Eenvoudig en succesvol aanschaffen van Carnica P-moeren van Schier
(in 2021 voor VCI-leden gesubsidieerd)

Voor imkers die over willen gaan op Carnica's is het bijna onmogelijk om met succes een Carnica
koningin in te voeren als ze niet over tenminste eerste nateelt Carnica's (F1) beschikken. Als een
koningin bij Schier wordt besteld moet de imker zelf voor een volkje zorgen waarin de koningin kan
worden ingevoerd. Als niet de juiste bijen (Carnica F1) worden gebruikt, mislukt vaak de beoogde
overgang en rest teleurstelling. Velen haken om deze reden af en dat is jammer
Door samenwerking tussen de Stichting Station voor Carnicateelt op Schiermonnikoog (SSvC) en de
landelijke Vereniging van CarnicaImkers (VCI) is het eenvoudig voor imkers om over te gaan op- of
weer terug te keren tot - het imkeren met zuiver Carnica. Hoe?
Als op de gebruikelijke manier een bevruchte koningin van Schiermonnikoog is/wordt besteld, kan de
besteller aan een mentor van de VCI vragen daarvoor een geschikt moerloos Carnica-bijenvolkje te
willen leveren, waarin deze koningin veilig kan worden ondergebracht. Het verenigen van de
Schierkoningin met dat bijenvolkje gaat dan onder supervisie van de mentor. Zo wordt gegarandeerd
dat het een succesvol drieraams Carnicavolkje wordt, dat tot hoofdvolk kan uitgroeien. Wel minstens
drie weken voor de levering zo’n volkje aanvragen!!.
Wie op deze teeltzekere manier een koningin van Schiermonnikoog wil hebben, handelt als volgt.
Naam en adres van een VCl-mentor in je buurt opzoeken, bijvoorbeeld via de mentorenlijst op de VCIwebsite en alvast contact opnemen.
1. Als dat al niet is gebeurd, een Schierkoningin bestellen; zie voor nadere informatie over het
bestellen van de moeren de website van Schier (SSvC).
2. Tussen de kopende-imker en de VCl-mentor wordt minimaal 3 weken voor de afgifte van de
Schierkoningin een principe-afspraak gemaakt over het invoeren van de moer in een volkje en de
vergoeding daarvoor aan de mentor (ongeveer €30, prijspeil 2021). Is de koper geen VCI-lid dan
komt daar voor de raampjes €6 bij.
3. Tien dagen voor de aflevering van de Schierkoningin maakt de VCl-mentor een drieramer met
drieraams broedaflegger en met daarin voldoende voer en stuifmeel klaar.
4. Daags voor de aflevering van de Schierkoningin worden in die broedaflegger de doppen gebroken.
5. Op de dag dat de Schierkoningin bij de koper wordt afgeleverd wordt deze koningin direct, zo
nodig al samen met een drieraamskastje (zonder bijen), naar de VCl-mentor gebracht. Eventueel
wordt de koningin geknipt en gemerkt. De Schierkoningin wordt, zonder de begeleidende bijen,
met behulp van een moerhuisje in de drieramer van de mentor ingevoerd.
6. Twee weken na invoeren kan het volkje met Schierkoningin en bijen bij de VCl-mentor worden
afgehaald en zal het volkje werksterbroed hebben. Dit kan aan het eind van de dag door de
kopende imker en de VCI mentor worden vastgesteld, bij het overhangen het volkje vanuit de
drieramer van de VCl-mentor in de meegebrachte drieramer van de koper.
Is de koper lid van de VCI, en heeft hij de bestelling of voorgenomen aankoop van de moer voor 20
april 2021 aangemeld bij de VCI (secr@verenigingvancarnicaimkers.nl) dan ontvangt hij/zij, na
betaling aan de mentor en na overlegging bij de VCI van een scan/kopie van het ingevulde
geboortebewijs van de moer, €25 subsidie van de VCI. Zie ook de Spelregels subsidieplan 2021 op de
VCI-website.
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