Factsheet Tien grondregels voor een vitale imkerij
Het krijgen en houden van gezonde, vitale bijenvolken heeft met allerlei factoren te maken.
Door als imker deze factoren te onderkennen en er ook naar te handelen, zal dit de
ontwikkeling van de bijenvolken ten goede komen. Waar op te letten en wat te doen is in tien
grondregels weer te geven.
1. Check twee keer per jaar kritisch de volksgrootte. Middelgrote en grote volken hebben
vaak een betere weerstand tegen ziektes en kunnen drachttegenslagen beter opvangen.
• De twee controlemomenten zijn het vroege voorjaar (eind maart/begin april) en voor het
inwinteren medio augustus. Volken moeten tenminste 6 ramen bijen bezetten in het voorjaar
en de productievolken moeten medio augustus zeker 1 volle broedkamer bezetten. Hef
kleinere volken op om latere verliezen (en teleurstellingen) tegen te gaan.
• Volken kunnen het hele jaar door gecontroleerd worden op grootte en raatzit. Volken
ondervinden geen nadeel als de houten dekplank wordt opgelicht. In plaats van hout kunnen
transparante folie- of plexiglas dekplanken ook uitstekend dienst doen. Het geeft ook goed
zicht en scheelt warmteverlies. Voorzie de binnenkant van het houten dak dan wel van een
isolatielaag.
2. Bestrijd de varroamijten in de hoofdvolken en pas daarvoor het driegangen menu toe:
opgesteld door Bijen@wur in Effectieve bestrijding van varroa. Zie ook de factsheet
‘Varroamijten onderdrukken’.
• Bij de voorjaarsbehandeling (april tot begin juni) de bouwraam/darrenraatmethode inzetten.
Afhankelijk van het voorjaar 1 - 3 bouwramen (BK-ramen) wegnemen zodra het broed
gesloten is. Het levert 40% reductie van mijten op. Tekort van darren treedt niet op: er zit op
de overige ramen nog voldoende darrenbroed!
• Zomerbehandeling uitvoeren direct na afname van de zomerhoning in juli met mierenzuur,
of thymolproducten;
• Winterbehandeling kan doorgaans in december (stelregel: 3 weken na de eerste 3
aangesloten nachten lichte vorst) als het broednest nagenoeg is verdwenen d.m.v. oxaalzuur
druppelen.
• Monitor regelmatig via uw schuiflade de hoeveelheid mijtenval uit de volken, gedurende
minimaal 3 dagen, maar met 4 of 5 is er meer zekerheid. Vooral begin september mag de
val niet meer zijn dan gemiddeld 5 mijten per dag. Mocht u meer mijten aantreffen op de
schuiflade, dan dient u nogmaals een varroabestrijding uit te voeren. Let vooral op de juiste
dosering en toepassingsfrequentie.
• Bestrijd in de broedafleggers of zwermen de varroamijten met een nevel van 3%
oxaalzuuroplossing (bloemenspuit) op het moment dat er geen broed meer aanwezig is.
3. Zorg ervoor dat er permanent een flinke voorraad is. Ontbreekt die; dan een keer flink
voeren. Aansluitend op de voorjaarsdracht is er vrijwel overal een schaarste aan dracht. Dat
geldt ook voor de periode aan het eind van de zomerdracht.
• Houd de voedselvoorraad op pijl door direct na de honingafname bij te voeren. Een
eenmalige gift van 4 of 5 kg is beter dan een gespreide dosering. De bijen kunnen zich
vervolgens regelen naar de natuur.

4. Zorg voor ruim voldoende vers stuifmeel en ook nog zo gevarieerd mogelijk. Een
gezonde bijenpopulatie opbouwen kan alleen maar als er geen gebrek aan stuifmeel is. Een
volk heeft jaarlijks ongeveer 25 tot 40 kg stuifmeel nodig.
• Let er op dat er altijd rond en in het broednest stuifmeel opgeslagen zou moeten zijn. Is in
een periode van het seizoen stuifmeel onvoldoende beschikbaar, dan heeft dat niet alleen
invloed op de gezondheid en levensduur van de bijen die tijdens de schaarsteperiode tot
ontwikkeling kwamen, maar ook op een volgende generatie bijen.
• Tref bij gebrek aan stuifmeel maatregelen zoals weergegeven bij punt 5.
