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Nu trachten waar te nemen aan de vliegplank
waarop onze bijen vliegen.

Ga na wat er bij moet komen en noteer zodat we
volgend plantseizoen weten

waarmee we onze bijenweide moeten aanvullen.



Nieuws van de bestuurstafel

Oef, de cursus is afgesloten. Een beetje moe maar tevreden. We kunnen ons
nu wat meer met de bijen gaan bezighouden.
29 van de 37 ingeschrevenen hebben tot het einde volgehouden, wat ik 
persoonlijk een prachtig resultaat vind.
Herman Havermans en Steven van Olmen legden de test wat later af en 
staan ook niet op de foto (jammer).
De testen worden naar Brussel FOD landbouw verzonden en zij sturen de 
diploma's op (dit kan wel enkele maanden duren).

In bijlage de groepsfoto, waarvan ik jammer genoeg niet overal namen op 
kan plakken. Kunnen jullie me hiermee helpen je naam achter het nummer 
door te geven?

Van links naar rechts:
1) Secretaris Luk Pauwels, 2) ikzelf 3) Bert Braet 4) Heleen Vermeylen 5) 
boven ? 6) Paula Verryckt 7) verscholen? 8) Henri Willekens 9) boven? 10) 
onder ? 11) ? 12) achter met baardje 13) Ignace Hendrickx 14) Toon Coolen 
15) Herman Hendrickx 16) verscholen Saskia Geerts 17) Rik De Bondt 18) 
Raf Van Gestel 19) met bril ? 20) met hoed Jef De Bondt 21) Benjamin 
Dockx (jongste deelnemer) 22) Gert Van Dyck 23) ? 24) ? 25) vrouw ? 26) ? 
27) Nic Maes 28) vrouw? 29) Ief Kox
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Voor degenen die er nog niet genoeg van hebben 11.05.2017 
ledenvergadering in de Stadsboerderij om 19.30 u Bijenziektes door Nathalie
Jacobs, inspecteur dierenarts van het FAVV.

Degene die mij gemaild hebben voor startvolkje worden verwittigd wanneer 
volkjes klaar zijn.

A . V . I . B .  –  Nieuws

Wat te doen deze maand
Aandacht besteden aan de zwermdrift
Mei is de maand waarin we bedacht moeten zijn op zwermdrift van onze 
bijen. Alhoewel dit een verjonging en een gezondheidsterapie voor de bijen 
betekent zijn wij als imker daar niet altijd gelukkig mee.
Om dit natuurlijk fenomeen in te tomen zorgen we dat de koningin steeds 
voldoende plaats heeft om te leggen. Oude voederramen zijn reeds 
vervangen door waswafels die inmiddels al zijn opgebouwd. Deze mogen 
ook vervangen worden door nieuwe kunstraat zover ze nog niet belegd zijn. 
Desnoods kunnen volle stuifmeelramen tijdelijk weggenomen worden.
Zijn er desondanks toch reeds moerdoppen aanwezig en belegd kan je deze 
breken. Dit vertraagt enkel het zwermen en vereist meer drastische 
maatregelen. Splitsen van het volk en/of kunstzwermen maken is dan de 
boodschap.

Afleggers/kunstzwermen
Verschillende methodes worden aangewend om kunstzwermen te maken. 
Vliegers, vegers, tussenafleggers en broedafleggers zijn mogelijk. Maak je 
een broedloze aflegger dan kun je deze ook behandelen tegen de Varroa. 
Informatie hierover is voorradig op het internet en in de literatuur. 

Darrenbroed snijden
Darrenbroed wegnemen remt de vermeerdering van de mijten. Hang in elke 
kast een darrenraam en snijd de gesloten cellen weg. Gooi deze weg en laat 
deze niet liggen nabij de bijenhal.
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Vervangen van ramen
Oude ramen (max 2 jaar) moeten vervangen worden door nieuw kunstraat. 
Dit komt de gezondheid van onze bijen ten goede. Probeer elk jaar minstens 
1/3 van de kastramen te vervangen.

