Een praktijkcursus Koninginnenteelt 2019 – reserveplaatsen!
Koninginnenteelt bedrijven helpt bij het behouden van gewenste eigenschappen van jouw
volken en natuurlijk ook bij het vermijden van ongewenste eigenschappen. Bij dat laatste
denken we aan agressiviteit en daaruit voortvloeiende problemen met de buren, aan verlies
van volken door gevoeligheid voor plagen en ziekten. Daarom organiseert imkervereniging
Eck en Wiel en Omstreken in 2019 een Praktijkcursus Koninginnenteelt. Het hoofddoel is het
zelf telen van koninginnen. De cursus wordt beperkt tot 12 deelnemers. Op dit moment is de
cursus vol, maar de ervaring leert dat tussen nu en het echte begin van de cursus nog mensen
afzeggen. Daarom hanteert de organisatie een reservelijst. Als je graag mee zou willen doen,
meld je dan aan voor een plaatsje op de reservelijst. Wij kunnen dan direct reageren als
onverhoopt iemand afzegt.
Wat houdt de cursus in?
Vanaf half maart worden enkele avonden aan theoretische onderwerpen besteed, maar met
name in de maand mei wordt er op alle zaterdagen, ijs en weder dienende, geoefend in de teelt
zelf. Daarbij wordt vooral gebruikgemaakt van het NICOT-systeem. Er wordt gewerkt met
een teeltvolk waaruit larfjes worden genomen die in een starter worden geplaatst, om na een
dag in een pleegvolk te worden overgebracht. Wat is nodig om ze tot volwaardige
koninginnen te laten uitgroeien? En wat komt er kijken bij het laten bevruchten van de jonge
moeren?
Dat te leren kan alleen, als ook thuis zonder begeleiding het in het praktijklessen geleerde
flink wordt geoefend. De cursus is bedoeld voor imkers met tenminste enige jaren ervaring en
in het bezit van voldoende volken. Ook moet elke deelnemer beschikken over bepaalde
materialen, of deze aanschaffen (totale nieuwwaarde ong. €200): o.a. Nicotmateriaal,
omlarfnaald, starterkastje/opzetstuk en bevruchtingskastjes.
De inmiddels vastgestelde cursusdata zijn:
Theorie donderdagavonden 28 maart, 11, 22 en 25 april.
Praktijk zaterdagen 4, 11, 18 en 25 mei.
Eindles 15 juni.
Docent is Hayo Velthuis, de cursus wordt gegeven bij Els Voorbij te Lienden. Deelname kost
€ 50,= per persoon.Opgeven bij Marien den Haan, telefoon 0344 880216.

