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Waarom?
Stadsimker: zachtaardige en
zwermtrage bijen!



Stappen en agenda
Stappen Dag Voorbeeld

Teeltmoer uitkiezen voor dag 0 11 februari

Pleegvolk maken 0 19 mei

Overlarven 9 28 mei

Gesloten doppen inkooien 14 2 juni

Bevruchtingsvolkjes maken 21 9 juni

Moertjes aan de leg 42 30 juni

Eventueel koningin invoeren 56 14 juli

Afleggers verzorgen tot inwintering

Elke stap – risico op falen
Moerenkweek = een afvalrace (bij mij)

BB1



Dia 3

BB1 Bart Barten; 25-1-2018



Mijn basis teeltmethode

• Wat heb je nodig?
– overlarfnaald
– teeltraam
– dopjes en kooitjes (nicot)
– licht
– iemand met goed zicht
– 6 grote bijenvolken
– Lege kasten
– teeltmoer



Pleegvolk?



verzamelbroedaflegger

• Dag 0

• 9 ramen + bijen
• 1 raam voer
• geen moer!

• Donorvolken blijven sterke
productievolken.



• Dag 9

• Alle redcellen breken
• 3-4 uur wachten
• Overlarven
• Teeltraam inhangen

(22 dopjes)
• Moerrooster
• Voerbak

verzamelbroedaflegger



Verzamelbroedaflegger

• Dag 14

• Kooitjes met werksters
• Extra broedkamer voerramen
• Moerrooster verwijderen



• Dag 21

• Bevruchtingsvolkjes maken
• 15% melkzuur sproeien
• Moertjes merken
• Moertjes

invoeren

Verzamelbroedaflegger



Risico 1
Pleegvolk wil niet

Oorzaken:
koninginnen blindheid; een dop vergeten te breken;
vreemde koningin (indringster); te weinig werksters

Oplossingen:
Zuigers maken
Meerdere verzamelbroedafleggers (risicospreiding)
Samenwerken met andere imkers
Moerrooster voor het vlieggat



Risicospreiding door
samenwerking

Een oplossing voor imkers met maar enkele volken.

Link



Risico 2
Weinig dopjes aangeblazen

• Oorzaak verkeerde leeftijd,
beschadigde larfjes, werksters
voelen zich niet hopeloos
moerloos

Eitje

Larf 1 dag
Larf 3 dagen



• Iemand met goed zicht en
vaste hand

Risico 2
Oplossingen



Risico 2
Oplossingen superstarter

Ingredienten:
• 12.000 werksters (8-10 broedramen)
• 1 stuifmeel broedraam
• 1 honingraam water
• 1 honingraam voer
• 4 uur moerloos bruisen
• 100 larfjes aanbieden



Risico 3
Slecht verpleegde moeren
• Oorzaken: te zwak pleegvolk,

ziektes, geen pleegstemming
• Oplossing: moer goede

pleegvolken (risicospreiding)

Teeltraam met moerrooster en 11 aangeblazen dopjes



Risico 4
Invoeren koningin mislukt

1. Schudzwerm

2. Bevruchtingsvolkjes uit VBA opkweken

3. Koninginnen invoeren bij R in de maand
(bijv uit de VBA bevruchtingsvolkjes)



Samenvattend

• Risicospreiding:
Veel larfjes, meerdere starters
en pleegvolken, meerdere
afleggers en reserve
koninginnen.

• Verzamelbroedaflegger (VBA):
Geen verlies productievolken,
verminderen van zwermdrift en
mijtbesmetting, eenvoudig
sterke pleegvolken



Succesvolle teelt en rijke
oogsten


