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Van A.V.I.B.
Wat te doen deze maand:
September :
Als de imker de voedselvoorraad van de bijen ( honing ) “steelt” dan moet er
deze periode bijgevoederd worden om de wintervoorraad aan te vullen. Niet
teveel ineens bijvoederen maar ervoor zorgen dat tegen einde deze maand
ongeveer 13 tot 15 kg voer aanwezig is.
Verenigen van zwakkere volkeren kan perfect deze maand.
Dringend de varroa behandeling afronden.
Kijk even hoe onze noorderburen omgaan met het inwinteren van de bijen.
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/15-augustus-15-september-2019

Oktober :
Onze bijen zijn klaar om de winter in te gaan, ze zijn “ingewinterd”.
Ze hebben genoeg voedsel gekregen en de stuifmeel voorraad is op peil.
Varroa behandeling is uitvoerig gebeurd, in principe moeten onze volken
moeiteloos de winter doorkomen. Toch mogen we nog niet op onze lauweren
rusten. Controle op de mijtenval geeft u een indicatie van de besmetting
waarbij eventuele ingrepen nodig zijn.
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/15-september-15-oktober-2019
heeft u reeds ingeschreven voor de praktijkdag te Gent u aangeboden door
Honeybee Valley?
https://www.honeybeevalley.eu/kalender/praktijkdag-bijen-najaar-2019
Bijenhouden zonder varroabestrijding is voor veel imkers onbekend terrein.
Toch is er hoop dat binnen niet al te lange tijd veel zal veranderen. Met selectie
op Varroa Sensitieve Hygiënische (VSH) eigenschappen, zullen we onze jonge
moeren opruimgedrag - specifiek gericht op varroamijten - kunnen meegeven
via de paring op daarvoor geselecteerde bevruchtingstations. Zowel in
Duitsland als in Nederland zijn er Buckfast teeltgroepen, die voor 2018 en 2019
aangekondigd hebben op hun bevruchtingsstations VSH-darrenvolken te zullen
plaatsen. Met deze eigenschappen kunnen de bijenvolken mogelijkerwijs de
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varroamijten zelf te lijf gaan. Ongetwijfeld zal dit ook voor de Carnicateelt gaan
gelden.
bron Nederlandse bijen vereniging

☺☺☺☺
Competitie tussen honingbijen en wilde bijen.
: Gevonden in : Know it van Honey Valley

Steenhommel (Bombus lapidarius) op bloemen van Ijzerhard (Verbena hastata).

In de maand mei bracht het wetenschappelijk tijdschrift Basic and Applied
Ecology een Zweedse studie uit met als onderwerp de competitie tussen
honingbijen en wilde bijen. Het is niet de eerste studie die als hypothese stelt
dat gedomesticeerde bijen een negatief effect uitoefenen op sympatrische wilde
bijen populaties, in dit geval die van hommels. De oorzaak van zo'n effect heeft
mogelijk te maken met het gedeelde foerageergebied waarin het
Ros Bieke 2019-5
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voedselaanbod op een gegeven moment schaars wordt. Maar hoe bestudeert
men een dergelijk fenomeen? En hoe gaat men hierbij te werk?
De Zweedse onderzoekers plaatsten honingbijkasten in een tiental
landbouwgebieden terwijl ongeveer evenveel gelijkaardige gebieden van
honingbijen werden gevrijwaard. In de maand waarin hommels zeer actief zijn,
nl. juli, trokken de onderzoekers erop uit om de gebieden te bemonsteren. Dit
gebeurde op vooraf gedefinieerde percelen of transects (exact 200 m²
oppervlakte) waarvan de botanische samenstelling gekend is. Men telde het
aantal verzamelde honingbijen en hommels en determineerde de soort ter
plaatse. Op het einde van een transect liet men alle bijen terug vrij.
Na uitvoerige statistische analyse vonden de onderzoekers dat er 81 % minder
hommels voorkwamen in gebieden met honingbijen in tegenstelling tot
gebieden zonder honingbijen. Een bijzonder hoog verschil dat de onderzoekers
toeschreven aan twee mogelijke scenario's: een geremde ontwikkeling van de
hommels door een voedseltekort enerzijds of een mijdgedrag bij de hommels
anderzijds. Bovendien ging het verschil enkel op voor landbouwgebieden met
een zeer laag aandeel van halfnatuurlijke graslanden. Als men echter keek
naar heterogene gebieden getypeerd door meer graslanden en een rijkere
botanische samenstelling - kortom meer natuur - dan bleken hommels wel
stand te houden. Met andere woorden kan de mens inspringen door een rijker
voedselaanbod te creëren in landbouwintensieve streken, aldus de
onderzoekers.
De samenvatting van de Zweedse studie vind u op het internet.

