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Bevruchtingsstation Vlieland
In 2018 staan er darrenvolken geselecteerd uit het
Beebreedbestand. De koninginnenteler is de
Duitse teler Horst Greve met moer nr.
6.198.35.2015. De keuring van de moer volgens
het Beebreedsysteem:
Honing 129
Zachtaardigheid 130
Raatvastheid 129
Zwermtraagheid 122
Varroa-index 123
Totaalteeltwaarde 133.
1e periode
Aanvoer 1e periode zondag 10 juni van 9.00 uur
tot 13.00 uur
Afhalen 1e periode zondag 24 juni, vanaf 9.00
uur.
2e periode
Aanvoer 2e periode zondag 24 juni van 9.00 uur
tot 13.00 uur
Afhalen 2e periode zondag 8 juli, vanaf 11.00 uur
tot 13.00 uur.
Contactadres
Beheerder Gerrit Freije, Oude Zeegserweg 11,
9471 PT Zuidlaren
Tel. 050 4092584, E-mail g.freije@hetnet.nl
Mob. 06 50554812
Brengen en afhalen
De bevruchtingskastjes aanleveren en afhalen bij
de fam. Van der Kolk, Rijpenderlaan 6 te
Witmarsum. Deze weg is gelegen langs de
Harlingervaart. Het perceel is ontsloten door een
hoge houten brug. Het is geen officieel postadres,
naast het huis bevindt een molen.
Voorwaarden en aanbevelingen
Opgeven voor 1 juni 2018 via
www.schiercarnica.nl.Opgaven worden in
volgorde van binnenkomst genoteerd en “vol is
vol”.

Alle kastjes moeten onbebroede raat bezitten
i.v.m. mogelijke verspreiding van ziekten.
Kastjes moeten zijn éénraats (EWK-standaard) in
goede onderhoudsstaat.
De aangeboden kastjes moeten darrenvrij worden
aangeleverd. Kastjes met darren worden niet toegelaten. De vergoeding per EWK bedraagt € 6,00
te betalen bij bestelling.
Door deelname verplicht de inzender zich om
het aantal bevruchte koninginnen terug te
melden.
Voor de éénraats-kastjes, standaard afm.
(buitenmaat) 240 x 58 x 240 mm, zijn op het
station schuthuisjes aanwezig.
Een dringende aanbeveling is om
bevruchtingskastjes van jonge werksters te
voorzien en met koninginnen van 5 dagen oud
aan te leveren.
Je kunt met behulp van het Bevruchtingsstation
Vlieland je eigen geteelde koninginnen, van het
beste volk nageteeld, raszuiver laten bevruchten.
Zo sta je zelf aan de basis van de kwaliteit (en
zachtaardigheid) van je bijenstand.
Resultaten jaar 2017
Aanvoer 1e periode 174 bevruchtingsvolkjes
Aanvoer 2e periode 177 bevruchtingsvolkjes
Waarvan bevrucht op basis van de controle bij
afgifte van de kastjes 1e periode 64% en de 2e
periode 74%. De weersomstandigheden waren
voor beide perioden redelijk tot goed.
Planning 2018 voor de imker
periode
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Zie ook www.schiercarnica.nl

