontworpen voor den imker en beoogen dus het winnen van
veel honing.
Voor hem zijn zij dan ook vrijwel volmaakt; vooral de in ons land zeer veel
in gebruik zijnde Simplexkast voldoet aan hooge eischen en kan onder zeer
verschillende drachtomstandigheden gebruikt worden.
Onze bijenkasten zijn echter niet goedkoop en allerminst eenvoudig. Een
onderdeel van genoemde Simplexkast, de broedkamer, bestaat alleen al uit
12 verschillende planken en latjes. Bovendien hebben de ontwerpers onzer
bijenkasten geen rekening gehouden met een eenvoudige en gemakkelijke
behandeling der erin huizende volken. De meeste dezer kasten bestaan uit ten
minste 2 boven elkaar gelegen afdeelingen, waarvan de bovenste als bergplaats
voor den honing dienst doet en de onderste als leef- en broedruimte voor het
volk. Om deze onderste ruimte te kunnen inspecteeren, moet de bovenste eerst
verwijderd worden.
Hierbij worden de bijen erg gestoord en in vele gevallen worden zij daar
door zeer steeklustig. Voor den imker is dit meestal geen groot bezwaar;
de beginnende fruitteler heeft echter in vele gevallen al lang de beenen ge
nomen, voor hij zijn werk tot een goed einde heeft gebracht. Want de fruit
teler is, evenals de meeste menschen, bang voor bijensteken en hiervoor
behoeft hij zich niet te schamen; vele imkers zijn het ook, al komen zij er
meestal niet rond voor uit. Maar deze vrees voor steken behoeft den fruit
teler er niet van te weerhouden bijen te houden; hij kan, evenals vele imkers,
allerlei beschermingsmateriaal gebruiken. Hij eische echter een bijenkast,
waarin de bijen bij het behandelen zoo weinig mogelijk tot steken geprikkeld
worden.
Aan onzen gestelden eisch, dat de bijenkast een eenvoudige behandeling
mogelijk moet maken, voldoen onze bestaande bijenkasten dus allerminst;
evenmin zijn zij goedkoop.
De betrekkelijk hooge prijs der bijenkasten heeft ertoe geleid, dat vele
menschen geen bijenkasten koopen, doch ze zelf maken.
Dit streven verdient aanbeveling, doch dan moet de bouw niet inge
wikkeld, maar zoo eenvoudig mogelijk zijn. Het zelf-vervaardigen van een
bijenkast, die voor een timmerman nog moeilijkheden oplevert, zooals een
Simplexkast, is voor den fruitteler volkomen uit den booze. Toch treft men
dit in de praktijk heel veel aan en als deze kasten den beginnenden fruit
teler in handen vallen, brengt hij van zijn bijen houden gewoonlijk weinig of
niets terecht.
Ten slotte vraagt de behandeling onzer bijenkasten vrij veel tijd. Tijd is
echter een factor, die in de imkerswereld geen rol pleegt te spelen; als een
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bepaalde behandeling der bijenvolken maar een hoogere honingopbrengst
in het vooruitzicht stelt, wordt er niet op gelet, hoeveel tijd de toepassing
van deze methode vergt.
De imker wil honing winnen en zoodra zijn bijenvolken eenigen voorraad
hebben, is hij er dadelijk bij om deze in beslag te nemen.
Onze weersgesteldheid wisselt echter zeer sterk en lang aanhoudende
drachtperioden zijn zeldzaam. Vaak moeten daarom de bijenvolken, eenige
dagen, nadat zij van hun honingvoorraad beroofd zijn, gevoederd worden om
hen in leven te houden. Dit kost tijd en zelfs veel tijd. Daar bovendien de prijs
van den honing zeer laag is en de winning en de verkoop van dit product veel
tijd vragen, past dit allerminst in het fruittelersbedrijf. De fruitteler zal
dan ook verstandig handelen door het winnen van honing aan de imkers over te
laten en hij behoeft dan ook geen dure bijenkasten te gebruiken, die speciaal
voor dit doel zijn ontworpen.
Het is een bekend verschijnsel dat een sterk bijenvolk, dat een groot aantal
werkbijen bevat, veel actiever is dan een zwak, dat slechts een geringe hoeveel
heid werksters bezit.
De fruitteler moet er dus naar streven om in den bloeitijd van het fruit
zeer sterke volken te hebben; of deze later in het jaar, in den tijd dat de klaver
of de heide bloeit, óók sterk zijn, is voor hem van minder belang.
De door onze imkers toegepaste techniek leidt echter tot een geheel
anderen toestand; hun bijenvolken bereiken eerst na den fruitbloei hunne volle
sterkte; zij gebruiken juist de dracht op het fruit om sterke volken te krijgen,
die in zomer en nazomer hun honingoogst moeten verzamelen. Vooral op de
heide verliezen echter de bijenvolken een groot deel van haar bewoners, zoodat
vele volken zwak den winter in gaan en dus bij het begin van den fruitbloei ook
nog zwak zijn.
De fruitteler vermijde echter alles wat zijn volken in het najaar verzwakt;
het reizen met de bijen naar de heide late hij dus aan de imkers over.
Met het bovenstaande meenen wij aangetoond te hebben, dat de fruit
teler een ander doel heeft dan de imker en ter bereiking van dit doel een
eigen techniek moet toepassen.
Als wij in ons land het houden van bijen in de fruitteeltstreken willen be
vorderen, moeten wij dit feit ernstig in het oog houden. Want onze imkers zijn
over het algemeen zeer welwillende menschen, die een beginnenden fruitteler
bijenhouder graag met raad en daad zullen helpen. Maar daarbij zal het hun
heel moeilijk vallen hun eigen doel te vergeten en zich op het standpunt van den
fruitteler te stellen, zoodat zij steeds de neiging zullen vertoonen om dezen
tot het winnen van honing te verleiden.