Siberisch hartegespan
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Siberisch hartegespan ( Leonorus sibiricus )
Is in tegenstelling met het gewone Hartegespan , éénjarig en laat zich
gemakkelijk uitzaaien. Deze plant wordt 0,5 m hoog en doet het goed in de
halfschaduw . De (lip) bloemen zijn wat groter dan deze van het Hartegespan.
Wordt goed bevlogen door de bijen.

vvvvvvvvvvv

Heb medelijden, bloem,

met de worm, hij is geen bij,
zijn liefde is een flater en een last.
Vvvvvvvvvvvvvvv
Rabindranath Tagore ( 1861 – 1941)

De steek
Tekst: WOUTER DEPREZ
"Ben je niet bang voor de steken?", vroeg mijn vrouw, op het moment dat er een
kast in onze tuin zou komen. "Natuurlijk niet”, zei ik terwijl ik het tegendeel
dacht.
We zijn een aantal jaren, een aantal bijenvolken en vooral veel steken verder.
Het heeft me geleerd dat de ene steek de andere niet is. Je loopt op blote
voeten op het gras, een bij zit op een paardenbloem. Zonder dat je het weet.
verpletter je ze, vlak voor ze sterft. steekt ze je nog. Dat is de steek die je zelf
hebt gezocht. Hij veroorzaakt pijn, medelijden en spijt. Ai, godverdomme. pijn!
Ocharme, die bij! Ik had beter moeten uitkijken! Je troost je
met de gedachte dat de bij op een gelukzalig moment gestorven is. Ze zat met
de euforie dat ze net een voorraad stuifmeel of nectar had gevonden. Of
misschien vond ze het lastig dat ze die zware vracht nog naar de kast moet
brengen. In dat geval heb je haar uit haar lijden verlost.
De stomste steek is die waarbij je de angel zelf uit het bijtje duwt. Dat is meestal
terwijl je een zwerm vangt. Dan hebben de bijen zodanig veel honing in hun
buikje dat ze hun angel niet eens kunnen uitduwen. Soms zit er een bij op je
imkerpak, aan de achterkant van je knieholte. Je gaat op je hurken zitten, duwt
zo het bijtje samen en steekt op die manier eigenlijk jezelf. Pijn,
verontwaardiging en een diep besef van onnozelheid. Ai, godverdomme, pijn!
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Waarom steek je mij, ik probeer je een nieuw huis te bezorgen! Dit is de
owngoal van de imkerij!
Je hebt ook agressieve volkeren. De meeste imkers knijpen bij zo'n volk de
koningin dood, en vervangen ze door een zachtaardiger exemplaar. Een
maandje later is het volk weer zachtaardig. Maar er zijn ook vermoedens dat die
weerbaardere bijen zich beter kunnen verweren tegen een parasiet, de
varroamijt. Daarom wil ik de koningin niet graag vervangen. Alleen verdedigen
die agressievere bijen hun kast met veel meer overtuiging, vaak ook zonder
reden tot onrust.
Bij een steek van zulke impulsieve aanvallers heb je pijn. zelfbeklag en
wraaklust. Ai. godverdomme, pijn! Waarom moeten die bijen per se in mijn tuin
weerbaar worden tegen die varroamijt! Ik knijp hun kattin gin toch nog dood!
Je hebt ook de steek uit nieuwsgierigheid. Eén van mijn volkjes zit in een
uitgeholde boomstam. Vorige lente probeerde ik achteraan die boomstam te
horen of er al nieuwe koninginnetjes op het punt stonden uit te komen. Als het
zover is, hoor je de oude en de nieuwe koninginnen tuten en kwaken. Alleen: bij
een doorgezaagde boomstam zie je niet zo goed waar er allemaal openingen
zijn. Met mijn oor tegen de kast hoorde ik een luid, geïrriteerd gezoem. Een
milliseconde later had een bij me zo enthousiast aangevallen dat de angel
dadelijk uit haar lijfje gescheurd was.
Ik liep naar binnen zag de angel zitten in mijn neusvleugel. het lijfje bungelde er
nog aan. Ik voelde pijn. spijt en wetenschappelijke bevestiging. Ai.
godverdomme. veel pijn! Ik ben te nieuwsgierig geweest! Die absurde studie
over hoeveel pijn een steek doet in verschillende delen van het lichaam, klopt.
De neus is inderdaad de pijnlijkste plek!
Het was de voorlopige afsluiter van mijn praktijkstudie over steken. Met een
lachwekkend zwellende neus legde ik mijn vrouw mijn wetenschappelijke
bevindingen over bijensteken uit. Ze steken mij om vier redenen, zei ik. Omdat
ik niet oplet. Omdat ik iets onnozels doe. Omdat ik per se iets goeds wil doen.
Omdat ik te nieuwsgierig ben.
Ze knikte en zei: dat zijn ook alle redenen waarom ik ruzie met je maak. Maar
waarschijnlijk is hun methode om je iets bij te Ieren, effectiever dan de mijne.
Ik wou dat ik ook een angel had
Overname tekst uit tijdschrift NEST https://www.libelle.be/nest/
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TE