Nieuwsflash
Laatse nieuwsbericht over de "sjoemelwas" ga naar volgende link:
 http://www.honeybeevalley.eu/newsflash/imkersbonden-en-honeybee-valley-
trekken-lessen-uit-sjoemelwas-dossier
Bestaat er concurrentie tussen honingbijen en hommels/solitaire bijen? Klik 
op volgende link.
.http://www.honeybeevalley.eu/knowit/gevonden-in-de-literatuur/competitie-
tussen-honingbijen-en-wilde-bijen

Overlarf project
Overlarfproject AVIB 2017

AVIB organiseert dit jaar een overlarfproject onder volgende voorwaarden:
-Afhaaldata voor de larven 20 mei en 10 juni of in samenspraak met de 
overlarver. Uur van afhaling in samenspraak met de overlarver.

-De teeltvolken zijn onderzocht op Amerikaans vuilbroed.
-Er worden geen oude cellen teruggenomen door de overlarver.
-De overlarver zorgt voor aangezogen larven. D.w.z. de larven hebben 
bij de overlarver 1 nacht in de kast gehangen, zodat ze in de 
koninginnenbrij zwemmen.
-De imker betaalt de overlarver bij het afhalen van de larfjes 1 € per 
larfje (aankoop cellen + verlies aan koninginnenbrij).
-De imker noteert bij de afhaling zijn gegevens op het daarvoor 
voorziene formulier. 
-De imker deelt de resultaten van zijn koninginnenteelt zo vlug mogelijk
mee aan de overlarver.
-De overlarver deelt de resultaten half augustus mee aan de provinciale
verantwoordelijke. 

-Hieronder de lijst van overlarvers
 
Jan De Ridder  Klaverheide 44  2930 Brasschaat  03-663 26 38  buckfast
Guido Haagdorens  Klein Heiken 1  2950 Kapellen 0497-40 41 59 carnica
 Eddy Mannaerts  Honingstraat 32  2250 Olen  014-22 22 08  carnica
-Jan Stoute  Kleine Lammeneelstraat 19 2220 Heist o/d Berg 0496-23 66 37 buckf.
 Maarten Pluym  Voorne 4  2980 Zoersel  0475-752277 carnica
- Henri Echelpoels Dragondersstraat 2 2030 Antwerpen 0495-67 25 45 carnica
- Struys Marc Schriekstraat 75a 2223 Schriek 015-23 48 34 buckfast
- Alfons Vandevel  Bogaertsheide 10  2560 Kessel 03-480 07 16 carnica
- Denis Van Turnho  Geelseweg 3  2250 Olen  014-22 11 18  carnica
- Walter Huybrechts  Poederleeseweg 63A 2275 Lille  0477-32 33 14 carnica
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- Alfons Holemans  Nierijk 32  2280 Grobbendonk  0477-48 28 12 carnica
- Harry Daems   Heivelden 14 2260 Westerlo  0474-64 19 09 carnica
Veel succes bij de koninginnenteelt

Oproep aan de leden
Om de samenwerkingsverbanden binnen de provincie nieuw leven in te
blazen wil AVIB verschillende werkgroepen ondersteunen. Wij zoeken 
mensen die zich geroepen voelen om in een van de volgende 
werkroepen mee te werken.

Werkgroep Selectie - Doelstelling: Verspreiden van teeltmateriaal op
 basis van selectiemoeren via het overlarfprogramma. Centralisatie 
aankoop van teeltmoeren. Communicatie met de overlarvers en 
informeren van de afdelingen. Vertegenwoordiging in/naar de 
selectiewerkgroep van Prof De Graaf

Werkgroep Bijengezondheid - Doelstelling: Informatie verschaffen
aan afdelingen en imkers mbt bijenziekten en mogelijke behandelingen.
Opvolging richtlijnen FAVV en wettelijke bepalingen. Informatie 
verzamelen over thema’s rond bijengezondheid uit onze buurlanden.

