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Algemeen

� In Duitsland worden jaarlijks ongeveer 70 000 
koninginnetjes naar bevruchtingsstations gebracht 

en ongeveer 7000 kunstmatig geïnsemineerd. 
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� KI is zo een vast onderdeel bij teelt gericht op 
verbetering van de bij.

� KI is vrijwel onafhankelijk van de weers-

omstandigheden en de bevruchtingsresultaten 

liggen hoog. 

� Telers komen in het drukke seizoen (volken 
controleren en testen, koninginnenteelt) vaak tijd te 
kort. Daarom zijn centrale KI-dagen met ervaren 
inseminators zeer nuttig.

� Bij KI-dagen, in tegenstelling tot bij bevruchtingsstations, kunnen darren van diverse 
herkomst worden ingezet; wat bijdraagt aan behoud van de genetische breedte van de 
teeltpopulatie.

F. Ruttner



Taakverdeling

Een centrale KI-dag met darren van diverse herkomst  en honderden te insemineren 
koninginnen is veel werk, dus moet dat worden verde eld.
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� De organisator regelt:De organisator regelt:De organisator regelt:De organisator regelt:

� keuze darrenvolken, samen met de telers

� tijdsafspraken, in overleg met betrokkenen

� keuze werkruimtes en terrein voor de KI-dag; voorbereiding daarvan

� informatie aan koninginnentelers en registratie aanmeldingen,

� tijdschema voor de KI-dag(en),

� naleving voorschriften met betrekking tot diergezondheid,

� financiële afwikkeling

� verslaglegging aan de vereniging.



Taakverdeling
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Beheerder Beheerder Beheerder Beheerder darrenvolkendarrenvolkendarrenvolkendarrenvolken zorgt voor:zorgt voor:zorgt voor:zorgt voor:

� teelt van de darren volgens het juiste tijdschema,

� garantie van de herkomst / voorkomen van vervliegen,

� controle darrenvolken op kenmerk-teeltwaardes en op bevestigde raszuiverheid,

� huisvesting en verzorging van de darren tot gebruik

� uitvangen darren op de KI-dag(en).

Het succes van de KI-dag hangt af van de zorgvuldig e voorbereiding van de darrenvolken!!



Taakverdeling
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Inseminator is verantwoordelijk voor:

� compleetheid KI-apparatuur

� desinfectie instrumentarium

� vakkundige afname van het sperma

� juiste etikettering en vakkundige opslag van afgenomen porties sperma

� vakkundige uitvoering van de inseminaties

� controle van het merkteken van de koningin, signalering van 
beschadigingen etc.

� bijhouden van het inseminatieboek



Gemeenschappelijke keuze en klaarzetten van de 

darrenvolken

:
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Aanwijzen van de 4aAanwijzen van de 4aAanwijzen van de 4aAanwijzen van de 4a----volkenvolkenvolkenvolken

� op basis van de teeltwaardes (beebreed.eu)

� anders, zoals op 
bevruchtingseiland
en (om genetische 
diversiteit te 
behouden)



Gemeenschappelijke keuze en klaarzetten van de 

darrenvolken:
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Klaarzetten van de volken (4-6 volken per zustergro ep)

� vorming van de darrenvolken in het voorjaar 
van het jaar van het KI-moment, 

� al geteste volken die niet als 
teeltvolken worden ingezet (met 
koninginnen in het 2e

productiejaar)

en/of

De volken komen te staan bij de beheerder van de darrenvolken.



Voorbereiding van de darrenvolken
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� controle of de oorspronkelijke koningin er nog is



Voorbereiding van de darrenvolken
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� begin met de darrenteelt ongeveer 50 dagen voor de dag van de KI

� rooster onder de broedruimte
,

� volk krap houden (succesformule ook bij 
de darrenteelt: veel bijen in zo klein 
mogelijke ruimte)



Voorbereiding van de darrenvolken
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� uitgebouwde darrenraat in het midden 
van het broednest; alternatief: 

� darrenraat al in het voorjaar inhangen,

� of uitsnijden uit cassettes in broedramen
,



Voorbereiding van de darrenvolken
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� darrenvolken continu voeren met honing

� niet meer dan 2 darrenramen in het volk.