HOOFDSTUK III
Een eenvoudige bijenkast voor den fruitteler
De overweging, dat een fruitteler op eenvoudige goedkoope wijze bijen
moet kunnen houden, heeft ons aanleiding gegeven een bijenkast te ont
werpen, die hem daartoe in staat stelt.
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En daar deze kast voornamelijk voor de fruittelers bestemd is, die het
houden van bijen voor de bestuiving van het fruit ten doel hebben, hebben wij
deze den naam Fruitteeltkast gegeven.
Bij het ontwerpen der Fruitteeltkast is uitgegaan van de overtuiging dat
iemand, die een beetje met zaag en hamer kan omgaan, in staat geacht moet
worden een goede bijenkast te vervaardigen; daarom is het aantal houtmaten tot
een minimum beperkt.
Voor het maken van de Fruitteeltkast heeft men het volgende hout
noodig.
a. Aan één kant machinaal geschaafde, geploegde deelen, z.g. 1" X 7"
(2,5 cm dik en 17,5 cm breed); in totaal zijn hiervan benoodigd:
voor den bodem 2 planken van 67,5 cm lengte; voor de zijwanden: 6 planken
van 36,5 cm lengte; voor den voor- en achterwand : 4 planken van 41,5 cm lengte;
voor het deksel: 4 planken van 40,2 cm lengte.
b. Dezelfde deelen, doch ontdaan van groef en veer en in de lengte en de
dikte door midden gezaagd. Van deze planken wordt een omlijsting aan de
bovenzijde der kast gemaakt. Benoodigd zijn:
2 planken van 54,2 cm en 2 van 35 cm lengte; alle i 8cm breed.
c. 2 stukjes panlat (2 bij 3 cm), lengte 32,7 cm, voor den bodem; 2 van
40,2 cm en 2 van 57,5 cm voor het deksel.
d. Geschaafde duivenlat x/2" x l"(lbij2cm).
Alle planken behooren haaks afgezaagd te worden en men make hiervoor
dus gebruik van een winkelhaak.
In afb. 2 vindt men de teekening van de Fruitteeltkast, die men van boven
genoemde planken en latten maken kan.

9 10 1
6

Afb. 2.

7

Fruitteeltkast (zonder deksel).

8
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Het vervaardigen der kast geschiedt het gemakkelijkst op de volgende wijze >

10

11

Afb. 3.

12

Planken van bodem en wanden.

De planken 1 en 2 moeten den bodem der kast vormen. Nadat aan den
vrijen kant van 1 de groef en van 2 de veer met behulp van een schaaf of
haalmes is afgenomen, worden zij in elkaar geschoven; de ruwe kant van het
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hout, zoowel van den bodem als van de wanden, komt aan de binnenzijde
der kast. De planken 1 en 2 worden nu met de 2 stukken panlat van 32,7 cm
aan elkaar gespijkerd; deze beide latten komen dus aan den onderkant der
kast, op den geschaafden kant van het hout. De afstand van de voorste pan
lat tot den voorkant van den bodem bedraagt ^ 17 cm; die der achterste
tot den achterkant ^ 5 cm.
Vervolgens verwijdert men
van de planken 5 en 3, 6 en
8, 9 en 10, 11 en 12 aan den
vrijen kant de groef of veer.
In de planken 9 en 10 wordt
de vliegopening uitgezaagd,
zooals in de teekening is aan
gegeven; als de planken in
elkaar geschoven zijn, is deze
in totaal 10 cm breed en 18 mm
diep.
Daarna spijkert men de
planken 3 en 9, 5 en 11, 8 en
12, 6 en 10 tot hoeken op
elkaar, volgens nevenstaande
teekening (afb. 4). Hierbij lette
Afb. 4. Hoeken der kast.
men er op, dat de zijwanden
der kast tusschen voor- en achterwand vallen; de planken van den zijwand
zijn de kortste en men slaat de spijkers dus in de langste der twee planken.

Nu moet de bodem met de wanden verbonden worden. Daartoe plaatst
men den hoek, gevormd door de planken 12 en 8 op den grond, zooals afb. 5
aangeeft en legt daarop den bodem. Gemakkelijk is het als deze aan den voor
kant op een kistje steunt. Daar de zijwandplank 8 den grond niet raakt, legt
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men daar een blokje onder, zoodat deze bij het spijkeren steun vindt. Omdat de
spijkers door den bodem in het kopsche hout gedreven worden, dat slecht
houdt, moeten spijkers van i 6 cm lengte gebruikt worden; men slaat ze
ook niet recht in het hout, doch eenigszins in schuine richting en drijft ze er
met een drevel of met den kop van een vlak gehouden spijker, flink in.
Na den bodem op den eersten achterhoek gespijkerd te hebben, volgt op
overeenkomstige wijze de tweede, waarna de achterkant der kast klaar is.
Dan volgen de 2 middelste planken 4 en 7 der zijwanden en ten slotte de beide
voorste hoeken; de laatste hiervan moet in de lengterichting in groef en veer
van beide aangrenzende planken geschoven worden (afb. 6).

11 12

Afb. 6.

8

7

6

Bodem met achter-, zij- en voorwand.