Werkgroep Scholing - Doelstelling: Opleidingen organiseren voor
beginnende imkers (basis- en gevorderdencursus). Afdelingen 
motiveren om voordrachten en cursussen te organiseren. Oppakken 
van de behoeften aan scholing vermits dit aan belang zal toenemen. 
Doel is om dit op gelijkaardige wijze op Konvib niveau te kunnen 
aanbrengen.

Werkgroep Drachtplanten - Doelstelling: Alle middelen aanwenden
om het voedselaanbod van onze bijen te verbeteren tav imkers en het
bredere publiek, evenals lokale en provinciale besturen.

Werkgroep Bestuiving- Doelstelling: Coördinatie vraag en aanbod van
de behoeften tot bestuiving. Organisatie bestuivingcursus. Organisatie
bestuivingdag. Samenwerking Honeybeevalley mbt lopende 
initiatieven.

Werkgroep Communicatie - Doelstelling: Informatie beschikbaar
stellen aan het grote publiek over Avib, structuur, activiteiten, edm.
Opmaak en onderhoud website. Verder verkennen andere 
communicatievormen (facebook en dergelijke).

Honing als streekeigen product – Doelstelling: Indienen van een
project waarvoor subsidiefondsen kunnen verkregen worden van de
provincie, meer specifiek “Honing als streekeigen product”. Project kan
bestaan uit o.a. folders, infoborden, …

Imkercongres 2018 - Doelstelling: Organisatie van alle aspecten voor ons 
Imkercongres 2018.

Ben je geinteresseerd bel even naar Julien Dedapper tel: 014/85 06 45 of 
stuur een mailtje juliendedapper@gmail.com

J J J J J J J J
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Op 15 mei 2017 zoemt het alom in het Museum voor Natuurwetenschappen! 
Terreinorganisaties, wetenschappers, overheden en andere actoren doen hun
acties, projecten en campagnes voor bijen uit de doeken en delen hun 
ervaringen.

Zowel initiatieven voor de wilde bijen als voor de honingbij komen aan bod. 
Informatie en inspiratie opdoen en delen, samenwerking bevorderen, 
netwerken en dergelijke meer zijn de hoofddoelen van de dag. Inschrijven is 
gratis en kan op deze pagina.
Posters en infostands

Wil je ook graag je actie(s), project(en), campagne(s) en/of document(en) 
voor bijen voorstellen en zo anderen inspireren? Stuur dan een mailtje naar 
biodiversiteit@natuurwetenschappen.be en vertel ons of je kiest voor een 
poster of een infostand.
Deel dit bericht volop

Mogen we je hulp vragen om zoveel mogelijk (potentieel) geïnteresseerden te
bereiken door dit bericht door te sturen naar je collega's, contacten, 
netwerken, andere actoren betrokken bij bijen en/of biodiversiteit, enz.? Bij 
voorbaat hartelijk dank voor je hulp!

z  z  z  z  z
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Opnieuw meer interesse voor honingbij als bestuiver

Sinds enkele jaren merken we een
trend  van  toenemende  interesse
van glastelers voor het inzetten van
honingbijen  voor  de  bestuiving  in
hun  kassen.  In  openluchtteelten
zoals  pit-  en  kleinfruit  heeft  de
honingbij  nooit  aan  populariteit
ingeboet.  In  de  glasteelten
daarentegen lag de focus lang op
de  hommel  als  bestuiver.  Hoewel

hommels vaak goed werk leveren, begint de honingbij in de beschutte teelt
van courgette, aardbei en aubergine toch terug aan belang te winnen.

