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Ook 2021 is een bewogen jaar geweest.
Corona is een ziekte van blijvende aard geworden en we zullen daar mee
moeten leren leven. Waarschijnlijk tot er een zeer milde variant opduikt waar
wij als mens geen ernstige ziekteverschijnselen van krijgen.
Na het uitwinteren van de volken is er getest op hygiëne . Ook is er gekeken
naar capping/recapping van de werkstercellen. In sommige volken werd dit
geconstateerd. In het broed van deze volken zijn ook geen/zeer weinig mijten
aangetroffen. Er is een bijenmonster van deze volken genomen en die zijn
onderzocht op mijten. Van de beste koninginnen zijn 15 jonge koninginnen
d.m.v. 1-drone inseminatie geïnsemineerd. Hier zijn 12 koninginnen aan de
leg geraakt en deze volkjes zijn in augustus getest. Van de 3 meest
veelbelovende koninginnen zijn weer een 15-tal koninginnen multi-drone
geïnsemineerd . deze zijn in grotere volken geplaatst en een deel daarvan is
ingewinterd.
Van een andere teeltlijn heeft de stichting larfjes kunnen bemachtigen. Van
deze larfjes zijn er 22 naar Duitsland gebracht om daar bevrucht te worden
door een VSH-darrenlijn. Het lijkt een hele mooie aanparing te zijn. Dit is dan
weer een uitbreiding van de genenbank van de stichting. Het voorjaar van 2022
zal uitwijzen of het werkelijk zo goed is.
In 2021 zou er een bijspijkerdag K.I. geweest zijn. Helaas heeft Corona roet in
het eten gegooid. Deze dag wordt verplaatst naar 2022.
Het teeltmateriaal dat we van een Franse imker hadden is nu zo in onze
genenbank verweven dat er gekeken moet worden naar andere bloedlijnen. In
2022 gaat de stichting aanparingen doen met de verworven Duitse teeltlijn.
Wel houdt de stichting contact met deze imker. Je weet nooit wat de toekomst
brengt.
De 2 zwarte bijenvolken die de stichting had aangeschaft om te kijken of deze
van toegevoegde waarde kon zijn voor de teelt blijkt een deceptie te zijn. Er is
van deze volken afscheid genomen d.m.v. koninginnenwissel.
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