Als men nu de kast in normalen stand plaatst, zullen de planken aan den
bovenkant wellicht wat uit elkaar wijken. Om dezen bovenkant spijkert men
nu echter de halfduimsche, 8 cm breede, plankjes, te beginnen met den achter
wand. De bovenkant van deze lijsten komt op dezelfde hoogte als die van den
bovenkant van den voor- en achterwand, (afb. 2).
Waarschijnlijk zullen niet alle planken der beide zijwanden precies even
lang zijn en daar hierop de raampjes moeten rusten, spijkert men daar een
duivenlatje op, zoodat de bovenkanten vlak worden.
Om het vastkitten der raampjes door de bijen nog te verminderen, verdient
het aanbeveling de raampjes niet te laten rusten op de duivenlatten, doch op
een strook zink van i 4 cm breedte, die op den binnenkant der zijwanden wordt
gespijkerd en overal 5 mm boven de duivenlatten uitsteekt; dit vergemakke
lijkt ook het optillen der raampjes met de vingertoppen.
Het lichaam der kast is nu klaar, op een klein latje na.
Bij zwaren regenval zou de wind het water van de vliegplank naar binnen
kunnen drijven. Om dit te beletten spijkert men in de kast, vlak achter het
vlieggat en tegen den voorwand, een stukje duivenlat van 12 cm lengte op den
bodem, zoodat er een drempel ontstaat en een vlieggat van 8 mm hoogte
overblijft, waardoor geen muizen naar binnen kunnen dringen.
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Voor het vervaardigen van het deksel maakt men van de 4 panlatten een
raam. Dit raam moet gemakkelijk over den bovenkant van de kast kunnen
vallen en daar het deksel ook bij vochtig weer niet klemmen mag, gaat men
eerst na of het groot genoeg is; het moet aan alle kanten een millimeter of 3
ruimte laten.
De 4 duimsche planken van 40,2 cm lengte worden nu op het raam gelegd;
van de voorste verwijdert men groef of veer en de achterste wordt langs de
panlat afgezaagd (afb. 7).

Afb. 7.

Deksel.

Dit deksel is natuurlijk niet waterdicht en kan in dezen vorm alleen ge
bruikt worden voor kasten, die in een stal komen te staan. Deksels van kasten,
die buiten worden geplaatst, moeten beschermd worden door er een stuk as
phalt of zink op te spijkeren.
De raampjes voor de Pruitteeltkast worden vervaardigd van duivenlatten;
de constructie en de afmetingen blijken uit onderstaande teekening (afb. 8).
— •>

Afb. 8.

Raampje.
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De regeling van den afstand tusschen de raampjes geschiedt het goedkoopst
door 3 spijkertjes van ± 3,2 cm lengte, die op de plaats waar in de teekening
een stip is geplaatst, in de smalle zijde van boven- en onderlat worden ge
slagen. In de bovenlat komen er dus 2; in de onderlat 1. Deze spijkertjes
worden alle drie aan één kant in het raampje geslagen en wel aan den achterkant.
Deze spijkers moeten zoo diep in het hout komen, dat de afstand van
2 raampjes, gemeten van hart tot hart der bovenlatten, 3,8 cm bedraagt.
Daar niet alle bovenlatten precies even breed zullen zijn, steken de spijkertjes
ongeveer 10 mm uit het hout. Na de diepte, waarop men de afstand-spijkers
in de latten moet slaan, bij een paar raampjes gemeten te hebben, is het heel
eenvoudig de rest op het oog te doen (afb. 9).

Afb. 9.

Afstandregeling der raampjes.

Om te verhinderen, dat het voorste raampje tegen den voorwand wordt
gedrukt, slaat men in dezen wand op overeenkomstige plekken als op de
raampjes, ook 3 spijkertjes.
Na het uitbouwen der raten mogen desgewenscht, die uit de onderlat,
verwijderd worden.
In de Fruitteeltkast is plaats voor 13 raampjes, doch het verdient aanbeve
ling het achterste raampje te veranderen in een sluitplankje, die dezelfde
afmetingen heeft als een raampje; hiervoor kan men halfduimsche plankjes
gebruiken, die in het raampje worden gespijkerd.
Deze sluitplank kan men bij een klein volk hangen achter het raampje, dat
nog door de bijen wordt bezet; het dient dus om de voor het volk bestemde
ruimte naar behoefte te regelen.
Voor het afdekken der raampjes make men bij voorkeur geen gebruik van
kleedjes. De raampjes der Fruitteeltkast worden slechts heel weinig op de
draaglijsten vastgekit en als de kleedjes na eenigen tijd vol voorwas zitten,
tilt men de raampjes gemakkelijk op, als men ze verwijderen wil. Daarom gebruike men als dekmateriaal 17 cm breede, halfduimsche plankjes, die even
lang zijn als de bovenlatten der raampjes. Op i 3 cm van de uiteinden dezer
plankjes spijkert men een paar smalle latjes van % cm dikte.
Als deze plankjes met de latjes onder, op de ramen liggen, kunnen de bijen
er onderdoor loopen en worden zij slechts weinig vastgekit. In het koude
jaargetijde kan men op deze plankjes nog een kleedje leggen.
De Fruitteeltkast is erop berekend aan weer en wind te zijn blootgesteld.
Zij moet dan echter aan den buitenkant met carbolineum worden bestreken.
De gewone, bruine carbolineum heeft echter een scherpe geur en mag alleen
gebruikt worden voor kasten, die men de eerste 3 maanden niet met bijen be
volkt. Als men zoo lang niet wachten kan of de bruine kleur niet prettig vindt,
bestrijke men den buitenkant der kasten met een sneldrogend middel, bv.
met een buitenbeits.
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HOOFDSTUK IV
Het bevolken van een Fruitteeltkast
De fruitteler, die in de wintermaanden een bijenkast heeft gemaakt,
zal deze het best kunnen bevolken met den zwerm van een korfvolk, dien hij
in het vroege voorjaar heeft gekocht. Verschillende bijenmarkten bieden daar
toe ruime gelegenheid.
Maar de zwermtijd valt eerst in Mei of in Juni en daar de meeste menschen
de neiging zullen hebben om de kast, die zij in den winter gemaakt hebben,
zoo gauw mogelijk te bevolken, duurt dit wat lang.
Technisch is het zeer goed mogelijk om al heel vroeg in het voorjaar een
korfvolk over te brengen in een kast. Er zijn wel bezwaren aan verbonden,
doch deze moeten wij in dit geval niet al te zwaar opnemen.
Dit overkorven dient echter te gebeuren vóór de bijen uit de gekochte
korven op de nieuwe standplaats hebben gevlogen, want bijen, die gewoon
zijn om op een bepaalde plek een korf binnen te vliegen, zijn er moeilijk toe
te krijgen om een kast binnen te gaan.
Het overkorven is echter allerminst geschikt om door een beginneling te
worden uitgevoerd; de fruitteler, die dit nooit gezien heeft, roepe daartoe
de hulp in van een vakman. Deze is in staat om op vrij eenvoudige wijze de
bijen uit een korf te verwijderen en de raten in de raampjes van een kast te
binden.
Veel gemakkelijker is het een bijenkast te bevolken met een zwerm. De ge
kochte korfvolken kunnen dan in den fruitbloei ongestoord aan het bestuivingswerk deelnemen en de zwermen voor de kasten leveren.
In afwachting hiervan kan de beginneling echter reeds in den stillen tijd
zijn kasten op de komst der zwermen voorbereiden, door een gedeelte der
raampjes van kunstraat te voorzien.
Bij de bestelling geve men op: kunstraat voor hooge broedramen, 34,5 cm
hoog, 23,5 cm breed. Een kilogram kunstraat bevat, al naar de dikte, 14 à 18
vellen van deze afmetingen, elk bestemd voor een raampje; de beginner kan
echter volstaan met het eerste jaar % kg per kast te koopen, daar een zwerm
hetzelfde seizoen niet alle raampjes in gebruik zal nemen.
Als men later gemakkelijk in zijn kasten wil werken, moet de kunstraat
zeer zorgvuldig in de raampjes bevestigd worden.
Dit gebeurt als volgt (afb. 10).
Op de in de teekening door pijltjes aangegeven plaatsen, maakt men met
een drilboor, fijne els of spijkertje zonder punt, kleine gaatjes in het midden
der latten en in de door de pijltjes aangegeven richting. Bovendien slaat
men bij a en b een klein spijkertje een eindje in den zijkant van de bovenlat.
Vervolgens steekt men een dun, vertind ijzerdraad in de richting der pijltjes
door de gemaakte gaatjes; dit ijzerdraad is bij de handelaren in imkersarti
kelen te krijgen en is dan meestal op een klos gewonden.
Het uiteinde van den draad wordt nu eenige malen om het spijkertje bij b
gewonden, waarna dit geheel in het hout geslagen wordt.
Nu wordt de draad flink aangetrokken en aan het spijkertje bij a vastge
maakt. Als men dit daarna in het hout slaat, kan de draad gemakkelijk afge
draaid worden.
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Bij dit werk zal men gauw merken, dat dit soort draad vrij stevig is, doch
dadelijk stuk getrokken wordt als er een lus in komt.
Als men deze van draden voorziene raampjes op een tafel legt, zal men
dikwijls zien dat het meer of minder scheluw, d.w.z. niet vlak, is.
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Afb. 10.

