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Schiermonnikoog

Doelstelling

Geen koninginenteelt 2012

• Telen van raszuivere

• Najaar 2011 zijn aantal
volken verdwenen (4 van de 37)

zachtaardige,
Carnica koninginnen

• slechte zomer:
“Juli 2011: Zeer nat, koel en
somber “ en “Augustus 2011:
Vrij koel, somber en aan de
natte kant”(KNMI)

Selectiecriteria:
• Zachtaardigheid
• Toplatten vrij
• Rustig op de raat
Voorwaarde: sterk volk!
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Geen koninginenteelt 2012

Geen koninginenteelt 2012

• Relatief veel varroamijten (-> virussen)

• Afspraken in bestuur dat onder de 20
volken geen teelt zal plaats vinden

• Varroabehandeling:
-na de honingoogst
mierenzuur via Liebig
methode
-in december oxaalzuur
verdamping

• April 2012: 15 volken redelijk, 8 onder
maat
• Slecht voorjaar
-> geen herstel
2010

Nieuw genetisch materiaal

-> géén teelt

Nieuw genetisch materiaal
• Beleid: om de 5-6 jaar nieuw genetisch
materiaal in te brengen

Tellen open cellen

• Project Hayo Velthuis 2012:
– Moeren telen van geselecteerde
moer
– Bevruchting op Vlieland met
Schierdarren
– Kwaliteitbepaling op vasteland
– Geschikte moeren naar
Schiermonnikoog

Geen inteelt
verschijnselen
2011: gemiddeld 10 lege cellen
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Nieuw genetisch materiaal
• Moer geselecteerd via Beebreed:
– Moer 55132010 van Jan Trip:
• Honing 116 %
• Zachtaardigheid 112 %
• Raatzit 111 %
• Zwermneiging 120 %,
• Varroaindex 106 %

Onderzoek Lamsoor

Nieuwe genetisch materiaal
• 30 bevruchtingskastjes naar
Vlieland
• Kwaliteitsbepaling op grond
van volksontwikkeling,
zachtaardigheid en CI
• Najaar 2012 negen moeren
naar Schiermonnikoog

Onderzoek Lamsoor

• Stichting Station voor Carnicateelt:
(alleen vrijwilligers)

– Inkomsten uit de verkoop van de
moeren (kostprijs) én de verkoop
van Lamsoorhoning.
– Uitgaven zijn o.a.
bijenvolken, bijenstal,
logies tijdens teelt,
reiskosten

-> afname van honingproductie in de loop van de jaren

Oorzaken achteruitgang honingoogst?

Oorzaken achteruitgang honingoogst?
• Lamsoor 1.0-1.5 m boven NAP -> bij vloed
onder water (gemiddeld 240 keer per jaar)

Onderzoek Lamsoor door Agnes Meiling,
bachelorstudent Biologie, Universiteit Utrecht

Hoe ver vliegen de bijen?
Bijenstal

Willemsduin 7-8 km

• Afstand 1-2 km: 0,52 bij per m2
• Afstand 2-3 km: 0,35 bij per m2
• Afstand 7-8 km: 0,20 bij per m2
Tellingen ‘s middags, temperatuur 18,8-26,4 oC

Onderzoek Lamsoor
• Op Willemsduin (7-8 km) grote velden Lamsoor
• Lamsoor lijkt zich naar oosten te verplaatsen,
de jongere kwelder
• Optimale leeftijd kwelder 25-35 jaar.
Wat betekent dat voor de toekomst?

2013
• De winter afwachten, maar tot nu toe geen
negatieve berichten
• Teelt met verwachte moerenaflevering 20 juli
• Wat zal de honingoogst zijn?

