Brengen en afhalen
De bevruchtingskastjes aanleveren en afhalen bij
de fam. Van der Kolk, Rijpenderlaan 6 te
Witmarsum. Deze weg is gelegen langs de
Harlingervaart. Het perceel is ontsloten door een
hoge houten brug. Het is geen officieel postadres,
naast het huis bevindt zich een molen.

Carnica
Bevruchtingsstation Vlieland
Programma 2017
(Let de wijzigingen bij brengen en afhalen!)
In 2017 worden een aantal veranderingen
doorgevoerd in de verwachting dat deze een
positief effect zullen hebben op de bevruchtings
resultaten van de koninginnen.
1e De reistijd voor de bevruchtingsvolkjes wordt
ingekort tot 1 dag, de zondag. Dit zal minder
stressvol zijn voor de bijen.
2e De kastjes zullen pas in de avondstond worden
geopend, wat naar verwachting tot minder
vervliegen/zwermvorming zal leiden.
3e Tussen de kastjes zal een schotje worden
geplaatst, tot 5 cm voor en achter de kastjes
uitstekend. Dit zal het mogelijk overlopen van
bijen of koninginnen tegengaan.
De imker die aan beide perioden meedoet, kan na
afloop van de 1e periode volkjes brengen en halen
op dezelfde dag.
Ter beschikking staan darrenvolken geselecteerd
uit de populatie van Schiervolken. Deze munten
uit in zachtaardigheid en vaste raatzit . De
zachtaardigheid is uitzonderlijk goed, en vererft
ook goed naar de f1 generatie.
Aanvoer 1e periode zondag 11 juni van 9.00 uur
tot 13.00 uur
Afhalen 1e periode zondag 25 juni, vanaf 9.00
uur.
Aanvoer 2e periode zondag 25 juni van 9.00 uur
tot 13.00 uur
Afhalen 2e periode zondag 8 juli, vanaf 11.00 uur
tot 13.00 uur.
Contactadres
Beheerder Gerrit Freije, Oude Zeegserweg 11,
9471 PT Zuidlaren
Tel. 050 4092584, E-mail g.freije@hetnet.nl
Mob. 06 50554812

Voorwaarden en aanbevelingen
Opgeven voor 1 juni via www.schiercarnica.nl ,
contant betalen bij aanbieden. Opgaven worden
in volgorde van binnenkomst genoteerd en ‘’vol
is vol’’.
Alle kastjes moeten onbebroede raat bezitten
i.v.m. met mogelijke verspreiding van ziekten.
Kastjes moeten zijn éénraats (EWK-standaard) in
goede onderhoudsstaat.
De aangeboden kastjes moeten darrenvrij worden
aangeleverd. Kastjes met darren worden niet toegelaten. De vergoeding per EWK bedraagt € 6,00.
Door deelname verplicht de inzender zich om
terug te melden het aantal bevruchte
koninginnen
Voor de éénraats-kastjes, standaard afm.
(buitenmaat) 240 x 58 x 240 mm, zijn op het
station schuthuisjes aanwezig.
Een dringende aanbeveling is om
bevruchtingskastjes van jonge werksters te
voorzien en met koninginnen van 5 dagen oud
aan te leveren.
Je kunt met behulp van het Bevruchtingsstation
Vlieland je eigen geteelde koninginnen, van het
beste volk nageteeld, raszuiver laten bevruchten.
Zo sta jezelf aan de basis van de kwaliteit (en
zachtaardigheid) van je bijenstand.
Resultaten jaar 2016
Aanvoer 1e periode 332 bevruchtingsvolkjes
Aanvoer 2e periode 334 bevruchtingsvolkjes
Waarvan bevrucht op basis van de ontvangen
terugmeldingen (454) 53,5 %
Er bleek maar een gering verschil te zijn tussen
de resultaten van de 1e en de 2e periode., terwijl
de weersomstandigheden in de 2e periode beter
waren.
Planning 2017 voor de imker
periode
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Zie ook www.schiercarnica.nl