I

Raampje met draden.

Door wat aan de hoeken te wringen is dit gemakkelijk te verhelpen. Boven
dien hange men het raampje even in de kast en kijkt of de zijlatten even ver
van de zijwanden der kast verwijderd zijn. Raampjes, die scheef zijn en met
de zijlatten dichter dan 4 mm bij den wand der kast komen, worden door de
bijen daaraan vastgekit en dit geeft later ongemak bij het nazien van het volk.
Nadat een raampje gedraad is, moet er een vel kunstraat aan de draden ge
smolten worden. De kunstraat moet de bovenlat van het raampje raken, doch
overal i 0,4 cm van de zijlatten verwijderd zijn. Wie hier niet op let, zal
later bemerken dat de raat waarschijnlijk bol is gaan staan, omdat er geen
ruimte was om uit te kunnen zetten.
Om de kunstraat bij het vastsmelten aan de draden steun te kunnen geven,
heeft men een plank noodig, die iets kleiner is dan de binnenafmetingen van het
raampje; desnoods kan men het, draad voor draad, doen met een plankje, dat
eenige mm korter is dan de hoogte van het raam.
Men legt nu een vel kunstraat op deze plank en hierop het raampje, zoodat
de draden op de kunstraat komen te rusten. Nu wordt een verwarmd spoor wieltje langzaam over de draden getrokken, zoodat deze in het was smelten.
Is het spoorwieltje te heet, dan drukt men het gemakkelijk door de kunstraat
heen; als het te koud is, laten de draden weer los. Wie heel handig is, kan
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dit ook doen met een spijker, die men in een kurk gestoken en daarna warm
gemaakt heeft.
Bij een goed behandeld raampje zitten de draden over de geheele lengte
in de kunstraat gesmolten; verdere bevestiging aan de bovenlat van het
raampje is niet noodig.
Daar de kunstraat gemakkelijk stuk gestooten kan worden, behandele men
deze raampjes voorzichtig; de beste bewaarplaats ervoor is in de bijenkast.
Voor een zwerm make men niet meer dan 5 à 6 ramen gereed; daar heeft
deze voorloopig genoeg aan en de niet gebruikte raampjes leveren maar
gevaar voor breuk op.
Hoewel de kunstraat de uitgaven voor de bijenkasten verhoogt, mag hier
op niet bezuinigd worden door slechts halve vellen of stroken in de broedramen
te bevestigen. Dit leidt tot het bouwen van groote stukken darrenraat en tot
het kweeken van veel te veel darren. Goed uitgebouwde raampjes met kunst
raat kunnen jaren achter elkaar gebruikt worden en brengen ook voor den
fruitteler hunne rente wel op.
Het bevolken van een kast met een zwerm is heel eenvoudig. Men neemt
de voorste 6 raampjes uit de kast en zet deze voorzichtig ter zijde. Nu houdt
men het omgekeerde korfje of kistje met den zwerm vlak boven dit ledige
gedeelte der kast en geeft er een flinken klap op. De klomp bijen valt dan
voor in de kast en verspreidt zich snel over den bodem en over de wanden.
Men laat nu de raampjes met kunstraat voorzichtig in de kast zakken, plaatst
achter het 5de of 6de raam de afsluitplank en drukt deze flink naar voren,
zoodat de raampjes op den goeden afstand komen te hangen. Ten slotte
legt men de dekplankjes op de raampjes en laat den zwerm de eerste dagen
met rust.
Soms neemt een zwerm geen genoegen met een nieuwe woning en trekt er
weer uit; de kans, dat dit gebeuren zal, is echter het geringst als men de kast
tegen den avond bevolkt.
Een zwerm heeft aanvankelijk op 5 raampjes ruimte genoeg.
Als men na eenigen tijd bemerkt, dat de bijen bezig zijn haar achterste
raampje uit te bouwen, geeft men er een paar raampjes met kunstraat bij.
Soms moet dit nog eens herhaald worden, maar in de meeste jaren zal dit bijen
volk liet niet verder brengen dan 7 à 8 raampjes.
Op overeenkomstige manier kunnen kasten in het najaar bevolkt worden
met z.g. naakte volken. Dit zijn volken, die de korfimker na het einde van
de heidedracht uit zijn korven verwijderd heeft.
Deze naakte volken moeten echter terstond met suiker worden gevoerd,
omdat zij hunne raten nog moeten uitbouwen en geen gelegenheid meer
hebben om een eigen wintervoorraad te verzamelen.
Daarom heeft een naakt volk in het begin van September meer waarde
dan een maand later.
In de laatste jaren is er in ons land vrij veel reclame gemaakt voor de z.g.
Amerikaansche bijen, die o.a. de eigenschap zouden hebben, weinig of niet
te zwermen.
Wij achten echter het invoeren van vreemde bijenrassen, dus ook van het
Amerikaansche, voor den fruitteler niet gewenscht.
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HOOFDSTUK V
Richtlijnen voor de behandeling van een bijenstal
Er is een groot verschil tusschen het werkplan van den korfimker, wiens
korvenmateriaal goedkoop is en dat van den kastimker, wiens woningen veel
duurder zijn.
De korfimker breidt in den zwermtijd zijn stal uit, doordat hij van elk
volk 1 à 2 zwermen krijgt of maakt. Als hij dus in het voorjaar een stal van
20 volken heeft, bezit hij er in Juli 50.
Al deze korfvolken gaan naar de heide en komen in September weer op zijn
stal terug. Van deze 50 worden er dan 20 uitgezocht als opzetters, dus tot wintervolken, waar hij het volgend seizoen weer van kweeken moet. De overige
30 moeten hem zijn honing- en wasoogst leveren, nadat eerst de bijen uit deze
korven verwijderd zijn.
Deze bijen worden bij die der opzetters gevoegd of als naakte volken ver
kocht; na het uitbreken der raten worden de ledige korven bewaard voor de
zwermen van het volgende jaar.
De kastimker is veel zuiniger op het gebruik van zijn, duurdere, woningen.
Hij tracht in den voorzomer het zwermen tot een minimum te beperken;
het liefst zou hij heelemaal geen zwermen krijgen en hij stelt dan ook allerlei
pogingen in het werk om dit ideaal te benaderen.
In den herfst heeft hij dus ongeveer evenveel volken als in het voorjaar;
hij mist dus ook de bijen, waarmee de korfimker zijn opzetters kan versterken,
zoodat vele kastvolken in den winter zwak zijn, vooral in de heidestreken
of bij de imkers, die met hunne kastvolken naar de heide trekken.
De kunstgrepen, die door den kastimker worden toegepast om zijn volken
het zwermen te beletten, zijn moeilijk en hare uitvoering kost zeer veel tijd;
bovendien geven zij vaak teleurstellingen, die slechts met behulp van veel
vakkennis kunnen worden hersteld.
Daarom moeten wij den fruitteler, die beginnen wil om bijen te houden,
afraden om de techniek van den kastimker over te nemen. Zoo lang hij niet
over voldoende vakkennis beschikt, stelle hij zich de werkwijze der korfimkers
tot voorbeeld. De Fruitteeltkasten zijn goedkoop, als men ze zelf vervaardigt
en laten een behandeling der bijenvolken toe, die in beginsel met die der korf
imkers overeenstemt, doch in kasten veel gemakkelijker uitvoerbaar is dan
in korven.
Slechts in enkele onderdeelen mag de fruitteler den korfimker niet
navolgen. Dezen is het om honing te doen en om dien te krijgen, brengt hij zijn
volken in Augustus naar de heide. Het verzamelen van honing op de heide
