Aanschaffen van Carnica’s vergemakkelijkt
Door samenwerking tussen de Stichting Station voor Carnicateelt op Schiermonnikoog
(SSvC) en de landelijke Vereniging van Carnica Imkers (VCI) is het voor imkers die
over willen gaan op het imkeren met Carnica's gemakkelijker geworden.
Op de gebruikelijke manier kan een koningin van Schiermonnikoog worden besteld en
een mentor van de VCI levert het moerloos bijenvolkje waar deze koningin in wordt
ondergebracht. Als het verenigen van de Schierkoningin met het bijenvolkje van de
VCl-mentor, onder supervisie van deze mentor gebeurt, dan kan zowel de SSvC als de
VCI de garantie geven dat het een succesvol drieraams Carnicavolkje wordt dat tot
hoofdvolk uit kan groeien. De samenwerking geeft ook mensen die nog geen bijen
houden de mogelijkheid om met zachtaardige bijen te gaan imkeren.
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 beschikken.
Als een koningin bij de SSvC wordt besteld moet de imker zelf voor een volkje zorgen waar
de koningin kan worden ingevoerd. Als niet de juiste bijen worden gebruikt dan mislukt vaak
de beoogde overgang en rest teleurstelling. Velen haken om deze reden af en dat is jammer.
Bij de SSvC is meerdere malen gevraagd naar koninginnen in een startervolkje (drieramer).
Hieraan kon de SSvC slechts in een enkel geval voldoen, terwijl dit veel beter zou zijn als
hiervoor een structurele oplossing zou zijn.
Deze oplossing is er nu. De SSvC en mentoren van de VCI maken het mogelijk om over te
stappen op Carnica's. Ook voor mensen die imker willen worden en nog geen bijen hebben, is
dit een goede oplossing om met deze fascinerende hobby te beginnen. Hij of zij kan zich
wenden tot de VCl-mentor, zie onder punt 1, die elke beginnende imker zal willen helpen.
De imker die op Carnica's wil overgaan en een koningin van Schiermonnikoog wil hebben,
handelt als volgt:
1. Informatie inwinnen bij de VCI over naam en adres van de VCl-mentor bij hem of haar in
de buurt. Dit kan via de website van de VCI www.verenigingvancarnicaimkers.nl
2. Een Schierkoningin bestellen zie voor nadere informatie over het bestellen van de moeren
de website van SSvC www.schiercarnica.nl
3. Tussen de kopende-imker en de VCl-mentor wordt minimaal 3 weken voor de afgifte van
de Schierkoningin een principe-afspraak gemaakt.
4. Tien dagen voor de aflevering van de Schierkoningin maakt de VCl-mentor een drieraams
broedaflegger met daarin voldoende voer en stuifmeel.
5. Daags voor de aflevering van de Schierkoningin worden de doppen gebroken in de
gemaakte broedaflegger.
6. Op de dag dat de Schierkoningin bij de kopende imker wordt afgeleverd wordt deze
koningin direct, samen met een drieraamskast en drie broedkamerramen voorzien van
kunstraat, 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 ingevoerd.
7. Twee weken nadat ze in de drieramer is ingevoerd kan het volkje met Schierkoningin en
raszuiver Carnica bijen bij de VCl-mentor worden afgehaald. Het volkje zal dan
voldoende gesloten werksterbroed hebben. Dit kan door de kopende imker en de VCI
mentor worden vastgesteld, als aan het eind van de dag het volkje vanuit de drieramer van
de VCl-mentor wordt overgehangen in de eerder meegebrachte drieramer van de
beginnende Carnica-imker.

De Schierkoningin moet op de bekende manier worden besteld en betaald. Voor de levering
van de drieramen met broed en bijen zal door de VCl-mentor aan de startende Carnica-imker
een vergoeding van 25 euro (prijspeil 2007) worden gevraagd.
De VCl-mentor kan de startende carnica-imker vertellen wat er moet gebeuren om van het
Drieraams volkje een hoofdvolk te maken. De mentoren van de VCI zijn altijd bereid om de
startende carnica-imker de helpende hand te bieden bij de gezamenlijke hobby. Omdat ze van
mening zijn dat de bijenteelt in Nederland niet verloren mag gaan, vinden ze het belangrijk
dat er meer mensen betrokken worden bij de teelt van Carnica’s .De zachtaardige Carnicabij
kan daar in het dichtbevolkte Nederland in belangrijke mate aan bijdragen.
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