Verdere verzorging van het volk
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� Ongeveer 15 dagen voor het KI-moment alle 
darrenbroed wegnemen (om alleen darren 
van de juiste leeftijd over te houden)

� 50 darren morfologisch laten onderzoeken, 
gevolgd door …



Verdere verzorging van het volk
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… de certificering (raszuiververklaring) [Körung] van het darrenvolk.



Verdere verzorging van het volk
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� Na de certificering worden de oorspronkelijke zustervolken
verenigd tot 1-2 darrenleverende volken (alleen volken die 
voldoen aan de eisen voor de raskenmerken)

� Zo nodig wordt de koningin in het darrenvolk omgeruild voor 
een jonge onbevruchte koningin (dan worden de darren 
beter verzorgd).



Garanderen  van de herkomst van de darren
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� binnen een stand vervliegen darren erg

� tussen standen die meer dan 800 m uit elkaar staan, 
vervliegen darren niet

Twee mogelijkheden:

1. Tot gebruik opstellen van de darren tot gebruik op een bijenvrije 
plaats

� steeds 1 zustergroep per standplaats,

� rooster wegnemen na raskenmerk-keuring en verenigen

� darren tot ze gebruikt worden laten vliegen



Garanderen  van de herkomst van de darren
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2. Darren merken

� pas uitgelopen darren worden met een kleurstift op het 
borststuk gemerkt



Garanderen  van de herkomst van de darren
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� voor elke zustergroep een andere kleur



Garanderen  van de herkomst van de darren
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� elke dag moeten alle uitlopende darren worden gemerkt 

� alleen voor 9 uur ’s ochtends (anders vervliegen!)

� na het merken van alle darren rooster wegnemen; darren totdat ze gebruikt 
worden laten vliegen.

Aan de kleur van het merkje kan je van elke dar pre cies zien tot welke 
zustergroep hij hoort. 

Let op: 
Op deze stand liefst toch geen 
andere volken neerzetten. Door 
vervliegen wordt neemt het 
aantal te gebruiken darren af.



Voordeel van het laten vliegen van de darren 
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� darren die (door Varroa) niet kunnen vliegen gaan verloren

� de darren kunnen zich voortdurend ontlasten, daardoor:

o minder problemen bij de sperma-afname, 

o kleiner infectiegevaar vooral bij afname van grote hoeveelheden sperma voor 
serie-inseminaties; 

o vitalere darren.



Transport van darrenvolken naar de inseminatieplaats
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� De darrenvolken moeten 1-2 dagen voor afnemen van sperma worden 
getransporteerd (vervoer vlak tevoren veroorzaakt gestresste volken en de darren 
geven dan geen sperma af).

� Darrensperma is erg temperatuurgevoelig; een paar 
graden verhoogde temperatuur in het volk 
veroorzaakt aanzienlijke schade.
Daarom: groot ventilerend oppervlak tijdens het 
transport en alleen bij lage temperatuur ’s morgens 
vroeg of ’s avonds laat vervoeren.

� Darrenvolken apart gegroepeerd per 
zustergroep, op zonnige plek opstellen.

Volken met ongemerkte, vrij vliegende darren blijve n op hun 
geïsoleerde standplaats.



Afstemming met de telers
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Tijdig bericht naar de telers over de 
beschikbare vader(4a-)volken. Die kunnen 
dan per 4a-volk via Beebreed de 
inteeltcoëfficiënten en voorspelde geschatte 
teeltwaardes van paringen met hun eigen 
koninginnetjes nazoeken.



Afstemming met de telers
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� Navraag naar het aantal te insemineren koninginnen per teler.