Bijenvolken verzetten veel werk
Eén van de voordelen van honingbijen in  vergelijking met  hommels is  de
hoeveelheid werk die het volk op piekmomenten kan verzetten. Een typisch
bijenvolk voor bestuiving bestaat uit zes tot tien met bijen bezette ramen, wat
neerkomt  op  meer  dan  10.000  bijen.  Die  vliegen  vooral  bij  temperaturen
tussen 18 en 25°C en voldoende licht. Bij courgette komen de bloemen ’s
morgens open, en zijn die tegen de middag vaak al terug gesloten. Dat houdt
in dat er veel bestuivingswerk op korte tijd moet gebeuren. Hoewel hommels
vroeger  op  de  dag  bij  koelere  temperaturen  al  actief  zijn,  zitten  er  per
hommelvolkje maar een zeventigtal werksters. Voor dergelijke klussen wordt
daarom dikwijls beroep gedaan op bijenvolken, al dan niet in combinatie met
hommels.

Daarnaast  zullen  honingbijen  de
bloemen  niet  overbevliegen.
Doordat ze, zoals eerder vermeld,
pas beginnen vliegen bij warmere
temperaturen  en  voldoende  licht,
bezoeken  ze  de  bloemen op  het
tijdstip  dat  er  nectar  en stuifmeel
aanwezig zijn. Verder geven bijen
informatie  over  de
beschikbaarheid  van  nectar  en
stuifmeel binnen het volk door. Als
er niets te rapen valt, stopt het volk
met  vliegen.  Hommels  bezoeken
de  bloemen  soms  op  momenten
dat er geen nectar of stuifmeel te
vinden is. Dan kunnen ze gesloten

helmknoppen openbijten of de bloembodem beschadigen, wat tot misvormde
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vruchtjes leidt bij aardbeien. Om die reden kiezen sommige aardbeientelers
onder bescherming voor honingbijen.

Imkers geprofessionaliseerd

Door schaarste konden glastelers de laatste jaren vaak onvoldoende 
bijenvolken vinden om aan de noden van het gewas te voldoen. Voor een 
stuk was die schaarste te verklaren door de toegenomen bijensterfte tijdens 
de voorbije winters, wat overigens veelvuldig in het nieuws kwam. Daarnaast 
stonden imkers soms huiverachtig tegenover het leveren van 
bestuivingsvolken aan telers, door de berichten in de media over de 
mogelijke bijdrage van gewasbeschermingsmiddelen aan de bijensterfte. 
Ondertussen heeft er onder de imkers echter een bepaalde mate van 
professionalisering plaatsgevonden. Bijenhouders die de volken niet 
nauwgezet opvolgen of zich niet voortdurend bijscholen, zijn door de 
toegenomen bijensterfte niet meer in staat hun bijen gezond te houden. Een 
mooi voorbeeld van een dergelijke bijscholing is de cursus over 
bestuivingsimkerij, die dit voorjaar werd georganiseerd door de Antwerpse 
Vereniging voor Imkerbelangen (AVIB). De cursus kon rekenen op de 
belangstelling van 49 deelnemers, onder wie verschillende imkers met meer 
dan honderd bijenvolken. Tijdens de opleiding, die tien 
zaterdagvoormiddagen in beslag nam, kregen reeds ervaren imkers 
bijkomende informatie over praktische zaken, zoals de ideale plaats en het 
ideale tijdstip voor het introduceren van bijenvolken in serres, de noodzaak 
tot bijvoederen of tijdig vervangen van verzwakte volkeren, het opvolgen van 
het bestuivingswerk… Verder werden ook enkele sessies gewijd aan de 
beschikbare wetenschappelijke informatie over de effecten van individuele 
gewasbeschermingsmiddelen op de bijengezondheid. Daarover bestonden 
immers heel wat misverstanden.
Het theoretische deel van de cursus is pas afgelopen en heeft vakkundige 
bestuivingsimkers opgeleverd, waardoor de schaarste van de voorbije jaren 
grotendeels is weggewerkt. Bovendien zijn de bijenvolken nu terug van de 
bloei in de fruitstreek. Glastelers die dus beroep willen doen op honingbijen 
voor de bestuiving in courgette, aardbei of aubergine, komen dus zeker aan 
hun trekken. Contactgegevens van imkers gespecialiseerd in bestuiving zijn 
te vinden op de websites van de Vlaamse imkerverenigingen of via de 
praktijkcentra voor tuinbouw.
Het plaatsen van bijenvolken is natuurlijk niet gratis. Volken verzwakken 
immers fel na een tijdje in de serre te hebben vertoefd. Enerzijds is er het 
eenzijdige dieet, anderzijds zijn er verliezen door doodvliegen tegen de 
gevels of het buitenvliegen via de ventilatieramen. De imkers moeten de 
volkjes dus tijdig vervangen om de activiteit op peil te houden.

