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Doel cursus 

Eenvoudige manier voor het kweken 
van raszuivere moeren 



Werkwijze 

1. Maken verzamel broedaflegger 

2. Na 10 dagen doppen breken en Inhangen 
1 daags larven (aangeblazen doppen) 

3. Na 5 dagen inkooien 

4. Na 12 dagen uitlopen moeren.  



Lesrooster 

Wo. 18 mei  19:30 Theorie les.  

Wo. 1 juni 19:00 verzamel broedaflegger 
 maken. 

Vrij. 10 juni 19:00 doppen breken, larven 
 inhangen. 

Wo. 15 juni 19:00 inkooien 

Wo. 22 juni 19:00 moeren merken en 
invoeren kernvolkjes 



Tijdens de theorie les wordt uitleg gegeven hoe 
de dagtelling werkt.  

Dagtelling doppen methode 



Werkwijze 1 juni 

Maken verzamelbroedaflegger. 
Ieder neemt mee in een 6 of 3 ramer 
• 1 raam vol gesloten broed 
• 1 raam vol verzegeld voer 
• Bijen afgeslagen van 3 ramen  
 
Broedaflegger voeren met honingwater! 

  



Belangrijk voor de cursisten 

Merk je materiaal.  

1. Kastje kan 3 of 6 ramer zijn. 

2. Zorg voor voldoende bijen.  
3 ramen afslaan. 

3. Een goed gevuld raam gesloten broed.  

4. Een goed gevuld raam voer 

 



Zeer belangrijk! 

Geen koningin! 
Neem in je kastje met bijen geen koningin mee.  

De teelt mislukt dan zeker.  



Bodem 
Moerrooster 

Broedbak met 10 ramen 
verzegeld voer 

Broedbak met 10 ramen 
gesloten broed en 
sluitblok (11 ramen bak) 

Dekplank 

Dak 

Voerbak 

Opbouw verzamel broedaflegger.  



Verzamelbroedaflegger. 



Werkwijze 10 juni 

Doppen breken. 

Overlarven en/of aangeblazen doppen 
in teeltraam.  

Teeltraam in het volk. Sluitblok eruit.  
  



Zelf overlarven.  

Op 10 juni kan ieder tijdens de cursus 
overlarven voor eigen gebruik.  

Je hebt dan een teeltraam nodig en 
een moerloos starter/pleegvolk.  

Een theedoek en een kastje om je 
teeltraam in te vervoeren.  

 



1 daags larf 

Teeltraam 



Bodem 

Moerrooster 

Broedbak met ramen 
verzegeld voer 

Broedbak met 10 ramen 
gesloten broed en 
Teeltraam 

Dekplank 

Dak 

Voerbak 



Werkwijze 16 juni 

Inkooien. 

Kooitjes voorzien van 
honingsuikerdeeg 

Doppen inkooien 

 
  





Werkwijze 22 juni 

Uitgelopen moeren merken. 
Maken kernvolkjes.  
Ieder neemt mee een 6 of 3 ramer met 1 raam 

kunstraat (6 ramer met sluitblok) 
Afhankelijk of de teelt lukt krijgt ieder: 
Een raam voer en een raam met bijen in zijn 

kastje met een jonge moer in een  
invoerkluisje. 
  



Uitgelopen Moeren 



Moer uit kooitje in merk apparaat laten lopen.  



Moer merken.  



Gemerkte Moer in kluisje.  



Opdelen verzamelbroedaflegger 

Nadat de moeren waren gemerkt en in 
gekooid. 

De twee broedbakken naast elkaar. 

Ieder cursist 1 raam voer uit de onderbak 

En 1 raam uitlopend broed uit de 
bovenbak. 

Let op dat er voldoende bijen mee gaan.  

 



Jonge moer aan de leg? 

Na 13 juli kan de jonge moer aan de 
leg zijn.  

Wordt kunstraat uitgebouwd?  

Dan pas voeren. 

Hou het vlieggat klein. 1 of 2 bijen 
tegelijk naar binnen. 



Opkweek volkje 

Heb je nog geen Carnica bijen?  
Dan kernvolkje opkweken tot winter 
volk. Als het volk 4 ramen bezet kan 
een raam gesloten broed van 
andere bijen in gehangen worden.  
Zolang er kunstraat uitgebouwd 
moet worden, blijven voeren.  



Opkweek volkje 

Heb je Carnica bijen?  
Dan kan je het kernvolkje 
verenigingen met een productie 
volk. Eerst productie volk moerloos 
maken. Na 10 dagen alle doppen 
breken en kernvolkje met krant 
verenigen.  



Opkweek volkje 

Heb je verschillende soorten bijen?  
Dan het vlieggat van Carnica klein 
houden. Maximaal de grote opening 
van het vlieggat-verkleinblokje.  



Lezen voor extra informatie 

Jan Charpentier 

De doppenmethode 
 

De verzamelbroedaflegger is starter en 
pleegvolk ineen.  



Lezen voor extra informatie 

H.H.W. Velthuis en M.J. Duchateau 

Koninginnenteelt  

 
Erfelijkheid hoort niet bij  deze 
cursus maar is wel interessant.  



H.H.W. Velthuis en M.J. Duchateau 
Koninginnenteelt  

Blz 18 e/m 24. Belangrijk.  
Lezen beschrijving: het teeltvolk, 
Pleegvolk en starter.  

Waaraan moeten ze voldoen. Dit staat 
hier heel goed beschreven.  

Blz 38 t/m 40 Invoeren van de jonge 
moeren.  

Raskenmerken voor de liefhebber.  



Wat is wat? 

Teeltvolk 

Starter 

Pleegvolk  

Kernvolk 

P moer 

F1 volk 

Raszuiver volk 

Een kleine test na afloop van de cursus.  



Vragen? 


