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Germ Koopmans op controle



Opstelling kastjes is ideaal langs de bosrand



Samenwerking met Beebreed Nederland

Sinds 2013  is een samenwerking tot stand gekomen tussen 

de Stichting Station voor Carnicateelt en  Beebreed Nederland.

De samenwerking betreft de keuze van de  darrenvolken te stationeren op Vlieland, 
geselecteerd uit het Beebreed bestand.

*Voor 2018  zijn door Beebreed Nederland moeren nageteeld van teler Horst 

Greve (Dld) . De betreffende moer is  in het Beebreed bestand te vinden onder  6-198-35-
2015.  Bij de keuze is extra gelet op de zachtaardigheid en de varroa resistentie.

•De geteelde  moeren  zijn in EWK’s op Vlieland bevrucht tijdens de tweede 
bevruchtings periode 2017 en na beoordeling   zijn 15 moeren in de darrenvolken op 
Vlieland ingevoerd.



Carnica Bevruchtings station Vlieland

•Er worden alleen EWK’s aangenomen. Dit in verband 
met de controleerbaarheid en uitvoeringsaspecten. (o.a.  
schuthuisjes en transport). 
•

•De EWK’s moeten aan de genormeerde afmetingen 
voldoen 240 x 240 x 59 mm om geplaatst te kunnen 
worden in de op Vlieland aanwezige schuthuisjes.

•Nadere inlichtingen bij Gerrit Freije. 

•Aanmeldingen via www.schiercarnica.nl



Een goed gevulde ERK (Eén Raats Kastje)

1. Voorbereiding teelt
2. Overlarven
3. Starter
4. Pleegvolk
5. Broedstoof
6. Moeren selectie
7. Bevruchtingskastjes vullen
8. ERK’s wegzetten
9. Vervoer
10. Resultaat



Voorbereiding teelt

Voeren

Begin 5 dagen voor aanvang van de teelt:

- Volken voeren waarvan de starters worden gemaakt

- Volken bestemd  als pleegvolken voeren

Pleegvolken gedurende de verpleging  licht blijven voeren



Voorbereiding Teelt

De te gebruiken volken gereedmaken die bijen moeten leveren:
-Starter
- Kastjes vullen.

1.   Gebruik sterke volken in goeden doen en moergoed.

2.   Sla alle ramen van de bovenste broedbak af op de onderbak, 
zet ook de koningin over op de onderbak.

3.   Ramen met open broed naar boven.

4.   Leg een moerrooster op de onderbak.

5.   Plaats de bovenbak terug.

Nu (na wachttijd van minimaal 4 uur) kunnen er jonge 
werksterbijen worden getapt voor starter of ERK’s



Pleegvolk

1. Een pleegvolk kan zijn een moergoed volk waaruit de starter is 
gemaakt.

2. De starter kan na gebruik weer worden teruggegeven aan het 
pleegvolk, gelijktijdig  met de gesloten doppen. 

3. Dezelfde werksters en anderen kunnen weer aan de slag met het  
de doppen van het ingehangen teeltraam.

4. De doppen inkooien op de 5e of 11e dag .

5. Desgewenst kunnen de doppen dag 5  in een broedstoof.



3-raams starter

1. In de starter 3 ramen.

2.   Twee  ramen vol met voer en stuifmeel aan weerszijden.

3.   In het midden honingraam vol water. Om het raam goed vol te krijgen         
onderdompelen en begieten.

4.   Van het voorbereide volk(en)  zes goed bezette ramen met open broed 
de bijen afslaan in trechter  via darrenrooster op de starterkast. 

5.   Starter minimaal 3 uur wegzetten en niet storen!

6.   Na 3 a 4 uur de ééndaagslarven plaatsen en schuif uittrekken.

7.   De starter plaatsen zodanig dat er geen onrust  kan ontstaan.

8.   De starter 24 uur laten functioneren, alvorens de larven te oogsten.

9.   Alleen de larven gebruiken die goed in de melk liggen.



Trechter op 3 raams starter



Overlarven

-Eéndagslarven 12 – 24 uur oud

-Meegeven een drup koninginnengelei. Met penseelpunt  uit cel van 
ééndaagslarve

-Larven oppakken en afstrijken in dezelfde stand (niet op de rug leggen)

- Of alternatief: (niet zelf beproefd, ook niet wetenschappelijk verantwoord 
onderzochte methode)

Dag 1 ; Overlarven als aangegeven
Dag 2;  larfjes van dag 1 die goed in de melk liggen verwijderen 
2e keer overlarven 1 daags larfjes  in de melk leggen van de verwijderde 
larfjes.
Zo  gaat er geen tijd zonder voer verloren en hebben ze een betere start.