Info van het bijenforum
 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

.
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vvvvvvvvvvvvvvvv

Weegt uwe beurs geen pont,
Hebt honingh in de mont.

Vvvvvvvvvvvvvvvv

Heb je geen geld om in iemands gunst te komen, dan doe je het met
zoetgevooisde woordjes. (Zeventiende-eeuwse spreuk)

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Recept met honing.
 “Geflambeerde bananen met Elixir d’Anvers en honingmilkshake”

Ingrediënten, voor 4 personen :

300 cl melk
4 eetlepels honing
4 bolletjes vanille-ijs
75 g boter
90 g griessuiker
1 dl Elixir d’Anvers

Bereiding :

Doe voor de milkshake de melk, de honing en het vanille-ijs in de 
blender en mix het geheel.
Schil de bananen en snijd ze in grove stukken.
 Doe de boter in de pan en laat ze goudgeel worden.
 Voeg de stukjes banaan er vervolgens aan toe en strooi er de 
griessuiker over. 
Laat karamelliseren en flambeer dan met Elixir d’Anvers.
Verdeel de banaa n over de vier glazen en voeg de honingmilkshake
erbij.

Heerlijk bijeen frisse zomeravond !
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T E   N O T E R E N 

Op donderdag 11 mei ledenvergadering :  
 in de stadsboerderij : Veldekensweg 10 Turnhout vanaf 19,30 uur

Bijenziektes door inspecteur dierenarts Nathalie Jacobs

Op zondag 18 juni ; Jaarlijkse BBQ voor alle leden:  
 in de Eelstraat,  17 te Ravels vanaf 16.00 uur aperitief eten om 17.30 uur

Gezelligheid troef
Iedereen is welkom en zeker de cursisten

Op donderdagag 13 juli ; Honingetiketten drukken:  
in de stadsboerderij : Veldekensweg 10  Turnhout vanaf 19.30 uur
Voor de aanwezige leden zullen een aantal honingetiketten gedrukt worden :
later hierover meer info.

datum Activiteiten    2017
Di 2 mei 17   Bestuursvergadering

Do 11 mei 17   Ledenvergadering : Bijenziektes

Zo 18 juni 17   Rosse Bie op Barbecue

Do 13 juli 17   Honingetiketten drukken voor de leden

Di 5 sep 17 Bestuursvergadering

Do 214 sep 17 Honingkeuren of Wassmelten

Zo 17 sep 17 Opendeurdag Stadsboerderij
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender en / 
of agenda.



GESJOEMEL MET MONOFLORALE HONING 

(20.01.2017 Testaankoop)

https://www.test-aankoop.be/gezond/voeding/voeding-en-
voedingssupplementen/nieuws/2017/honing-van-een-bloem-of-streek-niet-
altijd-zo-zuiver-op-de-graat 

Monoflorale honing is honing die voornamelijk gemaakt is van de nectar van 
één bepaalde bloem, plant of boom.

Zo hebben wij koolzaadhoning, lindehoning, acasiahoning, lavendelhoning, 
kastanjehoning …

Verbruikers van honing willen voor bepaalde monoflorale honingen meer 
betalen tegenover een gemengde bloemenhoning. Daar dit algemeen 
geweten is werkt dit voor bepaalde verkopers (winkelketens, imkers) misbruik
in de hand door gemengde bloemenhoning te bewerken en te benoemen tot 
een bepaalde honingsoort waardoor zij een meerprijs kunnen vragen.

