Tip en Trucs voor Transport van teeltmateriaal
Wanneer u, bijvoorbeeld op een overlarf-dag, voor het telen van koninginnen
larfjes gaat halen zijn er een aantal regels van belang. In de eerste plaats is van
belang dat u in uw eigen stal tevoren alvast startervolkje heeft klaarstaan. Een
starter is een klein volkje dat u hopeloos moerloos heeft gemaakt, dus geen
koningin en geen (open)broed. Om zeker te zijn dat er geen (open)broed
aanwezig is neemt u ramen uit een volk van boven een rooster. Voor transport
van de larven kunt u gebruik maken van een bijenvolkje of u vervoert de larven
zonder de aanwezigheid van bijen.
Transport van larfjes in een bijenvolkje.
Wanneer u larfjes in een bijenvolkje wilt vervoeren dan is van belang dat het
volkje na het inbrengen van de larven enkele uren blijft staan op de plaats waar
u heeft overgelarfd. Doet u dat niet dan zullen de bijen de pas aangeschafte
larfjes verwijderen en zal de reis meestal voor niets zijn gemaakt. Wanneer u
gebruik maakt van een bijenvolkje voor het vervoer van de larven dan is het van
belang dat er op de plaats waar u gaat overlarven geen bijen uit dat volkje
kunnen ontsnappen.
Transport van larfjes zonder een bijenvolkje
Er is veel voor te zeggen om de overgelarfde zonder een volkje te vervoeren. Er
is veel onderzoek geweest naar het overleven van larfjes buiten een bijenvolk.
Als u voor het overlarven gebruik heeft gemaakt van jonge larfjes dan kunnen
deze zonder veel problemen een aantal uren buiten een bijenvolk blijven. Bij
onderzoek werden larfjes zonder problemen zes uur buiten een bijenvolk
gehouden. U kunt de belarfde dopjes vervoeren in een teeltlat. Deze teeltlat kunt
u plaatsen in een stuk piepschuim waar u een uitsparing heeft uitgesneden.
Bij erg warm weer zou u voor de zekerheid nog een natte doek over de belarfde
dopjes kunnen hangen.
Bij thuiskomst kunt u de belarfde dopjes direct in de eerder klaargemaakte
starter plaatsen. Een dag later kunt u vervolgens de aangenomen doppen in een
pleegvolk hangen. Het pleegvolk mag een moergoed volk zijn als de koningin
maar onder een rooster wordt gehouden en de doppen erboven, tussen ramen
open broed.
Veel succes!
Rein Kakes

