Stichting Station voor
Carnicateelt
`
Overwegingen bij het besluit

o m een Schierc arnica koningin aan te scha

ffen.

De Carnicá’s op Schiermonnikoog zijn vooral geselecteerd op uniformiteit wat betreft
de zachtaardigheid en vaste raatzit. Dit is gedaan om problemen met het houden van
bijen in het dichtbevolkte Nederland te voorkomen en de hobby met deze bijen voor
zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken en te houden. Het plezier van het bijen
houden wordt er sterk door bevorderd. En ook de buren kunnen van je Carnica bijen
gaan houden.
Voor de aanschaf van een Schierkoningin moet je wel over Carnicabijen kunnen
beschikken om de koningin in een volkje in te kunnen voeren. Het risico bij het
invoeren van de koningin in een volkje van andere bijenrassen is (te) groot. De
koningin zal in veel gevallen niet worden geaccepteerd en gaat veelal direct of na
enige tijd verloren.
Je moet derhalve over een volkje met Carnica’s kunnen beschikken. Dit houdt in dat
u zo’n moerloos volkje aan moet schaffen bij een Carnica imker. De bijen moeten
rechtstreeks van een rasmoer afstammen of van een eerste nateelt (F1) van het ras.
Voorts dien je jezelf te realiseren dat het verreweg de voorkeur heeft om met de
imkers in uw woonplaats te overleggen over het zo mogelijk gezamenlijk over te gaan
op het Carnica ras. Paringen van de nateelt van uw rasmoer met uitsluitend of
overwegend andere bijenrassen kunnen in een aantal gevallen minder goed
uitpakken. In verreweg de meeste gevallen zullen de F1 volken echter voldoende van
de zachtaardigheid behouden om met plezier te kunnen imkeren. Hierbij willen we
ook onder de aandacht brengen dat uw keuze voor Carnica ook uw collega imkers in
de buurt met andere bijen dan Carnica in de problemen kunnen komen. Overleg,
mogelijk in verenigingsverband, kan op zijn minst verhelderend werken en
meehelpen om problemen te voorkomen.
Indien u voor het eerst met een carnicavolk begint is het van belang om, indien u dat
bevalt, om zo snel mogelijk geheel op Carnica over te gaan. De Carnica van Schier is
zeer zachtaardig. Dat is goed, daarvoor is ze zo geteeld. Ze verdraagt echter minder
goed andere bijensoorten in de buurt. De zachtaardigheid heeft als nadeel dat sneller
niet eigen bijen worden toegelaten. In sommige gevallen lijdt dit tot lichte of ernstige
roverij op het Carnicavolk. Ook kunnen Carnicavolken, omdat ze veel worden
lastiggevallen door vreemde bijen, minder zachtaardig gedrag gaan vertonen.
Om als niet Carnica imker aan een startvolkje te komen kunt u contact opnemen met
de Vereniging van Carnica imkers VCI (website www.verenigingvancarnicaimkers.nl).
De afspraak met de VCI is dat u bij een mentorimker van de VCI en in nader overleg
met deze imker, bij u in de regio een drieraams volkje kunt bestellen voor € 25,00
(kosten prijspeil 2007). De VCI-mentor imker kan desgewenst ook de Schierkoningin
voor u invoeren. Na twee weken kunt u vervolgens het volkje afnemen. Om het volkje
snel te laten uitgroeien tot een in te winteren volk moet het volkje continue worden

gevoerd met bijvoorbeeld een jampot met hooguit drie spijkergaatjes in het deksel.
Doorgaan met voeren tot in de herfst niet meer wordt opgenomen.
Het volgende voorjaar, ongeveer eind mei, kunt je het volk splitsen in 1 of meer
broedafleggers om op die wijze aan het aantal volken te komen dat je wilt gaan
houden. De koninginnen van de broedafleggers zullen stand bevrucht worden. Deze
volken zijn dan zogenaamde F1 volken. Om niet te ver van het Carnica ras
verwijderd te raken moet je niet meer natelen van deze F1 volken. Indien de
koninginnen uit F1 volken worden gehaald, dan moet er bijvoorbeeld middels het
overhangen van open broed uit uw rasvolk in een nieuwe koningin worden voorzien.
Het voordeel van F1 volken is dat de eerste kruising het heterosis effect met zich
meebrengt en in het algemeen gesteld ijverige en vitale volken voortbrengt. Wel moet
je steeds zorgen voor de aanwezigheid van een goede rasmoer op je bijenstand. Het
is verstandig daarom elk jaar een nieuwe rasmoer aan te schaffen, het liefst van
dezelfde lijn (populatie), om de beste resultaten te behalen. Indien, in bijvoorbeeld
verenigingsverband, koninginneteelt wordt beoefend, kan ook met 1 of enkele
rasvolken worden volstaan. Hoe op een goede wijze koninginneteelt kan worden
bedreven zou in dit kader te ver voeren. Er worden in Nederland op diverse plaatsen
cursussen Koninginneteelt gegeven. Zie hiervoor de annonces in o.a. het imkerblad
Bijenhouden

