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“ De Doppenmethode”
Koninginnenteelt via een doppenproject
Korte omschrijving
Bij een doppenproject levert een teler aangebroede larven in doppen zodat de
deelnemende imkers (de doppers) op een eenvoudiger manier in een pleegvolk koninginnen
verder kunnen telen.
Succes verzekerd ?
nee
ja

ja …. en nee

-het weer en de dracht kunnen tegen zitten
-het moet wel heel slecht gaan als er niets lukt
-de methode heeft haar succes bewezen
-we doen het zo simpel mogelijk

Wie doen er mee?

- hobby-imkers

Carnica imkers

- hebben al Carnica’s en willen koninginnen vervangen

Ombouwers

- hebben een ander soort bijen en willen ombouwen
naar het Carnica-ras

De doppenmethode in het kort

(zie ook boekje “De Doppenmethode” van
Jan Charpentier, wordt verstrekt aan de deelnemers)

Als uitgangspunt voor de deelnemers aan een doppenproject (de doppers) maken we uit de
methode van Jan Charpentier de volgende keuzes:
-

we gebruiken een speciaal doppenraam (zie blz 15)
we kiezen een moergoed pleegvolk waarvan we de koningin niet opsluiten
we maken kernvolkjes in 3-ramers of 6–ramers (met vulblokken)
volgens methode A (zie blz 10)
bij ombouwers naar Carnica voeren we rijpe doppen in, in een kernvolk
bij Carnica-imkers voeren we rijpe doppen (of uitgelopen koninginnen) in, in een
kernvolk
bij ombouwers naar Carnica laten we het kernvolk uitgroeien tot hoofdvolk
bij Carnica-imkers verenigen we het kernvolk met het hoofdvolk

Eilandbevruchting
Het is ook mogelijk om de jonge koninginnen op Vlieland of één van de Duitse eilanden te
laten bevruchten.
Telers

-rasmoer
-starter
-overlarven
de telers leveren aangebroede larven in Nicot-dopjes

Doppers

-teeltraam

-honingkamerraam
-teeltlat
-grondplaatjes
-dophouders
-doppen
(… met aangebroede larven van de teler)
-uitloopkooitjes
-aan 2 zijden moerrooster
het teeltraam wordt in het pleegvolk gehangen

- pleegvolk

-sterk volk
-niet in zwermstemming
als de doppen in het teeltraam gesloten zijn moeten ze worden
ingekooid
(de kooitjes voorzien van honing/suikerdeeg in 1 randvakje)
als de koninginnen uitlopen de doppen verwijderen om terugkruipen
te voorkomen
- kernvolkjes
-methode A
-voor iedere koningin
-3/6 ramer -1 raam voer
-1 raam open broed
-1 raam gesloten broed met stuifmeel
-jonge bijen van 2 volle ramen
5 dagen koel en donker wegzetten, daarna tegen de avond buiten
plaatsen, op een koele plek (niet in de bijenstal) en openen
redcellen wegbreken
invoeren van rijpe doppen of uitgelopen koninginnen volgens
planning
circa 3 weken na goed weer, na de bruidsvlucht, controleren op de leg
van de koningin
- als het kernvolkje uitlopend broed heeft verenigen de Carnica-imkers het
kernvolkje met een hoofdvolk (na het verwijderen van de oude moer)
de ombouwers laten het kernvolkje uitgroeien tot hoofdvolk!
(en nemen afscheid van de Hollandse bijen ?! (in de Carnica-stal!))
Aandachtspunten:
-voeren nodig? Geldt voor pleeg- en kernvolk!
-schone materialen
-honing/suikerdeeg maken (5 delen poedersuiker, 1 deel vloeibare honing, droogkneden)
-de kernvolkjes niet tussen de volken in de stal plaatsen
-na de bruidsvlucht nog circa 6 weken geregeld controleren op doppen (breken!)
Planning

(Het algemene planningsschema is bijgevoegd)

De aangebroede larven worden op ……….. om …………. uur verstrekt in ………………….
Het weer en de ontwikkeling van de volken kunnen wijzigingen in de planning veroorzaken.
Deze korte omschrijving zal worden toegelicht op de informatie-bijeenkomst op …………..

