Nieuwsbrief 9/12/2020 Stichting Station voor Carnicateelt

Beste mensen,

Hieronder nieuws over het teeltstation Schiermonnikoog en het bevruchtingsstation Vlieland
Teeltstation Schiermonnikoog
Het was dit jaar een bewogen jaar. Eerst hadden we als bestuur vanwege de coronamaatregelen in
maart moeten besluiten om de teelt in 2020 niet door te laten gaan. Toen bleek dat we konden
overnachten op Schier, was een beperkte teelt mogelijk waarbij 3 bestuursleden elk alleen een deel
van de teelt hebben uitgevoerd. We hebben moeren kunnen telen van grote, goede volken met de
karakteristieke Schiercarnica eigenschappen van zeer zachtaardig en vast op de raat. Het
teeltresultaat was goed met een zeer hoog bevruchtingspercentage van 90% (=84 bevruchte
moeren). We hebben kunnen voldoen aan de verplichtingen aangaande de moeren die voor maart
besteld waren.
Hoewel er in 2021 gevaccineerd gaat worden blijft het spannend hoe het jaar gaat verlopen. Veel
hangt af van hoe lang het vaccineren gaat duren en hoe het coronavirus zich ontwikkelt, of er
versoepeling kan komen van de coronamaatregelen zoals de 1,5 m maatregel. Als commissie hebben
we daarom twee plannen voor de teelt: a. beperkte teelt als er nog strikte coronamaatregelen zijn
en b. normale teelt zonder coronabeperkingen:
a. De beperkte teelt zou wederom uitgevoerd worden met drie bestuursleden die ieder een
deel van de teelt uitvoeren (starters en aangenomen doppen in de pleegvolken; doppen uit
de pleegvolken en bevruchtingskastjes vullen; bevruchtingskastjes naar het
bevruchtingsveld). Er zullen maximaal 100 bevruchtingskastjes ingezet worden. Schatten we
het bevruchtingspercentage op 80%, dan betekent dit dat we 80 bevruchte moeren kunnen
leveren.
b. De volledige teelt waarbij per teeltperiode verschillende vrijwilligers aanwezig zijn, is
besloten dat maximaal 200 bevruchtingskastjes ingezet worden. Met een schatting van 80%
bevruchtingspercentage betekent dit dat we 160 bevruchte moeren kunnen leveren. Deze
moeren zullen op 12 juli per post verstuurd worden. Daarnaast zullen er ook 50-100
onbevruchte moeren geleverd kunnen worden die rond 15 juni verstuurd kunnen worden.
Voor 2021 hebben we de prijs van de bevruchte en onbevruchte moeren moeten verhogen
(toegenomen reis- en verblijfskosten). De prijs voor een bevruchte, raszuivere Schiercarnica moer is
€ 50.- en voor een onbevruchte moer € 18,50.
De bestelling van de moeren kan plaatsvinden via het bestelformulier dat te vinden is op de site van
Stichting Station voor Carnicateelt www.schiercarnica.nl
Het bestelformulier wordt opengesteld op 1 januari 2021 00.00 uur.

Bevruchtingsstation Vlieland
In 2020 konden, zoals gepland, bevruchtingskastjes naar Vlieland gestuurd worden met
inachtneming van een aantal coronarichtlijnen die prima opgevolgd zijn. Op basis van de controle bij
afgifte van de kastjes was het bevruchtingsresultaat in de 1e periode 64% en in de 2e periode 68%.
De weersomstandigheden waren voor beide perioden goed.
Voor 2021 zullen naar alle waarschijnlijkheid weer bevruchtingskastjes naar Vlieland gestuurd
worden. Er staan daar darrenvolken geselecteerd uit het Beebreed-bestand. De koninginnenteler is
de Duitse teler Thomas Kalweit met moer nr. DE 6.207.95.2018.
1e periode : aanvoer zondag 6 juni van 9.00 uur tot 13.00 uur en afhalen zondag 20 juni, vanaf 9.00
uur tot 13.00 uur.
2e periode: aanvoer zondag 20 juni van 9.00 uur tot 13.00 uur en afhalen zondag 4 juli, vanaf 09.00
uur tot 13.00 uur.
Per imker kunnen jaarlijks maximaal 6 bevruchtingsvolkjes worden aangemeld. Voor een succesvol
bevruchtingsresultaat is het advies om de bevruchtingskastjes te voorzien van voldoende jonge
werksters, voldoende voer, geen darren én een jonge koningin die 6 dagen oud is.
De prijs per EWK bedraagt € 7,50.
Opgave voor het insturen van bevruchtingskastjes naar Vlieland via het bestelformulier dat te
vinden is op de site van Stichting Station voor Carnicateelt www.schiercarnica.nl
Het bestelformulier wordt opengesteld op 1 januari 2021 00.00 uur.

We wensen u fijne feestdagen en het beste in goede gezondheid voor 2021.

Bestuur Stichting Station voor Carnicateelt.

