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Varroa -Vrije Afleggers Maken !                             Albert Reynaers 

 
Vorig jaar kreeg ik de gelegenheid in Duitsland te kijken 
naar de prachtige video “Bienenhaltung in die Rotation” die 
handelt over het maken van afleggers, zoals Duitse 
imkesscholen dit onderrichten. Deze winter, na een derde, 
niet overbodige behandeling van enkele zwaar aangetaste 
volken met Perizin, vroeg ik mij af : “Hoe kan ik een 
gezonde aflegger maken uit zo zwaar besmette kolonies ?” 
 
Wat toonde de film dan wel ? 

 
Na de 

voorjaarsdracht opende 
de moerteler zijn 
kweekvolken en 
schudde er jonge bijen 
af in een trechter die op 
een rechthoekige kooi 
stond. Nadien werd de 
kooi, voorzien van 
roosters aan de voor-en 

achterzijde, met een passend deksel afgesloten en gedurende twee 
dagen in een koele ruimte geplaatst. Net zoals een zwerm konden 
de bijen zich aan elkaar aanpassen. 

De kunstzwerm werd daarop reglementair met Perizin behandeld tegen de varroa-mijt.    
Boven op elke kooi plaatste de teler voederdeeg om de bijen te voeden. Tenslotte werd er in 
elk volkje een nieuwe ingekooide moer gehangen !  
 
De truc met de duif ?   

 
Jonge bijen afzonderen is eigenlijk zeer eenvoudig ! 
Boven het broednest van het productievolk  plaatsen we 
een moerrooster en daarop een honingzolder. In deze 
honingzolder bevinden zich uitsluitend werksters. Als 
we nu de kast rustig laten staan en tussen de onderbak en 
het broednest even over de ganse breedte rook blazen, 
klimmen de jonge bijen uit het broednest door de rooster 
naar de honingzolder. Wie zijn kolonies nakijkt, merkt 
dikwijls hoe bijen 
met hun kop in de 

honingcellen duiken om zich te goed te doen aan al dat 
lekkers. Noch de darren, noch de moer kunnen door de 
rooster; we krijgen in de honingzolder dus uitsluitend 
werksters. Nu nemen we de honingzolder af om te 
slingeren. De werksters keren we met een zachte borstel 
af in de afzonderingskooi die op een balans staat. 
Bijgaande foto toont hoe zo’n kooi eruit ziet. De trechter 
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vergemakkelijkt aanzienlijk het vullen van de kooi. We zorgen ervoor dat elke aflegger die we 
zo vormen 1,5 kg weegt. Dit is het ideale minimum gewicht bijen dat een geslaagde start 
waarborgt !  Een start zonder de oude moer en zonder darren. We verplaatsen deze nieuwe 
afleggers minimum drie km verder op de bevruchtingstand. Veilig en vrij eenvoudig ! 
 
Elk jaar een nieuwe moer en een nieuwe kunstzwerm per productievolk  
 

Ik wil mijn bijen zo weinig mogelijk laten lijden onder 
de mijten die hen sterk verzwakken.   
Daarom ben ik ervan overtuigd dat ik elke reglementaire 
ingreep moet toepassen  die nodig is om mijn nieuwe 
kolonies gezond te houden. Een kunstzwerm zal tijdens 
zijn startjaar nog geen honing produceren en de ramen 
waarmee hij de 
winter ingaat, 
breng ik nooit 
samen met mijn 

honingramen. Mengen van broedramen met 
honingramen is trouwens volledig uitgesloten omdat ik 
ze afzonderlijk houd. Mijn honingzolders bestaan 
bovendien praktisch hoofdzakelijk uit halve raampjes. 
Productopstapeling in honingramen sluit ik volledig uit.            
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