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Het is n iet de bedoel ing in het onderstaan de om een com plete schrift elijke cursus imke ren met 
Carnica te geven. Het is uits luitend bedoeld om aan degenen die willen overga an naar de 
Carnica bij  enig inzicht te ve rschaffen over het leven en werken van de Carnica.  De imker 
dient hier van op de ho ogte te zijn a lvorens op Carnica over te stappen. Om diepergaande 
kennis op te doen is het aan te raden literatuur aan te schaffen en lid te worden van een 
rasveren iging. 
* De Carnica bij is een ras dat zeer goed is aangepast aan voorkomende wisselende 
omstandigheden. Hierbij vooral  in acht te nemen de kl imaatsfactoren. 
* De Carnica is een b ij die, zodra er sprak e is van dracht , zich als volk zeer snel ontwi kkeld. 
Dit blijkt in het bi jzonder in het voorjaar . Het benutten van de voorjaarsdracht is met de 
Carnica bij  een succes. In Neder land zijn we a ls imkers in be langrijke mate afhanke lijk van 
deze dracht. Het snel de ter ing naar  de nering  zetten houdt ook in dat in t ijden van slechte 
omstandigheden het aanzette n van broed krimpt. Het gebeurt di kwijls dat Carnica volken het 
broeden geheel staken bij ongunstige omstandigheden, zoals langduri ge droogte of langduri ge 
koude en regen. Dit wordt door de niet kenner wel als een nadeel beschouw d. Dat is het echter 
niet. Immers bij stui fmeel  of voer gebrek doorbroeden is risk ant, er kunnen slecht gevoede en 
daardoor o ngezonde werksters worden geboren. Dit zou het vol k kunnen verzwakken. D it is 
te meer van belang nu er in Nederl and diverse virussen rondwaren die verzwa kte bijen ee rder 
tot slachtoffer kunnen maken. 
* Carnica vo lken hebben ruimte nodig. In a lle omstandigheden m oet de imker zorgen voor 
voldoende broe druimte. B ij afwezigheid van vo ldoende broe druimte is de imke r aan te w ijzen 
als veroorzaker van de zwermnei ging. Carnica’s hebben over het algemeen geen ster k 
ontwikke lde zwermnei ging
* Het is van belang om in s lechte omstandigheden de Carnica volken licht bij  te voeren. Ze 
hoeven dan minder werk van de nectardracht te maken en kunnen zich uitsluitend op het 
binnenhalen van bijenbroo d (stuifmeel)  richten. Het broeden kan dan toch doorgaan en bij 
een weersomslag z ijn de vol ken op sterkte om een goede dracht binnen te halen.
* In een sterke drachtperiode hebben Carnicavolken de nei ging om het  broednest in te 
bouwe n in honing, zodanig dat er te we inig broedruimte over bl ijft. Dit kan leiden tot 
broedbeperking en moge lijk tot zwermnei ging. Aan te raden is om a ls honingkamers het 
formaat broedbakken te gebru iken. De  volle honingraten uit de broed kamers kunnen da n naar
de bovengelegen honingbak worden overgebracht en uit gebouwde raten aanvullen in de 
broedruimte. Hierdoor blijft er voor de koning in voldoende legruimte beschikbaar .Dit is in het 
bijzonder van groot belang in de nazomerperiode(vanaf e inde jul i), wanneer we  weer  een 
goede kwantite it en kwaliteit winterbijen w illen te len. 
* Zodra de laatste dracht is geslingerd is het zaak  de volken continue l icht bij t e voeren met 
bijvoorbeeld een jampot. Hierdoor werken we a ls imker mee aan het kwe ken van ster ke 
wintervo lken. Zonder aanvoer gaat de ca rnica het broednest beperken. Ze  wil een strateg ische 
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voorraad aanho uden en gaat het broeden be perken zodra de voorraden te kle in zijn geworden 
in combinatie met de afwezigheid van voedselaanvoer.
* De Carnica’s van de pop ulatie van Sch iermonnikoog zijn bijzonder zachtaardi g. Dit heeft 
hun verdedigingsg edrag be ïnvloed. Het is daarom wenselij k uw Carnic avolken niet   (te) dicht 
bij andere vol ken te p laatsen. Een afstand van tenminste 30 m wordt aanbevolen. O ok met 
voeren,  voora l van kleine vo lkjes, is oplettendheid geboden. Niet voeren met honing, geen 
raten met open honing inhangen en een kle in vlieggat aanhou den .
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