Gebruik van Nicot cassette

Monteer deze in een raam met kunstraat aan de bovenlat

2 weken voor begin van de teelt het raam (incl. dopjes) tegen het 
broednest hangen.

3 dagen voor het in gebruik nemen van de starter de koningin in de 
cassette opsluiten.

Na 24 uur de koningin vrijlaten. Dan zijn de Nicot dopjes belegd.

Na 3 dagen de doppen met 1 daags larfjes naar de starter
Gemiddeld kun je zo’n 70 larfjes oogsten (110 dopjes)

Voordeel is dat de larven in de melk liggend naar de starter gaan.





Klaarmaken ERK

Suikerdeeg van Apifonda , 500 gram in plastic in voercompartiment. 

Bij de ingang van de ruimte  3 cm aan de bovenzijde vrij van plastic. 

Bij de ingang voldoende ruimte laten voor de bijen om voer op te nemen  
(voor 5 bijen tegelijk)

Strookje van 4 cm kunstraat aan de bovenlat. Niet veel meer want dat 
bemoeilijkt het vullen met bijen en is er kans dat de raat breekt.

Stukje spons met water aan de zijkant op de onderlat.



ERK met 4 cm kunstraat. Wartel voor het glas mag niet uitsteken 



ERK kort na het vullen



ERK na 5 dagen



ERK-bevruchtingskastjes vullen

Absoluut darrenvrij
800 werkbijen (80  gram) = grotere koffiebeker van 250 ml

Uit voorbereide kast(en)
Ramen met broed uit bovenbak afslaan in trechter met darrenrooster 
bovenop  een ruime emmer.

Wachten tot de bijen het rooster zijn gepasseerd, kan enige tijd duren.
Bijen in de emmer lichtjes natspuiten.
ERK’s klaarleggen, glas eenzijdig eraf
Gemerkte koninginnen met teeltkaart klaarleggen
Beker met bijen erin + natte koningin (niet ouder dan 24 uur)
Kastjes koel en zonder verstoring wegzetten voor 5 dagen (niet weer 
aankomen)
Watervoorziening;  stukje natte spons  in kastje meegeven



Bijenzeef, darrenrooster op emmer



Darrenzeef op emmer en daarop trechter



Selectie in de teeltperiode

1. Uitsluitend 1-daags larfjes (12 tot maximaal  24 uur)

2. Aangenomen larven uit de starter moeten goed in de melk liggen

3. Te gebruiken gesloten doppen moeten er normaal uitzien

4. De uitgekomen moeren moeten goed aan de maat zijn en geen 
gebreken vertonen.

5. Indien mogelijk de moeren wegen. Minimaal  0,18 gram tot 0,21 
gram



Bevruchtings resultaten op Vlieland

De bevruchtingsresultaten zijn redelijk tot goed. Maar verbetering is mogelijk.

*Het telen van sterke (onbevruchte) koninginnen door de imker.
* Het juist uitvoeren van het vullen en behandelen van de  ERK’s

Indien rekening wordt gehouden  met de “afgekeurde” kastjes bij aflevering zou het 
bevruchtingsresultaat  gemiddeld 3% hoger zijn geweest.

Er kunnen ook nog koninginnen nog a/d leg komen  binnen 3 dagen na aflevering. De kastjes 
thuis dus 3 dagen op het kleine gat  te zetten.



Door de Beebreed Telers is verzocht om bewijzen af te 
geven  per bevruchtingsvolkje voor een bevruchte moer.  
Deze mogelijkheid van registratie van de bevruchting is 
mogelijk  gemaakt. 
Dat houdt in dat telers de af te geven kaartjes 
vooringevuld aanleveren  bij de bevruchtingsvolkjes.  
De moeren moeten zijn gemerkt met nummer en 
jaarkleur en teeltnummer moeder . Als de moer a/d leg 
is zal door het Bevruchtings Station Vlieland een stempel 
op de kaart worden geplaatst.

Bevruchtingsbewijs



Darrenvolken september 2017