NOTEREN

Tip:
Om het niet te vergeten,
Noteer op uw kalender en /
of agenda.

Op donderdag 10 oktober 2019 om 19.30 : Ledenvergadering
in de Stadsboerderij, Veldekensweg Turnhout

Deel 1 : Statutaire ledenvergadering en verkiezing
Deel 2 : Bespreking over uitwinteren onder leiding van Willy Lenaerts
Op donderdag 7 november 2019 om 19.30 : Ledenvergadering
in de Stadsboerderij, Veldekensweg Turnhout
Voordracht over het snoeien van ( dracht- ) struiken om meer bloem te bekomen
door Stefaan Eyckerman.

Op vrijdag 13 december 2019 om 19.00 : Teerfeest

datum

Activiteiten

2019

do. 10 okt. 2019

Statutaire ledenvergadering + Verkiezing + Uitwinteren

di. 5 nov. 2019

Bestuursvergadering

do. 7 nov. 2019 X

Ledenvergadering ; Snoeien van drachtstruiken

vr. 13 dec 2019

Teerfeest

Aazazazazaza
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Teerfeest van “ De Ross Bie “
En toch ook in 2019 viert De Rosse Bie feest, zoals de andere jaren
eveneens in de Heischuur te Oosthoven.
Al enkele jaren zien we het aantal deelnemende leden rond de 20, we
hebben ooit gevierd met veel meer.
De bedoeling is mekaar wat informeel te ontmoeten , daarom denken we
aanbevolenhet volgend programma :
19.00
20,00
?

Bij een drankje ontmoeten we mekaar
Genieten van een etentje en glaasje
Bingospel met iedereen prijs
Gezellige babbel
tot we vinden dat het goed is geweest

Meer info in het volgend Ros Bieke en op de site.

Niet twijfelen, Zeker doen

Sfeerbeeld tijdens het Teerfeest
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VLIEGPLANKDIAGNOSE
Algemeen
De vliegspleet is als het ware de polsslag van het volk; al hetgeen zich in een
volk afspeelt tekent zich hier af. ,Alles wat nodig is, komt daar binnen en wat
niet nodig is, gaat daar uit. Daar spreekt het volk zijn taal voor degene die dat
verstaat.
Zij die dat niet verstaan maken te pas en te onpas de kast open en "wroeten" in
het volk. Een gezond volk heeft rust nodig, slechts dat kan tot resultaten leiden.
Bij de verdere opzet van de diagnose-aspecten zal een alfabetische volgorde
worden gekozen.