kost echter zeer veel bijen en daarop moet de fruitteler zuinig zijn, want
die moeten in het vroege voorjaar de fruitbloemen bevliegen.
Het klaarmaken van een bijenstal voor de heidedracht kost bovendien
vrij veel tijd, evenals het brengen en terughalen der volken. Deze tijd kan door
den fruitteler beter besteed worden aan het voederen der bijen. Als deze in
Augustus een paar keer per week met suiker worden gevoerd, broeden zij nog
flink door en gaan zij met veel jonge bijen den winter in.
Het reizen naar de heide moet dus den fruitteler beslist ontraden
worden.
Ook in het vereenigen der volken, dat door den korfimker in het najaar
wordt toegepast, moet het bijzondere doel tot uitdrukking komen. Het ver
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eenigen van volken behoort door den fruitteler niet in het najaar te worden
gedaan, doch in het voorjaar.
Wij raden dus den fruitteler het volgende werkplan aan. Hij begint
het jaar b.v. met 10 bijenvolken en 5 ledige kasten, daar niet alle volken
zullen zwermen. In den zwermtijd wordt, door middel van natuur- of kunst
zwermen, de stal tot 15 volken uitgebreid.
Deze gaan niet naar de heide, doch worden in Augustus wat gevoederd
om veel jonge bijen te krijgen.
De stal gaat dus met 15 volken den winter in, maar in de vroege voorjaars
maanden worden 5 volken met de overige 10 vereenigd tot zeer sterke kolonies,
die volop bijen hebben om het fruit te bevliegen.
De beginnende fruitteler zal er wellicht niet dadelijk in slagen dit
programma uit te voeren, maar ook als het hem wat tegenloopt, heeft hij ten
minste een groote kans zijn bijenstal in stand te houden.
Na de hoofdlijnen van het werkplan voor den beginnenden fruitteler te
hebben aangegeven, laten wij nog enkele onderdeelen volgen, die voor hem
van groot belang zijn.
Bescherming tegen bijensteken
Vooral in den zomer en in het najaar wordt men bij het werken in de bijen
heel wat gestoken; soms zijn zij zelfs zoo ongemakkelijk, dat men reeds aan
gevallen wordt als men zich in de buurt van den bijenstal vertoont.
Gelukkig beschikken wij echter over goede middelen, die ons tegen de bijen
steken kunnen beschermen.
Vele imkers trekken zich van een enkelen prik niets aan en er zijn er zelfs,
die er prat op gaan, dat ze steeds zonder kap of sluier in de bijen durven
werken.
Wij raden den fruitteler echter dringend aan zich zoo weinig mogelijk
aan de scherpe angels bloot te stellen. De prik is niet alleen pijnlijk, doch wordt
bij de meeste menschen gevolgd door een meer of minder sterke zwelling van
het getroffen lichaamsdeel, wat ongemak veroorzaakt.
Omgekeerd is het heelemaal geen verdienste om te bang voor een enkelen
bijensteek te zijn. In den zomer worden duizenden imkers door bijen gestoken
en varen er toch wel bij.
De fruitteler drage dus steeds een sluier als hij in zijn bijen moet
werken en stoppe den onderrand hiervan goed tusschen boord of overhemd,
zoodat hij niet los kan raken. Een bijenkap is ook goed bruikbaar, doch is
warmer en minder prettig als men rookt.
De handen kan men het best beschermen door imkerhandschoenen, waar
geen angels door heen dringen. Wel zitten deze niet prettig en wordt de beweeg
lijkheid der vingers verminderd, doch er is zeer goed mee te werken. De lange
handschoenen moeten de mouwen van de jas geheel afsluiten, want waar deze
de polsen raken, krijgt men de meeste steken.
Soms zijn de bijen zoo kwaadaardig, dat men de broekspijpen met een
touwtje zal moeten dichtbinden.
Als het een enkele maal zoo erg zou zijn, doet men echter beter de bijen een
dag met rust te laten; kwade bijenvolken zijn vaak den volgenden dag geheel
gekalmeerd.
Om kastvolken, die nagekeken moeten worden rustig te houden, kan men
wat rook tusschen de raampjes blazen. Hard rooken is echter niet prettig en
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daarom gebruike men voor dit doel liever carbollappen. Dit zijn stukken van
een of andere dunne stof, ter grootte van den bovenkant van een bijenkast, die
besprenkeld zijn met enkele druppels carbol.
Bij het openmaken van een kast komt, na verwijdering van de dekplankjes,
een aantal bijen omhoog en verspreidt zich over de bovenlatten der raampjes,
zoodat men deze niet aanpakken kan.
Spreidt men nu een carbollap over de kast uit, dan trekken deze bijen,
onder het maken van een sterk ruischend geluid, een eindje omlaag, zoodat de
bovenlatten der raampjes vrij komen; bovendien worden de bijen veel kalmer.
Het verdient echter aanbeveling steeds 2 lappen te gebruiken, 1 op het
voorste en 1 op het achterste gedeelte der kast, zoodat slechts de smalle
strook, waarin men werken moet, onbedekt blijft.
De carbollappen kunnen het beste in een gesloten jampot bewaard worden.
Als zij niet voldoende meer werken, kan men er weer wat carbol op sprenkelen.
Dit mag echter niet gebeuren terwijl zij op de kast liggen, want er mag geen
carbol in het volk terecht komen.
Het vereenigen van bijenvolken in het voorjaar
Dit behoort zoo vroeg mogelijk te gebeuren, dus liever in Februari dan in
Maart. Zoodra dus de volken eenige keeren hebben gevlogen en het weer zacht
is, moet het vereenigen geschieden.
Als twee kastvolken vereenigd moeten worden, doet men dit liefst op de
volgende manier. Uit kast no. 1 verwijdert men de achterste, niet door bijen
bezette raampjes. Daarna hangt men tijdelijk in deze ruimte de raampjes met
bijen uit kast no. 2. Deze wordt verder leeg gemaakt, waarna men den rommel,
bestaande uit doode bijen, wasstukjes, zand, enz., die op den bodem ligt,
verwijdert. Dan hangt men voor in kast no. 2 een raampje met bijen en ver
volgens alle raampjes van beide kasten, waar zich broed op bevindt; daarna
volgt de rest; hoofdzaak is, dat de ramen met broed bij elkaar komen, liefst
van beide volken door elkaar.
De nu ledige kast no. 1 is bestemd voor de te vereenigen volken no. 3en no. 4.
Een pas vereenigd volk zal 2 koninginnen bevatten. Na korten tijd ligt
echter één van beide dood op den bodem. Als men dus een bepaalde koningin
wil overhouden, zal men de andere tevoren moeten verwijderen.
De uitgebouwde raten, die men na het vereenigen overhoudt, moeten
in de ledige kasten bewaard worden; zij zijn bestemd voor de zwermen. Deze
raten loopen echter gevaar door muizen stuk geknaagd te worden, als men
de kasten niet goed sluit. Een tweeden vijand vormen de larven der was
motten, die, als ze in groote hoeveelheid aanwezig zijn, de raten totaal kunnen
vernielen.
Men bestrijdt deze wasmotlarven het best door achter in de kast, in een
busje, een zwavellapje te verbranden, waarbij men de kast en dus ook het
vlieggat, zorgvuldig sluit. Het is aan te raden deze bewerking na een week
of 3 nog eens te herhalen.
Het verplaatsen van bijenvolken
Hoewel de meeste bijenkasten en ook de Fruitteeltkast buiten geplaatst
kunnen worden, is het toch te verkiezen ze in een eenvoudigen bijenstal