5. Stem het aantal volken af op het drachtgebied. Verken de locatie. Zonder de
aanwezigheid van grote drachten zijn 4 tot 8 volken per locatie in een straal van 1 km het
maximum.
• Controleer bij iedere inspectie de stuifmeelvoorraden en de honingvoorraden. Volken
moeten slechtweerperioden kunnen overbruggen met hun voorraden. Het drachtgebied is
onvoldoende als onder normale weersomstandigheden tekorten ontstaan.
• Verminder het aantal volken door bijv. tijdelijk te reizen naar andere drachtgebieden of ga
uw volken in ieder geval voeren. Dit stimuleert ook het verzamelen van stuifmeel door de
bijen.
6. Vitale volken bouwen razendsnel raat, maak daar gebruik van. Vooral als het voorjaar
goed op gang komt bij goede temperatuur, weersomstandigheden en dracht zijn volken in
staat om in korte tijd veel nieuwe raat uit te bouwen. Ondersteun deze bouwdrift door
kunstraat aan te bieden en daarmee eenvoudig jaarlijks 50% van het ratenbestand te kunnen
vernieuwen.
Oude raten kunnen residuen bevatten van varroabestrijdingsmiddelen, maar ook veel
virussen en bacteriën. De uitwerpselen van larven en mijten blijven eveneens achter in de
cellen, dus vernieuwing van raten betekent ook verschoning van het broednest.
• Begin maart is een geschikt moment om de gehele onderbak te verwijderen. Hiermee haal
je 50% van de raten weg.
• Probeer in juni de raten in twee aanwezige broedbakken zodanig te herschikken dat de
oude raten voor de winter zich in de onderbak bevinden.
7. Zet jaarlijks een aantal jonge volken op. Volken met jonge moeren bouwen vrijwel altijd
grote wintervolken op doordat de opbouw van de volken nog lang tot in september doorgaat.
De oude moervolken zijn dan al weer op hun retour.
8. Bouw sterke volken op voor de winter. De winterbijen ontstaan in de periode augustus
tot eind oktober. In die periode worden er ook nog kortlevende zomerbijen geboren. Eind
oktober is 90 tot 95% van de langlevende winterpopulatie opgebouwd.
• Vergelijk de sterkte van de volken eind oktober met de sterkte, die deze volken hadden
medio augustus of begin september. In principe moeten de volken eind oktober nog steeds
over tenminste 6 straatjes beschikken. Is dat minder, dan is verenigen met een ander (klein)
volk een goed redmiddel om een flinke hoeveelheid winterbijen te kunnen laten
overwinteren. Volken lopen in het najaar sterk terug in grootte: van 35.000 ben naar 10.000 –
20.000 bijen in oktober is niet vreemd.
9. Optimaliseer de standplaats voor bijenvolken. Bijenvolken zijn warmte minners. Bijen
houden het broednest op een temperatuur die hoger is dan de omgeving. Dat kost energie.
Een beschutte standplaats draagt bij aan een beter klimaat zowel binnen als buiten de kast.
• Warmte droogt de behuizing en voorkomt vocht en schimmelvorming. Zorg vooral in de
winter voor een droge standplaats. Dit voorkomt dat de niet bezette raten gaan schimmelen
waardoor de bijenvolken zich in het voorjaar beter kunnen ontwikkelen.
• Vliegen naar dracht kost tijd. Hoe dichterbij de stuifmeel- en nectarbronnen gesitueerd, hoe
korter de vlucht. Vooral in het nog koude voorjaar zijn de vlieguren nog zeer beperkt.
• Vergeet ook de ‘bijenkroeg’ niet: in het voorjaar er is behoefte aan water in de nabijheid.

10. Volg de nieuwe ontwikkelingen. Imker zijn is een vak en vereist kennis.
Bedrijfsmethoden zijn mede door varroa en de aanwezigheid van virussen de laatste jaren
flink veranderd. Voortschrijdend inzicht over hoe het beste te handelen en met
gebruikmaking van welke middelen, zorgt ervoor dat de imkers hun werkwijze steeds weer
moeten aanpassen. Wees als imker daarvan bewust. Het opdoen van kennis over actuele
zaken is een vereiste. Volg de vakliteratuur in gedrukte vorm of op digitale wijze beschikbaar
en neem deel aan seminars en/of cursussen. Werk met andere imkers samen en bezoek
verenigingsbijeenkomsten. Twee weten meer dan één.
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