C-T 1075

6-115-5/12

C-P

17-2-45/12

C-T 07

17-208-55/13

C-Lattbusch

17-2-131/12

Tiesler

04485/215
20 20 20 20 80 03.06.

Holtkamp

0151/10991781
15 15 - 30 03.06.

Drescher

05931/7270
18 18 - - 36 04.06.

Wolfrum

0421/560994
12 - - 20 32

angeliefert

dazwischen

Rausch

0176/64971140
25 25 24 26 100 05.06.

Eickhoff

04167/6655
15 15 - - 30 04.06.

Summe: 105 93 44 66 308

Züchter 
Tel.:

gewünschte Anpaarung

Gesamt:
Anlieferung 

Tag / Zeit

Besamungsaktion 2016

C-T 1075

6-115-5/12

C-P

17-2-45/12

C-T 07

17-208-55/13

C-Lattbusch

17-2-131/12

Tiesler

04485/215
20 20 20 20 80 03.06.

Holtkamp

0151/10991781
15 15 - 30 03.06.

Drescher

05931/7270
18 18 - - 36 04.06.

Wolfrum

0421/560994
12 - - 20 32

angeliefert

dazwischen

Rausch

0176/64971140
25 25 24 26 100 05.06.

Eickhoff

04167/6655
15 15 - - 30 04.06.

Summe: 105 93 44 66 308

Züchter 
Tel.:

gewünschte Anpaarung

Gesamt:
Anlieferung 

Tag / Zeit

Besamungsaktion 2016� Vaststellen van de 
hoeveelheden sperma die 
per darrenherkomst nodig 
zijn.

� Bepalen van de volgorde 
waarin koninginnen moeten 
worden aangeleverd resp. 
geïnsemineerd.

� 2-3 dagen voor de 
inseminatie bevestiging 
vragen van de aangemelde 
koninginnen (uitval!).



Koninginnenteelt en 

voorbereiding van de bevruchtingskastjes
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� 22 dagen voor de inseminatie overlarven

� meerdere pleegvolken gebruiken om het risico van 
uitval te spreiden

Foto’s: H.D. Fehling



Koninginnenteelt en 

voorbereiding van de bevruchtingskastjes
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� 20 dagen voor de inseminatie verzamelbroedafleggers 
maken (jonge bijen voor het bevolken van de 
bevruchtingskastjes, 1 broedraam per teeltkastje)

� 10 dagen voor de inseminatie controle op uitgelopen 
koninginnen en die merken

Foto’s rechts: N. Koeniger



Koninginnenteelt en 

voorbereiding van de bevruchtingskastjes
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� bevolken van de bevruchtingskastjes met gezeefde jonge bijen (geen darren)

� bevruchtingskastjes 2-3 dagen op een koele donkere plek zetten (10-12 ̊C); 

dagelijks water geven



Koninginnenteelt en 

voorbereiding van de bevruchtingskastjes
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� 7-8 dagen voor de inseminatie de bevruchtingskastjes 
buiten opstellen.

Let op:
- op andere plaats dan waar de broedafleggers stonden
- voldoende afstand tussen de volkjes (vervliegen!)

- rooster voor het vlieggat (zo mogelijk aan de binnenzijde).



Koninginnenteelt en 

voorbereiding van de bevruchtingskastjes
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� 2-3 dagen voor de inseminatie controle van de volkjes en koningin in een kooitje 
doen. (Let op: alleen voor 9 uur ’s ochtends of na 7 uur ’s avonds).

Foto: H.D.Fehling



Koninginnenteelt en 

voorbereiding van de bevruchtingskastjes
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� Kooitje voorzien van het nummer van het 
bevruchtingskastje en het merknummer van de 
koningin. (Watervaste/permanente merkstift, geen 
plakkertje, wordt afgeknaagd).

Kooitje zo in het kastje 
hangen dat de bijen het 
kunnen omgeven. 



