3 Voor beginners / doe het zelvers: moertjes telen met eigengemaakte blikjes i.p.v. een teeltraam
Knip een paar blikjes (driehoekige plaatjes, 18 mm breed en 30 mm lang) uit knipbaar blik of
aluminium. Smelt wat bijenwas, doop een Nicotdopje in de was en plak dat aan de korte kant op het
blikje.
Maak van een volk waarvan je de koningin wilt vervangen, in een 6-raams kast een kleine
broedaflegger (koningin in haar volk laten!): een raam voer plus twee ramen broed met bijen,
waarvan één raam met eitjes/jonge larven, het andere met zoveel mogelijk gesloten broed
(=toekomstige jonge bijen). Sla er nog 1 raam jonge bijen van een broedraam bij af. Breng het volk
enkele km weg. Kan dat niet: sla er dan nog enkele extra ramen met bijen bij af. In dit geval
bijvoeren!; dit omdat de haalbijen terugvliegen op de oude kast. Je hebt dus 3 ramen in een kast met
plaats voor 6, handig voor later.
Na 9-10 dagen breek je alle doppen weg, daarbij een voor een de ramen afslaan in een emmer en elk
meteen weer op z’n plaats terugzetten. De volgende dag (nu dag 0) haal je bij een teler 3-5, in je
dopjes-op-blikje overgelarfde, jonge larfjes (vochtig vervoeren!). Je prikt ze in het broedraam dat
tegen de kant hangt, ongeveer halverwege de hoogte, natuurlijk met de open kant van het dopje
naar beneden en naar het tweede broedraam gekeerd. Plaats de dopjes zó, dat de doppen bij het
uitbouwen niet kunnen worden vastgebouwd aan het naast gelegen raam (aanname controleren).
Op dag 13 kijken of ze zijn uitgelopen (bijv. door raam 3 en 2 rustig te lichten en 1 plaats opschuiven.
Op dag 25 (na de nieuwe dag 0) kan je nieuwe koningin in de zesramer aan de leg zijn, en een week
later kan er gesloten broed zijn. Tijd om het voerraam op plaats 4 te zetten en een raam kunstraat op
plaats 3. Etc.

