Aanmeldingsvoorwaarden Bevruchtingsstation Vlieland 2020
Planning 2020
Periode
1e
2e

Overlarven
21.05.2020
04.06.2020

Kastjes bevolken
02.06.2020
16.06.2020

Kastjes afleveren
07.06.2020
21.06.2020

Kastjes afhalen
21.06.2020
05.07.2020

Algemeen

Komend jaar gaan we een aantal wijzigingen doorvoeren. Dit heeft voornamelijk betrekking op het
aanleveren van de EWK’s. Als de kastjes niet voldoen aan de leveringsvoorwaarden wordt vindt er
geen terugbetaling van het gestorte bedrag plaats.

EWK’s:
•
•
•
•
•
•

•

Afmetingen: Standaard afm. (buitenmaat) 240 x 58 x 240 mm. Kastjes moeten zijn éénraats
(EWK-standaard) in goede onderhoudsstaat.
EWK’s moeten aan beide zijden voorzien zijn van glasplaten. Dit betekent dat beide glasplaten
vrij moeten zijn van obstakels zoals etiketten, stickers of naamplaatjes. Als beheerders willen we
beide kanten kunnen inspecteren.
De kastjes moeten duidelijk voorzien zijn van een bestelnummer, naam en telefoonnummer.
Plaats dit bestelnummer op de EWK met een sticker of een stuk (schilders)tape.
Namen van voorgaande jaren afplakken, zodat duidelijk zichtbaar is van wie de EWK’s zijn.
Alle kastjes moeten onbebroede raat bezitten i.v.m. met mogelijke verspreiding van ziekten.
In de EWK’s mogen geen darren aanwezig zijn. Kastjes met darren worden niet toegelaten. Vul
daarom de EWK’s met jonge bijen uit honingkamers boven een moerrooster. Wanneer dat niet
mogelijk is moeten de bijen gezeefd worden via een moerrooster. Geef vliegbijen (de oude bijen)
de gelegenheid om te ontsnappen.
De kastjes moeten maximaal van voer voorzien zijn.

Afbeelding 1 glas volledig vrij van obstakels

Afbeelding 2 naam eigenaar duidelijk zichtbaar

Transportkisten

Het komt voor dat er materiaal uitgeleend wordt waarbij de naam van de eigenaar zichtbaar is. Het
werkt voor ons sneller en prettiger als de transportkisten van de juiste naam en bestelnummer
voorzien is (naam van de persoon die besteld heeft). Plaats dit bestelnummer op de kist met een
sticker of een stuk (schilders)tape.

Afbeelding 3 Transportkisten met naam
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Merken koningin

Wanneer u ervoor kiest om de koninginnen van te voren te merken zorg er dan voor dat dit
zorgvuldig gebeurd. We komen elk jaar koninginnen tegen die door verkeerd merken niet op
bruidsvlucht gaan. Graag het nummer van het merkje invullen op de teeltkaart (mocht u dit
bijvoegen).

Afbeelding 4 Merkje geplaatst over de vleugels

Teeltkaarten

De teeltkaarten zijn te downloaden op de website van “Schiercarnica”. Vul deze kaartjes zo volledig
mogelijk in. Het is vooral belangrijk om het nummer van de koningin te vermelden op de
teeltkaarten, mocht de koningin gemerkt zijn.
Teeltkaarten graag in een afsluitbare zak aan de binnenkant van de transportkist gehecht
aanleveren. De teeltkaarten moeten corresponderen aan de EWK’s in de transportkist. Dus de
teeltkaarten niet in de EWK’s of aan de EWK’s bevestigen.
Wanneer de teeltkaarten niet duidelijk ingevuld zijn, kunnen wij ze niet voorzien van een stempel.

Afbeelding 5 Teeltkaart Vlieland
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