Bewaking
Het aftasten van de binnenkomende bijen door de wachtbijen behoort tot de
routine werkzaam-heden. Als er echter een verscherpte waakzaamheid
optreedt, de wachtbijen staan bijv. met de voorpoten los van de grond, dan
duidt dat veelal op roverij of zwakte van het volk.
B|l' veelvuldige schermutselingen op de vliegplank is er een direct gevaar voor
roverij, speciaal bij een zwak volk en een te grote vliegspleet.
Ros Bieke 2019-5
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Darren
Worden er zeer vroeg in het voorjaar al darren waargenomen, dan stammen
deze meestal nog uit het voorgaande seizoen. De oorzaak daarvan kan zijn
lang doorbroeden en een zachte winter. Deze darren kunnen aanwijzing zijn
voor een onbevruchte moer als gevolg van een stille moerwisseling of een
moer, die uitgelegd is. Eierleggende werkbijen kunnen eveneens een oorzaak
zijn, maar is omstreeks die tijd van het jaar minder waarschijnlijk.
Het uitdrijven van de darren in het najaar (darrenslacht) is een teken dat het
volk moergoed is en dat het einde van het seizoen is aangebroken.

De dekplank
Wordt enige tijd na het invoeren de dekplank nog niet vastgekit dan is dat een
bedenkelijk teken: er bestaat een goede kans dat het volk moerloos is. Bij een
losliggende dekplank tijdens de eerste vluchtige voorjaarsinspectie kunnen we
er nagenoeg met zekerheid van uitgaan met een moerloos volk te doen te
hebben.
De bekende huiltoon volgt dan meestal terstond na het verwijderen van de
dekplank. Zeer duidelijk kan deze diagnose worden gesteld als de bijenruimte
zich boven de ramen bevindt,
m.a.w. als er circa 6 mm ruimte is tussen de ramen en de dekplank en deze
ruimte niet is opgevuld met dekkleedjes e.d.

Dracht
Zien we vroeg in het voorjaar bijen met een strak gespannen achterlijf af- en
aanvliegen dan hebben we te doen met waterhaalsters; dit wijst op de
aanwezigheid van broed. Vroeg in het voorjaar regelmatig af- en aanvliegen is
het kenmerk van een goed volk; snel in- en uitvliegen betekent een actief volk
en een goede dracht.
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Frequent binnenkomende bijen met volle stuifmeelkorfjes geven aan dat er jong
broed aanwezig is; de koningin is aan de leg. Het kan in de nazomer ook wijzen
op een volk dat doende is met de winterbevoorrading.

De kleur van het stuifmeel geeft een indicatie van de aard van de drachtbron.
Stuifmeelklompjes op de vliegplank wijzen op een te ruwe vliegplank of op een
te enge vliegspleet. Vliegt een volk 's morgens reeds vroeg dan heeft het een
goede drachtbron ontdekt.

Kasttype
Bij het gebruik van zowel enkel- als dubbelwandige kasten kan men
waarnemen, dat bij volken van gelijke sterkte uit enkelwandige kasten in het
voorjaar eerder wordt gevlogen dan uit dubbelwandige.
Bij de eerste warme uren in het voorjaar dringt de warmte sneller door een
enkele dan door een dubbele wand; de dubbelwandige kast functioneert door
de isolerende "spouw" dan min of meer als een koelkast. Mede hierdoor
verloopt de volksontwikkeling tijdens het voorjaar in de enkelwandige kast
sneller, hetgeen door middel van vergelijkende onderzoeken ook is bevestigd.

Koníngin
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Een abnormale stilte op de vliegplank, vooral bij een zwak volk, kan een
aanwijzing zijn voor moerloosheid.
Wilde en agressieve bijen roncl de kast of bij de vliegspleet kan een tijdelijk
verschijnsel zijn, is het van blijvende aard dan is het wenselijk de moer te
vervangen.
Zoekende, doelloos rondlopende bijen op de vliegplank en tegen de voorzijde
van de kast, gepaard gaande met een duidelijke "huiltoon" onder de dekplank,
zijn zekere kenmerken van moerloosheid.