Koninginnenteelt en 

voorbereiding van de bevruchtingskastjes
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� Gat in het dekfolie snijden zodanig, dat op de KI-plaats het kooitje uitgenomen 
kan worden zonder dat er bijen ontsnappen.

� 1-2 dagen voor de inseminatie aanleveren en volkjes ter plekke opstellen. 

alternatief:
Volkjes op de dag van inseminatie aanleveren. Let op: voldoende 
ventilatie. Die volkjes vliegen daar niet.



Voorbereiding van het terrein 
en de ruimten voor het inseminatiewerk.
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� Liefst geen vreemde volken (vervliegen van darren, gevaar voor roverij)

� Wat groter, door begroeiing verdeeld terrein voor de opstelling van de 
verschillende darrencolken en de bevruchtingskastjes.

Terrein

� Ondergrond voor de volken (darrenvolken en bevruchtingskastjes) zo 
kiezen dat het makkelijk werken is.

� Bevruchtingskastjes liefst in de schaduw.



Voorbereiding van het terrein en de ruimten voor he t 
inseminatiewerk.
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� Donker en koel, bijv. een garage, voor het uitnemen van de kooitjes van de 
vlak voor de inseminatie aangeleverde koninginnen.

Ruimten



Voorbereiding van het terrein en 

de ruimten voor het inseminatiewerk.
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� Schoon, zo mogelijk betegeld, 
verwarming op 24 ̊C, stroom 220 V, 
stromend water vlakbij, vaste werktafel 
makkelijk te reinigen.

Werkruimte / lab

Verblijfsruimte

voor de gearriveerde telers.



Rekenwerk en timing van de inseminatie
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� Precieze bepaling van de hoeveelheden benodigd sperma per 
darrenherkomst

� Tijden van de sperma-afname noteren. Toelichting: een ervaren 
imseminator verwerkt, bij goede voorbereiding van de darrenvolken, ca. 
120-140 porties per dag

C-T 1075

6-115-5/12

C-P

17-2-45/12

C-T 07

17-208-55/13

C-Lattbusch

17-2-131/12

Tiesler

04485/215
20 20 20 20 80

Holtkamp

0151/10991781
15 15 - 30

Drescher

05931/7270
18 18 - - 36

Wolfrum

0421/560994
12 - - 20 32

Rausch

0176/64971140
25 25 24 26 100

Eickhoff

04167/6655
15 15 - - 30

Summe: 105 93 44 66 308

Züchter 
Tel.:

gewünschte Anpaarung

Gesamt:

Besamungsaktion 2016



Rekenwerk en timing van de inseminatie
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� Noteren van de tijden van de inseminatie van de koninginnen per teler, 
gerangschikt naar gewenste darrenherkomst. 

Toelichting: vooraf is ervan uitgegaan dat een ervaren inseminator op 1 dag 100-
120 inseminaties doet.

� Afspraak met de telers hoe laat ze moeten arriveren (daarbij incalculeren dat 
2-3 uur voor de inseminatie de koningin met CO2 moet worden behandeld).

C-T 1075

6-115-5/12

C-P

17-2-45/12

C-T 07

17-208-55/13

C-Lattbusch

17-2-131/12

Tiesler

04485/215
20 20 20 20 80

03.06.

9.00 - 15.00

Holtkamp

0151/10991781
15 15 - 30

03.06.

15.00 - 18.00

Drescher

05931/7270
18 18 - - 36

04.06.

9.00 - 11.00

Wolfrum

0421/560994
12 - - 20 32

angeliefert

dazwischen

Rausch

0176/64971140
25 25 24 26 100

05.06.

9.00 - 15.00

Eickhoff

04167/6655
15 15 - - 30

04.06.

11.00 - 15.00

Summe: 105 93 44 66 308

Züchter 
Tel.:

gewünschte Anpaarung

Gesamt:
Anlieferung 

Tag / Zeit

Besamungsaktion 2016



Afnemen van sperma (dag 1, evt. dag 2)
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� Verzamelen van de benodigde darren van de raten of voor het vlieggat, 
door de beheerder van de darrenvolken, of diens helpers.