Wettelijk kan je pas van een monoflorale honing spreken, indien voor elke 
soort, een bepaald aantal minimum pollen van die benoemde honingsoort 
aanwezig is, zodat de botanische herkomst kan bewezen worden.

Het minimum pollenpercentage op het totaal aantal pollen in 10 gram 
monoflorale honingen bedraagt:

Honingsoort Minimum
pollenaantal

Acasia 20 %
Borage 10 %
Crambe (zeekool) 30 %
Distel 20 %
Fruitbloesem 45 %
Heide 30-45 %
Klaver 45 %
Lamsoor *
Linde 20 %
Paardenbloem *
Phacelia 90 %
Tamme kastanje 90 %
Teunisbloem 1 %
Vergeet-mij-nietje 90 %
Vossebes 45 %
Wilg 70 %
Wilgenroosje *
Honingdauw geen

* geen percentage vastgesteld
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Indien je uw honing een specifieke naam wilt geven van bepaalde bloem die 
niet in bovenstaande lijst voorkomt, moet 45 % van de pollen uit die bepaalde
bloem bestaan.

Op de bestuursvergadering van 2 mei 2017 werd beslist om 
misbruik/problemen te voorkomen dat op de verkoopstandjes van de Rosse 
Bie enkel monoflorale honingen mogen verkocht worden indien er attesten 
kunnen voorgelegd worden waaruit blijkt dat zij voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden.

Wel toegelaten benamingen op de etiketten zonder pollenanalyse: 
voorjaarshoning, Belgische honing, zomerhoning, gemengde bloemenhoning,
gemengde honing, honing … Toon Jacobs       
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Jaarlijkse barbecue.

Op 18 juni nodigen we jullie uit op onze derde bbq. We hopen dat jullie niet
vergeten deze dag vrij te houden ! !!

Naast het gezellig samen tafelen zal er aan de deelnemers van de
beginnerscursus, in afwachting van het officiële diploma dat later komt,

 een attest gegeven worden voor de deelname aan de cursus.

wanneer? : 18 juni 2017
waar? :Eelstraat,  17 te Ravels
hoelaat? :  16 uur aperitief, 17.30 uur eten

kosten? 10 euro voor leden en hun partner, 
drie gratis consumpties inbegrepen.

               20 euro voor niet-leden en hun partner,
 drie gratis consumpties inbegrepen
kinderen? gratis tot 12 jaar

INSCHRIJVEN: VOOR 11 JUNI, DOOR OVERSCHRIJVING OP HET
NUMMER VAN DE ROSSE BIE : BE24 9731 1250 1038



Basis voor gezonde bijenvolken.
Alois Schotanus

Wanneer dit nummer van het ‘Ros Bieke’ verschijnt, is de cursus voor 
‘startende imkers’ afgelopen.
Er kwamen heel wat specifieke aspecten aan bod, zoals ’Biologie en 
Erfelijkheid’, ‘Propolis’ en ‘Bijengif’ tot en met de ‘Kweek van koninginnen’.
In de hiernavolgende serie echter, gaan we terug naar de basis, naar onze 
grootste bekommernis, namelijk: naar het fundament om met ‘Gezonde 
Bijenvolken’ de winter uit te komen. Dat lijkt een vrij eenvoudige opgave, 
maar dat is het niet. Zie maar naar de talrijke catastrofes  die elk jaar weer 
opduiken. We vertrekken niet meteen op zoektocht naar de  mogelijke 
oorzaken van ziekten, plagers en belagers en hun bestrijding. Dat sparen we 
op voor een later tijdstip. Maar nu trachten we in een vereenvoudigde vorm 
de factoren te beschrijven die aan de basis liggen om te imkeren met 
gezonde bijenvolken. Of, om het met een bekende quote te zeggen:

Back to Basics !