Oriëntatie
Uit het voorspelen van vele bijen kunnen we de conclusie trekken dat er een
sterke aanwas van uitgelopen broed is. Massaal voorvliegen lijkt soms op het
afkomen van een zwerm. Gebeurt zoiets vroeg in het voorjaar bij een der eerste
vluchten, dan is er sprake van heroriëntatie door winterbijen.
Stertselen is een verschijnsel, dat optreedt bij het uitzetten van een geurbaken
voor de eigen bijen; zeer veel stertselende bijen zien we ook als de koningin op
bruidsvlucht is.

Reinigingsactiviteiten
De ijskristallen die we na strenge vorst wel eens op de vliegplank aantreffen zijn
van geen betekenis, het is meestal rijp.
Een vroegtijdige reinigingsvlucht kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid
van broed, dus een verhoogd voedselgebruik.
Bij reinigingsvluchten is het belangrijk de volken in dit opzicht te vergelijken.
Minder grote volken op twee kamers zijn dikwijls aan de late kant. Ze bevinden
zich op relatief grote afstand van de vliegspleet, waardoor de spaarzame
warme momenten in het voorjaar voorbij zijn voordat ze dat aan den lijve
ervaren.
lndien bij een massale reinigingsvlucht een "verse" dode moer wordt
aangetroffen is de kans groot dat er een koningin aan heeft deelgenomen, die
bij terugkeer in een verkeerde kast is beland.
Nemen we de afvoer van dode bijen en waszegels waar dan kunnen we gerust
zijn, we hebben dan te maken met een sterk en gezond volk. Treffen we reeds
vroeg in het voorjaar veel dode larven aan op de vliegplank dan kunnen we de
-12–
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conclusie trekken, dat er behalve bijen ook een aantal leden van de
wasmotfamilie in de kast huizen.
Bij sterke volken komt dit euvel minder voor, ten minste als we over behoorlijk
kastmateriaal beschikken en de bovenzijde niet afdekken met textiel en
stroproducten.
Dode larven op de vliegplank kunnen ook een aanw'rjzing zijn voor
voedselgebrek want in geval van honger begint het volk eerst aan zijn larven.
Ook is het mogelijk dat bij plotseling invallende kou het volk niet sterk genoeg
was' om het broed aan de buitenzijde van het broednest op afdoende wijze te
verwarmen; hierbij treffen we dan dode verkalkte poppen aan op de vliegplank
en voor de kast.
Vroeg in het voorjaar treffen we wel eens oud stiufmeel aan op de vliegplank,
het volk maakt dan schoon schip in de omgeving van het zich uitbreidende
broednest.
Het waaieren is een remedie tegen teveel rook, een fout waarvoor we de imker
kunnen aanspreken; teveel warmte en vochtige lucht geeft eveneens aanleiding
tot waaieren.
Suikerkorrels op de vliegplank komen voor na het inhangen van een raam met
droge suiker; door de bovenlaag van de suiker iets te bevochtigen kan men
deze suikerverspilling tegengaan.

Temperatuur
Zien we bij lage temperaturen bijen vliegen dan is dat meestal geen goed teken.
Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals moerloosheid,
ziekte, voedselgebrek, e.d. Extra attentie van de imker is dan geboden.
Sterk waaieren vindt plaats als het te warm is of indien er teveel vocht in de
kast aanwezig is. Bij zeer warm weer treffen we ook wel baardvorming aan,
hetgeen eveneens een aanwijzing is voor een afkomende zwerm. ln het laatste
geval zal een goed imker tevoren de symptomen daarvan reeds onderkend
hebben.
lndien de b'rjen slechts aan één zijde van de kast intensief waaieren, vertellen
ze ons dat ze bezig zijn met het indikken van de nectar.
Onvoldoende ventilatie kan paniek veroorzaken. Vooral tijdens het reizen kan
de temperatuur zo hoog oplopen dat het volk "warm loopt", hetgeen de
volledige ondergang van het volk betekent. Aan de waarde van een goede
bodemventilatie kan dan ook niet voldoende aandacht worden geschonken.
Ros Bieke 2019-5
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Vergelijken en luisteren
Vergelijken is nog alt[jd de beste basis voor een diagnose, het meest blijkt dat
t.a.v. de volkssterkte, het verschijnen van de eerste darren op de vliegplank,
vroeg- of laatbloeiers, tekenen van ziekte e.d.. 's Winters moeten we bij het
beluisteren van een volk aan het vlieggat een monotone zoemtoon horen.
Nemen we bijv. bij een der volken een scherpe zoemtoon waar dan roept dat
vraagtekens op. Het zou kunnen duiden op de aanwezigheid van zeer jonge
bijen, welke in een reeds vergevorderd winterseizoen te kampen hebben met
ontlastingsproblemen. Tijdens de eerste oppervlakkige voorjaarsinspectie is een
vergelijking van hetgeen er op losse bodems wordt aangetroffen uiterst
belangrijk en leerzaam; losse bodems kunnen dan al zonder bezwaar worden
gewisseld.

