Het apideakastje voorbereiden voor ontvangst van de koningin:
1. Vul het voerbakje met apifonda en leg op het suikerdeeg wat strootjes opdat de bijen niet
kunnen verkleven (foto 1).
2. Bereid de 3 kleine raatjes voor het apideakastje voor (foto 5,6). Snijd of knip hiervoor stukjes
kunstraat van 10 cm x 2,5 cm en schuif ze in de gleufjes van het raatje. Nu zitten ze nog los. Je
kan wat vloeibare was in het gleufje laten lopen of een waskaars gebruiken (foto 2). Ik heb het
zelf met een heet glazen pipetje gedaan en met gesmolten was. Jullie zijn inventief genoeg om
dit vast te krijgen. Maap heeft aangeboden eventueel te willen helpen. Zie mail.
3. Plak het plastic klepje (in het afdekfolie onder het deksel) zo vast met een stukje tape, dat het
niet open kan gaan (foto 3, 5 (pijl), 6, 7 (pijlen)). Het gaatje in het afdekfolie moet precies
boven de ronde inkepingen van de raatjes zitten (pijl op foto 3).
Doe het dak weer op de apidea en kijk of het vlieggat dicht zit en keer de apidea op de kop met
de onderkant naar boven (foto 4).
4. Vul het apideakastje met 1 pollepel bijen of een plastic koffiebekertje bijen zonder kop erop.
Dat doe je via de onderkant van het kastje (foto 4). Doe daarna de bodemschuif direct dicht.
De bijen zitten nu in de apidea zonder koningin met een dichte bodem en een dicht vlieggat.
o Voor het verkrijgen van de verzorgbijen, ‘melken’ we een aantal volken. Dat doe je door
uit enkele volken 3-4 honingkamerramen met bijen in een emmer af te slaan (foto 4). Je
neemt zoveel bijen als je nodig hebt voor het aantal koninginnen (apideakastjes), die je
hebt besteld.
o Schud de emmer voorzichtig totdat er geen bijen meer wegvliegen. Je houdt nu alleen
nog jonge bijen over die nog niet kunnen vliegen en die willen we hebben!
o Spuit deze bijtjes een beetje nat met de plantenspuit. Even schudden en nog een beetje
water spuiten tot de bijen aan elkaar kleven. Niet te nat maken!!!!
5. Laat deze bijtjes nu minimaal 4-5 uur moerloos (bijvoorbeeld in de garage) staan. Ze worden
hopeloos moerloos en dat is wat we willen bereiken!
6. Je kan de apidea kastjes zeker enkele dagen van tevoren klaarmaken! Wel even het suikerdeeg
afdekken met huishoudfolie tegen uitdrogen.
7. Kom op de afgesproken tijd naar Maap om de koningin(nen) te halen. Je doet op die dag dus
4-5 uur voor de afgesproken tijd het bekertje bijen in het apideakastje.
8. Lukt het je niet op de afgesproken tijd te komen, dan zal je een bevriende imker moeten
vragen dit voor je te regelen.

Neem op de tijd die je nog van mij krijgt (zeer waarschijnlijk 15 of 16 juni), je
voorbereide apidea’s met de hopeloos moerloze bijen mee naar Maap.
9. Blaas (dit wordt voor je gedaan) de koningin uit haar kooitje in het moerloze volkje door het
gaatje/klepje in de afdekfolie aan de bovenkant van het apideakastje (pijl op foto 3)..
10. Het apideakastje zet je dan 4 dagen op een iets koelere plaats in de garage bijvoorbeeld.
11. Twee keer per dag spuit je met de plantenspuit 2 spuitjes water door het rode roostertje
gedurende vier dagen (foto 10).
12. Zet op de 4e of 5e dag de apidea’s ’s avonds tegen het donker op de plek waar deze moet
staan. Zet de apidea goed stevig neer. Met spanband of een zware steen erop. Open het
vlieggat en pin er een punaise voor opdat het schuifje niet voor de vliegopening zakt (foto 8,
9). Zet het kastje een beetje over de rand van het kistje waar het op staat. Dan kunnen de
muizen er niet in (foto 8, 9). De koningin kan nu op bruidsvlucht.
13. Als het goed is, zie je na ongeveer vier weken gesloten werksterbroed (foto 11). Je kan dan op
een groter formaat kast overgaan of een koningin in een van je andere volken vervangen als je
dat wil. Hierover later meer info.
14. Onderaan pagina 3 een link naar een filmpje over het klaarmaken van een apideakastje.
15. Wordt vervolgd......
Annet Kunneke 6-2021

1

3

4

5

Annet Kunneke 6-2021

2

6

7

9

8

10

11

Link: een filmpje over het apideakastje

https://www.youtube.com/watch?v=0hqJPbmEoxc
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