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KI cursus Kirchhain 

• Het begin  

 

 - grote interesse 

 - bij de VCI materiaal beschikbaar !? 

 - eerder begrepen: het volgen van cursus is noodzaak 

 - ervaren inseminator wil helpen ( Jan Trip) 

  





KI cursus Kirchhain 
agenda 

• De cursus   “Aufzucht und Paarung” 7 en 8-4-2014 

- De theorie 7 april 

 
- Paarungsbiologie und die bedeutung der Paarungskontrolle für die Zucht  Dr R Büchler 

- Aufzucht und Haltung von Königinnen und Drohnen zur instrumentellen Besamung U Hubbe 

- Planung von Belegstellenbeschickung und besamungsaktionen, Führung von Zuchtunterlagen 

                 B Binder-Köllhofe 

- Empfehlungen zur gerätebeschaffung     U Hubbe 

- Einflussfaktoren auf den Paarungserfolg     Dr R Büchler 

- Film: Besamung von Bienenköniginnen     U Hubbe 



KI cursus Kirchhain 
agenda 

• De cursus   “Aufzucht und Paarung” 7 en 8-4-2014 

- De theorie 8 april 

 
- Paarungssicherheit von Belegstellen     Dr R Büchler 

- Empfehlungen zur Beschickung und dem Betrieb von Belegstellen  G Eich 

- Anatomie, Funktion und Störungen der Geschlechtsorganen von Königinnen und Drohnen 

                         Dr W vd Ohe 

- Praktische Demonstrationen 

 - Anatomie von Köninginnen und Drohnen    Dr W vd Ohe 

 - Begattungskästchen, Drohnenhaltung und -markierung  G Eich 

 -  Vorstellung von Besamungsgeräten    U Hubbe/ 

         C Fingerhut 

- Zusammenfassende  Auswertung 

 

 

 



KI cursus Kirchhain 
wat heb  je nodig voor KI ? 

• Inseminatie-apparaat  met spuit en toebehoren 

• Microscoop  met koud licht 15-30 voudige vergroting 

• Narcose-inrichting - CO2 fles  - reduceerventiel  

     - fijnregelaar - wasflesje 

• Diversen  - pincetten - sterilisalisatie - alcohol 

  - spuiten  - petrieschaaltjes - capillairen - darrenkooi 

  - sperma isolatievloeistof  - demiwater -  

  - bevruchtingskastjes 3r  - wattenstaafjes 

• Goede planning 

• Darren Jonge koninginnen 
  

 











planning 



KI cursus Kirchhain 
wat is geleerd ? (1) 

• Darrenteelt start circa 7 weken vóór inseminatie 

– Bouwramen in teeltvolk(en) 

– Na 1 week darrenvolk selecteren 

– Darrenvrij maken darrenrooster plaatsen 

– Bouwramen in darrenvolk 

– Redcellen breken (-1) 

– Na 2 weken koningin in kooitje in volk hangen 

– Spermaproductie darren 20 dagen na geboorte 

– Sperma oogsten (voor 1 inseminatie 20-30 darren nodig) 

– Darren vangen en in kooi (max 1 uur) 

– Sperma bewaren bij 18 gr C (max 5 dagen ?) 

 



KI cursus Kirchhain 
wat is geleerd ? (2) 

• Bevruchting 

 - Natuurlijk 

  - per bevruchting ca 10 milj cellen 

  - per bruidsvlucht   ca 80 milj cellen 

  - in spermatheek ca 6 milj cellen = 1 µl  

 - Kunstmatige bevruchting 

      8 µl = 12 mm in 1 mm –capillair 

 - Spermatransport van eileiders naar spermatheek door           
    bewegen (bij KI:  - meerraams-bevruchtingskastjes 
           met voldoende broed-temperatuur) 



KI cursus Kirchhain 
wat is geleerd ? (3) 

• Koninginnen 

 - eerste vlucht na 5-6 dagen 

 - eerst oriëntatievluchten (3) 5-10 min 12-17 uur 15 grC 

 - bruidsvlucht 20-60 min 13-16 uur 20 grC 

 - afstand gemiddeld 2-5 km “max” 10 km 

 - “bevruchtingsbereidheid” 4 á 6 weken 

 

 - KI bevruchting pas na 10 dagen 

 - controleren op leg 7 dagen na inseminatie   
          (laat in seizoen duurt het langer) 





KI cursus Kirchhain 
wat is geleerd ? (4) 

• Algemeen 

 - darren worden steriel door hitte en bestrijdingsmiddelen 

 - narcose zou naderhand het eierleggen bevorderen 

 - Acute Bijen Paralyse Virus (verliezen haren en zwart worden)   
                   verlaagt het bevruchtingspercentage 

 -  veel darrenvolken verdringen vreemde darren,  

                 daardoor betere bevruchtingsresultaten 

 - landstations moeten 7 km rondom vrij van vreemde darren zijn 

 - voor 500 koninginnen zijn 10 darrenvolken nodig 

 - een leggende koningin  

    heeft aan de zijkant van haar poten geen haren 

 - als een volk niet al het broed kan verzorgen ruimen ze de eitjes op 



KI cursus Kirchhain 
ervaring praktijk 

• De praktijkcursus   “Instrumentelle Besamung” 7 t/m 11-7-2014 
 

         door mw C Fingerhut,  G Eich en U Hubbe 
 

• sperma oogsten - erg moeilijk 
    - veel darren nodig   
                           niet alle darren hebben goed sperma 
    - je moet  “de slag te pakken krijgen” : veel oefenen 
 
• insemineren  - moeilijk 
    - rustig en systematisch 
    - hygiëne 
    - goede materialen nodig  
 

• Na de cursus 
 

• Net  als bij het halen van het rijbewijs: het lukt pas echt goed na veel zelf oefenen 



KI cursus Kirchhain 
algemene ervaring 

(Cursus in samenwerking met het 

        Instituut voor bijenkennis in Celle) 
 

• De theorie-  geeft verdieping van bijenkennis 

• De praktijk-  helpt je van “maar wat proberen” 
       naar “serieus bezig zijn” 

 

de moeite waard ! 

 

 