Afnemen van sperma (dag 1, evt. dag 2)
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- Darren in de vliegkooi brengen. 

- De darren worden verzorgd vanonder een rooster door werksterbijen, gevoerd 
met versuikerde honing.



Afnemen van sperma (dag 1, evt. dag 2)
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� Dronen stuk voor stuk uitvangen uit de vliegkooi en afname van sperma in 
weggooicapillairen voor 7 (60 mm3), 13 (110 mm3) of 22 (180 mm3) 
inseminaties.

� Identificatie van de capillairen en opslag bij 14 ̊C tot aan de inseminatie. 
(Bewaren tot 3 weken mogelijk).



Voorbereiding van de koninginnen
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Voor de inseminatie ondergaan alle koninginnen 
4 minuten een CO2-behandeling. 
Toelichting: Niet langer, want anders risico van 
voortijdige moerwisseling.

� De koninginnen van de bij de 
inseminatieplek opgestelde volkjes 
krijgen meestal de CO2-behandeling 
de dag tevoren.

� De telers die op de inseminatiedag 
zijn gearriveerd nemen de gekooide 
koningin na aankomst voor de 
inseminatie voorzichtig uit en voegen 
die aansluitend, als ze weer in het 
kooitje rondloopt, met het kooitje bij 
haar volkje.



Voorbereiding van de koninginnen
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� Telkens 8-10 koninginnen tegelijk

� Niet verwisselen bij het terugplaatsen!



Inseminatie
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� Op zijn vroegst 2 uur na de CO2-behandeling

� Voor de inseminatie brengen de telers hun koninginnen (2-3 stuks tegelijk) 
naar het lab (warm!)

� In de vliegkooi kan de koningin zich ontlasten. Men kan dan ook zien of ze 
beschadigd is.

� De inseminator vangt de 
koningin uit de kooi en 
insemineert.

Foto: Rauh - Inst. F. Bienenk. Oberursel



Inseminatie
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- 1 van de vleugels wordt geknipt.



Inseminatie
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� Herkomst van het sperma (4a volk), Merkteken en evt. schade (‘Haftlappen’, 
‘Krallenglied’??) worden in het inseminatieboek genoteerd.



Inseminatie
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Na een tweede ong. 3 minuten durende CO2-behandeling plaatst de teler 
de koningin weer in haar volkje, 

in het kooitje - opening met tissue dichtgemaakt

of: in een 
‘koninginnenwiegje’ 
van tissue tussen 
2 ramen.

Foto Henk Brouwer



Inseminatie
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� Na 2-3 uur wachttijd loopt de koningin in het volkje, de teler kan terug 
naar huis.

� Zodra ze niet meer vliegen kunnen de volkjes opgesteld op het terrein van de 
inseminatie, worden verzameld en vervoerd.



Verdere werkzaamheden
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� Verzamelen van de gezondheidsverklaringen

� Invullen en paraferen van de teeltkaarten



Verdere werkzaamheden
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- Afrekenen: 
- plm. € 4 per portie sperma; 
- plm. € 12,50 per inseminatie; 
- Daarbij naar rato reiskosten ~ 2,00 € per koningin

- Verslag naar het ‘Landesverband’ resp. de teeltorganisatie.



Na de inseminatie
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� Na 6-10 dagen controle van de bevruchtingskastjes, eventueel 
bijvoeren

� Verder gebruik van de koninginnen pas nadat er een volledig gesloten 
broednest is.



Vergelijking tussen geïnsemineerde en 

natuurlijk bevruchte koninginnen
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- Geen verschil in fenotypische prestaties (K. BIENEFELD 2012)
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Dank voor uw aandacht!Dank voor uw aandacht!Dank voor uw aandacht!Dank voor uw aandacht!