te zetten. Deze moet zoo diep zijn, dat er achter de kasten ongeveer 1 m werk
ruimte is en zoo hoog, dat men zijn hoofd niet stoot.
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In een bijenstal lijden de woningen weinig door het vocht en heeft men bij
het werken minder last van de bijen, daar deze dadelijk naar het licht vliegen;
in een stal wordt men dus niet zoo vaak gestoken als buiten.
Het verspreid staan der volken in een grooten boomgaard biedt echter de
beste bestuivingskansen. In deze omstandigheden heeft men dus de keuze
tusschen enkele kleine, over den boomgaard verdeelde, stallen en een grooten
stal, waarvan men de volken in den zomer buiten brengt en in den winter
weer in den stal.
Wie een grooten vasten stal wil inrichten, kieze hiervoor een rustige plek,
die in den winter de volle zon krijgt en waar passeerende menschen of dieren
geen kans loopen aangevallen te worden. De stal moet zoo geplaatst worden,
dat de voorkant der woningen naar het Zuid-Oosten of Zuiden gericht is.
Het verspreiden van de volken, die in den winter in den stal staan, over
een boomgaard moet zoo vroeg mogelijk geschieden, om het terugvliegen der
oudere bijen te voorkomen; het liefst in Februari, na een dag, waarop de bijen
flink hebben kunnen vliegen. Op een reinigingsvlucht moet echter gewacht
worden. Bij voorkeur late men de kasten door 2 menschen dragen, die voor
zichtig moeten loopen en er voor moeten zorgen, dat de kasten in rechten
stand blijven; om te voorkomen, dat de bijen naar buiten komen, kan men
tijdelijk een prop gras in het vlieggat stoppen.
Om de in den boomgaard verspreid staande volken weer in den stal terug
te krijgen, kan men 2 wegen in slaan. Men kan de volken na den bloei van het
fruit 2 à 3 km ver weg brengen, daar 2 maanden laten staan en ze dan weer
naar den stal brengen of men late de volken ter plaatse tot zij in
November niet meer vliegen, waarna ze rechtstreeks naar den stal
teruggebracht kunnen worden.
Het voederen der bijen
Het ergste gevaar, waaraan men een bijenvolk kan blootstellen, is het
verhongeren. Zonder voedsel kan een bijenvolk niet in leven blijven en daar
bij slecht weer de bloemen geen nectar afscheiden, moeten de bijen steeds
een zekere hoeveelheid reservevoedsel in de raten opgehoopt hebben.
Het goedkoopste voedermiddel is de gedenatureerde bijensuiker, die
telken jare door de imkersorganisaties aan hare leden wordt verstrekt; voor
het leveren van suiker aan niet-georganiseerde bijenhouders wordt door den
Minister van Financiën jaarlijks één dier organisaties aangewezen. In den
regel wordt van deze accijnsvrije suiker in het voorjaar 2,5 of 5 kg beschikbaar
gesteld en in het-najaar 7,5 of 10 kg. Deze suiker is voor menschelijk gebruik
ongeschikt gemaakt, door vermenging met een of andere pepersoort; boven
dien wordt er een zeer kleine hoeveelheid methylviolet door gemengd, die
de in water opgeloste suiker een violette tint geeft.
Het voederen der bijenvolken kost echter zeer veel tijd, vooral aan den
kastimker, die telkens als hij daartoe de kans krijgt, zijn volken den honing
voorraad afneemt. Laat de fruitteler zijn volken het grootste deel van
hun buit behouden, dan behoeft er veel minder gevoederd te worden; in de
voorjaars- of zomermaanden zal men dan slechts bij uitzondering de bijen
een handje moeten helpen.
De voedering van volken in Fruitteeltkasten, die in voorjaar of zomer
dreigen honger te zullen krijgen, geschiedt het gemakkelijkst door achter
in de kast wat suiker, die zeer weinig vochtig is gemaakt, op den bodem te
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laten vallen. Bovendien strooit men wat suikerkorrels over de door de bijen
bezette raampjes, om te voorkomen, dat de bijen de zich achterin de kast
bevindende suiker niet opmerken.
In slechte honingjaren zal de fruitteler echter zijn volken in September
van wintervoorraad moeten voorzien. Daartoe moet de bijensuiker echter
in water worden opgelost en wel 2 deelen suiker in 1 deel heet water.
Het bijenvolk, dat in den zomer wellicht alle raten der Fruitteeltkast in
gebruik had genomen, trekt zich tegen den winter van de achterste raten
terug; slechts de voorste 6 a 8 zijn dan door bijen bezet. In den na-zomer
kunnen dus de achterste 5 ramen uit de kast verwijderd worden. In deze
ruimte kan men, tegen de sluitplank, een bus met suikerstroop plaatsen.
Om deze gemakkelijk te kunnen vullen, verdient het aanbeveling haar
op een baksteen te zetten, zoodat ze wat hooger komt te staan.
Om te voorkomen, dat de bijen van den gladden wand der bus glijden, is
het praktisch een stuk jute of andere stof in de bus te laten hangen, die tot
op den bodem reikt. Bovendien doet men wat gehakt stroo of gras in de bus,
dat als drijfmateriaal dienst doet.
Een bijenvolk, dat in September geen voorraad heeft, kan met 7% kg
opgeloste suiker maar juist den winter door komen; men voere de volken dus
liever iets te zwaar dan te licht op, teneinde niet verplicht te zijn in het vroege
voorjaar opnieuw te voederen. Een goed volk haalt in dien tijd gemakkelijk
een liter-bus per dag leeg, zoodat men in ruim een week met voeren klaar kan
zijn.
Het zwermen
Dit is het moeilijkste onderdeel van het bijen houden door den fruitteler,
want het behandelen der bijen in den zwermtijd eischt niet alleen vakkennis,
doch ook tijd. Het afwachten, zoeken en scheppen van zwermen komt in
zijn bedrijf niet te pas; hij moet de zwermen zelf maken, als de volken daartoe
rijp zijn, d.w.z. koninginnecellen met larven of poppen bevatten.
Zoodra dit het geval is, make hij een kunstzwerm. Dit kan op verschillende
manieren gebeuren, doch de fruitteler kieze den veger. Deze maakt het
overbodig de koningin in het volk te zoeken, wat dikwijls veel tijd vergt.
Een veger kan op de volgende wijze gemaakt worden.
Naast of achter de kast, die zwermrijp is en den veger moet leveren,
plaatst men een ledige kast. Hierin hangt men uit de kast, die behandeld
moet worden, een raam met bijen, dat veel honing bevat; dus een der achterste.
Dit plaatst men tegen den voorwand der nieuwe kast; waarna men er
4 à 5 ramen met heele vellen kustraat bij hangt.
Vervolgens neemt men een raam met bijen uit het te vegen volk, houdt
dit boven het ledige, achterste gedeelte van de nieuwe kast en stoot het krachtig
omlaag, zonder de kast te raken. Als men korte, krachtige stooten geeft,
vallen bijna alle bijen van het raam in de leege kast; desnoods kan men met
de vuist nog een klap op de bovenlat van het raampje geven.
Het van bijen bevrijde raam komt weer op zijn oorspronkelijke plaats,
waarna alle andere ramen van het te vegen volk dezelfde behandeling onder
gaan.
Bijna alle bijen komen dus in de nieuwe kast terecht; ook de koningin.
De ramen met broed, stuifmeel en honing, met uitzondering van het voorste
raam in de nieuwe kast, keeren terug in de oude kast en deze behoudt haar

