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Zwermen
Vanzelfsprekend, ga je vaak even kijken hoe
het er op je bijenstand aan toe gaat. Na het
begin van april staan er nu drie kasten,
boordevol met bijen. Hoe warmer het wordt,
hoe drukker ook. De hele lucht vóór je kasten
en bóven je bijenstand is vol met zoemende
beestjes. Prachtig is dat!
Op de vliegplank is het een drukte van jewelste van
uitvliegende en terugkerende bijen. De laatsten zijn
afgeladen met nectar en stuifmeel. Op die vliegplank
is trouwens nog veel meer te zien, zoals ctertselende
bijen, wachtbijen, en, ja hoor, ook al een paar darren!
Er zouden best eens een paar doppen kunnen zijn!
't Is immers al half mei en het is heerlijk warm weer
geweest! Toch maar even in de kast kijken, voorzichtig
een paar raampje inspecteren. Je ziet gesloten
darrenbroed. Daar zitten eitjes! En daar een paar
doppen; nog wel open, maar ... belegd! Goed zo! Er
is dus een Koningin die erg haar best doet. Nu kun je
twee dingen doen.
Om te beginnen: het gaat om een knap groot volk en
het blijft voorlopig lekker weer (het helpt als een
'bijenmens' ook nog een beetje 'weermens' is;
trouwens, als imker kijk je steeds vaker naar het weer
of naar de weerberichten en krijg je er toch wel wat
gevoel voor!). In dit geval gaat de kast dicht en
wachten we op de voorzwerm!
Dan: het volkje is eigenlijk niet al te groot en/of het
wordt p..... weer! In dat geval ga ik alle (goed zoeken:
ALLE) doppen wegbreken. Je zou zo ook kunnen
uitrekenen wanneer er dan op z'n vroegst een
voorzwerm afkomt. Daarna: iedere dag - rond het
middaguur - even kijken of er ergens in de buurt van
de bijenstand een (voor)zwerm hangt en bij alle kasten
even luisteren of er een tuter (vrij rondlopende
koningin die weg wil) is! U merkt het al, ik laat de
eerste zwermen gewoon afkomen, dat lijkt me
natuurlijker! Toegegeven, gezien de plaats waar mijn
bijen staan, is (vo0r)zwermverhinderingniet zo'n
noodzaak, en, als gepensioneerde heb ik wat meer
tijd (?) om eens vaker naar de bijen te gaan.
Maar goed, voorzwermen gaan nooit zo ver weg.
Even rondkijken, hangt er ergens een zwerm? Mooi,
alhoewel, wat zoeken die beesten soms toch rare of
lastige plekken om even te gaan hangen! Edoch,
scheppen en in een lege kast op de stand zetten.
Hoor je een tuter? Dan gaat die kast open en alle

(ALLE) doppen worden opgezocht en opengemaakt.
In sommige doppen zit een 'halfklare' koningin, maar
in een aantal doppen zit een rijpe moer, vaak zijn er
wel vijf of meer. Als alle doppen open zijn gemaakt en
de moertjes uitgelopen, gaat de kast weer dicht en de
rijpe moertjes vechten totdat er een overblijft die de
baas wordt in die kast.
(Hier is dus wél sprake van een (na)zwermverhindering; immers, nazwermen gaan vaak verder weg en
kunnen daar dan hinderlijk zijn). Op deze manier levert
elk groot volk weer twee nieuwe volken op.
Goed op de kastkaart noteren wat wat is, anders weet
je al heel gauw niet meer wat je aan het doen bent!
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Soms, zeker als we op een bepaalde datum op
vakantie gaan, of zo, maak ik een gewone kunstzwerm. Op de laatst mogelijke dag vóór je vakantie
moet je dan doppen (redcellen) gaan breken; even
terugrekenen en je weet wanneer die kunstzwerm er
moet zijn.
Want, nog steeds ben ik van mening dat niet de bijen
bepalen wanneer er wat moet gebeuren, maar ik zelf!
Alhoewel!

Soms blijft een zwerm gewoon hangen. Foto: M.L. Boerjan
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