9. Zelfgeteelde onbevruchte moertjes invoeren in kleine kastjes zoals drieramers of 6-ramers met
vulblokken (Charpentier pag. 16 en 17: drie 3 manieren om 3-raams kernvolkjes te maken.
‘Methode A’
Enkele dagen na het omlarven: 3-raamskastje met in het midden open broed, links en rechts voer en
stuifmeel – alles uit voldoende sterke volken. Daarbij 2 á 3 ramen bijen (zonder moer!) uit andere
volken afslaan in een grote emmer, bevochtigen, vliegbijen af laten vliegen. Volkje 3-5 dagen koel en
donker gesloten wegzetten. Dan tegen de avond met zo klein mogelijke vliegopening op afstand van
andere volken opstellen. Volgende dag nakijken op redcellen. (Zijn die er niet dan zat er toch per
ongeluk een moer in). 3 Dagen later (12e dag nadat bij de teelt aangeblazen doppen in het teeltvolk
zijn gehangen), dus de dag dat de jonge moeren uitlopen, alle redcellen wegbreken, jonge moer kan
zo in het volkje, de bijen verwachten een jonge koningin. De eerste dagen niet voeren en vlieggat
uiterst klein.
‘Methode B’- 3-ramer met bijen uit het pleegvolk
Het eenvoudigst is het pleegvolk op te delen in zoveel volkjes als je wil en bij elk deel een net
uitgelopen koningin te voegen.
Wat ook kan: Vlak voor het uitlopen van je moertjes: Uit het pleegvolk met moer onder het rooster is
nu alle broed boven gesloten. Hieruit een raam broed met bijen en een raam voer met bijen, plus
een vel kunstraat. Uitgelopen moertje bijvoegen in een invoerkooitje met honingsuikerdeeg. 5 dagen
koel wegzetten, 2x daags wat water sproeien. 5 Dagen later drieramers tegen de avond opstellen, zie
‘methode A’.
‘Methode C’- Moertje naar klein bevruchtingskastje, bijvoorbeeld Kirchainer (minder bijen nodig).
NB De stap vervolgens naar Simplexramen voor een Spaarkast of ander gangbaar kastformaat vergt
wat inventiviteit.
Vlak voor het uitlopen van de koninginnen de Kirchainer, met suikerdeeg in het voercompartiment,
vullen met jonge bijen na ramen met open broed (hebben veel huisbijen) te hebben afgestoten
boven een emmer. Beetje water sproeien. Vliegbijen af laten vliegen. Per Kirchainer (vliegopening
dicht!) 200 ml bijen en na 2 uur ook de pas uitgelopen moer (niet in kluisje). 5 dagen koel wegzetten,
dagelijks water sproeien. 5 Dagen later Kirchainer tegen de avond opstellen. met vlieggat nu open.
Ook andere kleine kastjes kunnen natuurlijk, bijv. Apidea en EWK (minder bijen) of Kieler kastje.
NB: Is het kleine kastje voor een bevruchtingsstation, dan mag er geen enkele dar in zitten. Dat
bereikt men door de te voegen bijen te zeven.

