6. ..Bevrucht rasmoertje invoeren in een broedloze schudzwerm
Een schudzwerm is een nieuw volk gemaakt door samenvoegen van jonge bijen en is een prima
ontvangstcomité voor een jonge bevruchte P-moer of een F1-moer, in een kooitje met suikerslot
waarvan je pas na 24 uur het kunststof borgplaatje wegbreekt.
De schudzwerm: neem een 6-raams kastje* met goede bodemventilatie. Zet twee voerramen uit je
voorraad klaar (vanwege de geur niet eentje die je net uit een volk hebt gehaald). Heb je er geen op
voorraad geeft dan suikerdeeg mee, en later suikerwater bijvoeren. En zet een uitgebouwde leeg
raam klaar. Let op: geen broed!! Je kunt de kast aanvullen met sluitramen.
Sla bijen af uit de honingkamer (boven rooster) in een grote emmer, maar pas op dat er geen nectar
meekomt – anders de ramen afvegen – en de haalbijen af laten vliegen. Emmer kalm op de grond
stoten zodat de huisbijen niet over de rand komen. Besproei de huisbijen met wat water (eventueel
een 3% oxaalzuur-oplossing), draai de emmer wat rond en giet snel de ietsje vochtige bijenmassa in
de kast. Plaats voorzichtig de klaargezette ramen, het lege uitgebouwde raam in het midden. Hang
na een paar uur, de bijen voelen zich dan moerloos, het invoerkooitje tussen de ramen, met een
spijker door het oogje hangend op 2 latten. Gesloten kastje koel en donker laten harmoniseren, 2x
daags wat water sproeien. De volgende avond in de schemering het kastje 2 km wegbrengen en
openzetten. De volgende dag is de koningin wel uit het kooitje maar kijk pas na een week of er larfjes
zijn. Daarna wekelijks controleren op wisseldoppen, vooral belangrijk wanneer er een behoorlijke
genetische afstand is tussen de moer (Carnica bv) en het volk van de schudzwerm (bv. bastaarden).
* Een 3-raams kastje met goede ventilatie kan ook, maar het vullen met bijen is moeilijk, tenzij je kastje ong. 5
cm ruimte heeft onder de ramen.

