Is de jonge moer aan de leg?
De vraag was: Wat doet u als u een jonge moer
controleert en u vindt geen gesloten werksterbroed? De heer P. Wisserhof geeft als antwoord:
Ongeveer twee weken na het uitlopen van de jonge
moer ga ik kijken of de koningin er nog is en of er
eitjes en larfjes zijn. Is de koningin er nog, maar zijn er
geen eitjes of larfjes te vinden, dan kijk ik na een week
nog eens. Na 4 weken geef ik de hoop op. Inmiddels
kun je aan het volkje wel zien dat het inderdaad niets
meer wordt. Afhankelijk van mijn waarneming verenig
ik het volkje na verwijdering van de onbevruchte
koningin (als ze er nog is) met een ander volkje dat
164 wel een bevruchte koningin heeft.
Wij danken hem voor zijn reactie.
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zomermaanden niet alleen 53 soorten wilde bijen
rondvliegen, maar ook nog eens rond 25 miljoen tamme bijen. Daarboven komt ook nog een groot assortiment hommels! Men zou hieruit de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat die grote aantallen bijen,
zowel tamme als wilde, elkaar bijzonder goed verdragen en dat er van concurrentiestrijd geen sprake is.
Dat er in de periode van begin augustus tot midden
september ook nog ettelijke tientallen bijenvolken op
de heide staan laat ik nog maar buiten beschouwing.
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De vraag voor de maand oktober.
Oktober is nog ver weg. Dan zit het werk er voor de
imker weer op. Niks meer, heerlijk in onze bijenvolken
werken. Als het weer een beetje meezit kunnen we ze
nog eens flink stuifmeel van de klimop zien
binnendragen. De honing is geslingerd, het voeren is
gedaan. Oude en misvormde raten zijn omgesmolten.
Raampjes met mooi uitgebouwde raat zitten in de
opslag. Daarover gaat de vraag van deze maand. Op
welke manier bewaart u uw broed- en honingkamerramen gedurende de winter? Doet u daarbij ook
nog iets aan het ontsmetten van de raampjes?
U kunt uw reactie t o t 15 augustus in zenden.
Adres: 'Bijen', Postbus 90, 6720 AB Bennekom.
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Om het Alterra-rapport op zijn juiste waarde te
kunnen schatten is het volgens mij wenselijk om te
beschikken over een geïllustreerde gids van inheemse
bijen en wellicht evenzo van drachtplanten voor
(wilde) bijen.
Het rapport kan besteld worden bij Alterra,
Wageningen, tegen overmaking van f42,-op
banknummer 36 70 54 612 onder vermelding van
Alterra-rapport 019 (incl. B W en verzendkosten).