Water komt uit de kast
Uit de kast stromend water, beter gezegd lekkend water, vormt geen enkele
reden tot ongerustheid. lnvallende dooi na een periode van strenge vorst is er
de oorzaak van. Stellen we de kast gedurende de winter licht-hellend op (een
goede kastbodem loopt hellend afl), dan blijft er geen water op de kastbodem
achter.
Treffen we echter kleverig vocht aan op de vliegplank dan hebben we te maken
met onverzegeld voer. Het heeft dermate veel vocht opgenomen dat het is gaan
lekken. Dit kan zo erg zijn dat de koningin met die kleverige substantie in
aanraking komt en er zich niet meer van bevrijden kan en er aan ten onder
gaat.
Ook door het indampen van de nectar kan een vochtige vliegplank ontstaan. ln
het algemeen is dat een indicatie voor sterke volken met veel broed en een
goede haaldrift.

Zwermen
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Worden rond eind mei de eerste darren op de vliegplank waargenomen dan is
acuut zwermgevaar aanwezig; zeer vele bijen op de vliegplank (o.a.
baardvorming) zijn daarvoor eveneens een symptoom.
Het plotseling staken van de werkzaamheden geeft aan dat het "zwermbesluit"
is gevallen.
De rol van het tuten en kwaken werd reeds besproken.

Ziekten
Vele dode, krabbelende bijen met windmolenachtig bewegende vleugels voor
de kast zijn T .a. kenmerken van de MIJTZIEKTE.
Bekende verschijnselen van de NOSEMAziekte zijn geelbruine vlekken op de
voorzijde van de
kast, zeer dun soms puntvormig aaneengesloten; groepjes krabbelaars voor de
kast; uitvliegen bij koud weer; veel dode bijen en krabbelaars tijdens de
fruitbloei.
Ontlasting op de vliegplank en tegen het kastfront duiden op ROER.
Bijen die niet meer in staat zijn tot vliegen, krabbelaars met een verstard en
hard achterlijf voor de kast duiden op onlastingsmoeilijkheden, een
bijverschijnsel van de MEIZIEKTE, die gelukkig slechts zelden in ons land
voorkomt.
Ros Bieke 2019-5
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Gipsachtige mummies op de vliegplank en voor de kast wijzen op
KALKBROED, hetgeen meestal van zelf weer overgaat.
Zeer veel dode bijen op de vliegplank en voor de kast zijn meestal slachtoffers
van bespuitingsmiddelen, o.a. tijdens de fruitbloei.

Het vliegplankgebeuren
Hoewel het onderwerp "vliegplankdiagnose" in een rubriek voor meer
gevorderden thuishoort is de kennis ervan voor beginners van even groot
belang. Een voortdurende studie van het vliegplankgebeuren kan ons een
zodanig inzicht in het volk verschaffen, dat we de bekende
"onderhoudsbeurten" in de vorm van het "demonteren" van het volk minder
frequent behoeven uit te voeren.
De geschetste aspecten komen in alle opzichten voor uitbreiding in aanmerking.
De opzet van dit relaas was slechts de belangstelling voor deze wijze van
waarneming te wekken.
Mochten er doorgewinterde imkers zijn, die ook de moeite namen dit te lezen
en naar hun mening belangrijke aanvullende visies zouden kunnen inbrengen,
dan houd ik mij daarvoor bijzonder aanbevolen.
Dit onderwerp "vliegplankdiagnose" is een dankbaar aanknopingspunt om een
afdelingsbijeenkomst mee te vullen,
Jan van de Veluwe.
Dit artikel verscheen in “ Bijenteelt “ van oktober 1978
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