Daarbij volgen we onderstaand schema:
1- De bijen
    1.1- koningin
    1.2- werksters
2- De voorraden
    2.1- ontoereikende voorraden
    2.2- ongeschikte voorraden
3- De behuizing
    3.1- ongeschikte standplaats
    3.2- gebrekkige kasten
4- De weersomstandigheden
    4.1- koud en vochtig voorjaar
    4.2- koudeterugslag na zachte
           periode
5- Milieufactoren
    5.1- insecticiden
    5.2- gemanipuleerde gewassen
    5.3- drachtarmoede
6- De bijenziekten
     Zie later.
7- De imker
     Zie later
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Commentaar en toelichting

1. De bijen
    1.1- De koningin
    Een jonge koningin overwintert beter dan een oude. Dat wordt door 
iedereen aanvaard. Maar niet altijd consequent toegepast. Vooral als deze  
overjarige moer in het voorbije seizoen grote voldoening heeft geschonken, is
het voor de imker moeilijk om van haar afscheid te nemen. Men wil ze nog zo
graag een kans geven op de komende voorjaarsdracht. Of men heeft nog 
een bestemming  voor haar als teeltmoer, of, men wil ze gewoon aanhouden 
als reserve, voor het geval dat wanneer zo’n koningin dan in de loop van de 
nawinter toch begeeft, totaal uitgeput en opgebruikt geraakt, precies omdat 
ze al die jaren zo  goed is geweest, dan sleept ze haar volk mee in haar 
ondergang. Deze kolonie is gedoemd om uit te sterven in het voorjaar. Tenzij 
het om een uitzonderlijk waardevolle teeltmoer gaat, zou elke koningin na 
twee productiejaren moeten vervangen worden. Maar dat proces moet wel 
starten in het seizoen dat daaraan voorafgaat, in welke vorm dan ook: via 
natuurlijke zwerm, kunstzwerm, k-aflegger, systematische teelt,  overlarven, 
aankoop

    1.2- De werksters
    Kleine volkjes in te ruime kasten, hebben het moeilijk om een lange , harde
winter door te komen. Daarbij denken we bijv.  aan de startende 
    imkers die op het einde van een cursus het meegekregen drie- of 
zesraamsvolkje moeten onderbrengen in de pas aangeschafte elfraamskast. 
    Deze opzetters verliezen in die  te grote ruimte meer warmte en gaan 
sneller door hun voorraad heen. Zij zullen het contact met het voedsel 
    verliezen, wanneer bij een koudeterugslag de tros gaan samentrekken .Zij 
zullen dan verhongeren naast hun voorraden.  Op het aspect van de 
    aangepaste ruimte komen we nog terug in schemapunt 3.2. (zie hierboven)

   
   Er stelt zich niet 
alleen een kwestie van 
kwantiteit inzake het 
werkstervolk, maar ook 
van kwaliteit. De 
levensduur van de 
winterbijen hangt af 
   van de overvloed 
waarin ze opgroeiden 
tijdens het larvestadium.
In een natte aflopende 
nazomer, met een pover
stuifmeelaanbod en een
imker 
   die het laatste van de 
honingvoorraad heeft 
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geroofd, is er voor de aanmaak van sterke winterbijen te weinig grondstof 
voorhanden. De vet- en eiwitreserves zullen ontoereikend blijken te zijn om 
zowel de eigen levensduur te rekken, als om het eerste nieuwe broed te ver-
zorgen.
   Nochtans zijn de winterbijen de gangmakers voor de nieuwe generaties van
het voorjaar. Indien hun aantal te gering is, dan is de aflossing van de wacht 
= de oude zomergarde = door een nieuwe lichting, niet gewaarborgd. 
Inderdaad: het handjevol bijen waarmee de koningin het nieuwe  seizoen 
moet aanvangen, kan onmogelijk de nodige stimulans verschaffen om met 
enthousiasme aan de leg te gaan. Het weinige broed krijgt al  evenmin de 
vereiste zorgen en zo het al niet meteen afsterft door ondervoeding en 
afkoeling, blijft het een gemakkelijke prooi voor ziekteverwekkers, plagers en 
belagers. Dergelijk volk(je) gaat zijn ondergang tegemoet.