33
standplaats. Het volk in de nieuwe kast krijgt nu nog de sluitplank en de
dekplankjes en wordt op zijn definitieve plek gezet.
De oude bijen, die in deze kast zitten, vliegen naar haar vroegere woning
terug en de koningin en de jongere bijen blijven er in achter.
Het is natuurlijk volstrekt noodig, dat de oudere bijen weer naar haar
vroegere kast terugvliegen, omdat anders het broed in die kast niet verpleegd
zou kunnen worden. Daarom make men den veger bij voorkeur in den voor
middag en alleen bij goed vliegweer.
Misschien zal de geveegde kast een dag of 10 later nog wel eens zwermen.
Dit geschiedt echter niet voor er in dat volk een jonge koningin is uitgeloopen. Dit kan men vaststellen uit het geluid, dat deze maakt. Vooral
•'s avonds, als het buiten stil is, hoort men dan in de kast een tutend geluid.
Als men deze jonge koningin hoort, moeten alle overige koninginnecellen
worden verwijderd, liefst 's avonds. Dit kan het beste gebeuren door de
kast na te zien en alle bijen die op de raampjes zitten, even op den bodem
van de kast te schudden, zoodat men de koninginnecellen gemakkelijker
ziet en er geen overslaat.
Het winnen van honing
Hoewel het winnen van honing voor den fruitteler bijzaak behoort te
zijn, zal een partijtje van dit lekkere natuurproduct toch heel aanmoedigend
werken.
In de Fruittecltkast wordt de honing niet in een aparte ruimte gewonnen,
zooals bij de meeste bijenkasten, doch in de achterste ramen. De honing, die
in de voorste ramen vlak boven het broednest zit, late men de bijen houden.
Als de zomerdracht echter goed geweest is, zullen de achterste ramen een
flinke hoeveelheid honing bevatten, die er met behulp van een honingslinger
uit verwijderd kan worden. Hiertoe roepe men echter de hulp in van een
kastimker, die zoo'n werktuig bezit of er een van de plaatselijke bijenhouders
vereeniging huren kan.
Is de hoeveelheid honing gering en is er geen honingslinger beschikbaar,
dan kan men den honing ook met een lepel tot op den middenwand van de
ramen strijken, zoodat van de raat alleen de kunstraat overblijft. Deze ramen
kunnen weer aan de volken teruggegeven worden.
Het mengsel van honing en raat giete men op een zeef, waarop de stukjes
was achterblijven; als men geen groote zeef heeft, kan een stukje kaasdoek
of andere dunne stof daarvoor gebruikt worden.

SAMENVATTING
1. Door de sterke ontginning onzer heidevelden moet er rekening mede
gehouden worden, dat het aantal grootere bijenstallen in de naaste toe
komst belangrijk zal verminderen.
2. Hierdoor zullen er minder bijenvolken voor onze fruitstreken beschikbaar
komen.
3. Voor er een gebrek aan bijenvolken voor de bestuiving van het fruit
ontstaat, moeten er maatregelen genomen worden om dit tekort te dekken.
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4. Naast bevordering der liefhebberij-bijenteelt in onze fruitcentra, moet
er naar gestreefd worden het houden van bijen, als onderdeel van het
fruitteeltbedrijf, ingang te doen vinden.
5. Hierbij stelle de fruitteler zich ten doel: het hebben van veel bijen in den
bloeitijd van het fruit; hij beooge niet: het winnen van veel honing.
6. Het is den fruitteler mogelijk om, zonder veel kennis van de behandeling
van bijenvolken, op eenvoudige, goedkoope en weinig tijd vragende wijze,
bijen te houden.
7. Zijn techniek behoort echter op dit doel gericht te zijn.
8. De Fruitteeltkast is voor den fruitteler ontworpen en laat de toepassing
dezer techniek toe.
9. Richtlijnen voor den fruitteler zijn:
a.

uitbreiding van den bijenstal in den zwermtijd, door het maken van
eenvoudige kunstzwermen ;

b.

gedeeltelijke vereeniging der volken in den na-winter.