   Een succesvolle overwintering is de proef op de som om uit te maken of 
een bepaald ecotype van bij, meer of minder geschikt is voor de streek en de 
omstandigheden, waarin men imkert. Het zal dan blijken of dit type van bij wel
winterhard genoeg is, in staat tot zelfverzorging en bestand tegen de 
infectiedruk van ziekteverwekkers, die des te meer kans krijgen naarmate de 
levensomstandigheden moeilijker worden.

  Bijenvolken die al jaren na elkaar voortgekomen zijn uit dezelfde genenpool,
zullen niet alleen de typische kenmerken vertonen van inteelt in het 
broedpatroon, maar ze zullen ook kleiner van stuk zijn, minder metabolische 
warmte kunnen ontwikkelen en een kortere levensduur  kennen. De 
selectiewinst die men gerealiseerd heeft inzake de gepropageerde 
zachtaardigheid, waarborgt geen grotere vitaliteit of een hoger weerstand-
vermogen.

   Bijenstammen van het type ‘doorbroeder’ met in hun genen nog de 
herinnering aan hun ‘zuiderse afkomst’, gedragen zich anders t.a.v; de 
wintersituatie dan de types die bewust het broednest ingeperkt hebben 
naarmate het seizoen verstrijkt. Voor de eerstgenoemden moeten grotere 
voorraden beschikbaar zijn; de varroabestrijding moet  intenser en langer 
aangehouden worden. Zoniet worden  deze kolonies de 
   kweekbedden  voor de herinfectie van de ruime omgeving. Aldus sleuren zij
andere volken mee in hun ondergang.
   Kortom: bij de uitwintering krijgt men de proef op de som of men de juiste 
beslissingen heeft genomen bij de keuze van het teeltmateriaal, de 
koninginnenteler of de overlarver.

(volgende aflevering: 2- De voorraden)

Aazazazazaza

't Ros Bieke 2017 – 3 – 15 -



Vergeet niet bij nazicht van de bijenvolkeren

Geheugensteuntje ,voor de nieuwe imkers

Vermijden:

1.  Wollen kleding, 
de bijen kunnen hier gemakkelijker in verstrikt geraken.

2.  Alcohol, aftershave, parfums, 
hierdoor zou je meer kans hebben om gestoken te worden.

3.  Paniekreacties, hevige bewegingen maakt de bijen agressiever, zij zien
dit als bedreigend.

4.  Lage temperatuur en, 
vermijdt nazicht bij temperaturen onder de 15 °C

Wat gaan ,we nazien?

1.  Is er een koningin aanwezig? 
Vinden we ze niet maar zijn er toch eitjes aanwezig hoeven we ons 
geen zorgen te maken.

2.  Zijn er eitjes? Open of gesloten broed? 

3.  Is er voldoende voorraad? Eventueel bij voederen. 

4.  Zwermneiging, zijn er zwermcellen? 
Indien ja, koningin opzoeken en kunstzwerm maken.
Eventueel doppen breken en na een paar dagen terug controleren.

5.  Is er enkel bultbroed of darrenbroed? 
Leggende werksters of koningin met lege spermatheek.

6.  Hoe zit het met de varroa-aantasting? 
Bij sterke aantasting behandelen.

7.  Voldoende ruimte, 
heeft de koningin nog plaats om te leggen of is er bij grote dracht 
voldoende opslagmogelijkheid voor de bijen, eventueel 
honingzolder toevoegen.

8.  Beschimmelde ramen? 
Ramen verwijderen en eventueel volk op kleinere kast plaatsen.

9.  Verzegelde ramen, is het nog geen tijd om te slingeren?

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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