
MIJN 
BEDRIJFSMETHODE

HET HELE JAAR DOOR



JANUARI

• Nieuwjaarscadeau



FEBRUARI

• Rust



MAART

• Snel kijken en wegen



MAART 
APRIL 

• BIJ TE WEINIG 
GEWICHT 
SUIKERDEEG GEVEN



APRIL

• Bij goed weer (+15°C): 
eerste nazicht



APRIL

• Honing zolder zetten: 

• Bij sterk volk en eerste 
(fruit)bomen in bloei en 
Goede 
weersvooruitzichten



APRIL

• Koninginnen rooster 
plaatsen



APRIL



APRIL

• Extra plaats geven en 
darrenraat plaatsen



APRIL

• Waar darreraad plaatsen? 



MEI

• Controle op koninginnen 
doppen

• Plaats geven indien nodig



MEI

• Doppen breken

• Darrenraat snijden



MEI

• Doppen breken om de 10 
dagen herhalen



MEI

• Plaats geven in de 
honingzolder



EIND MEI

• Honig slingeren voor 
acacia in bloem komt



JUNI

• Plaats geven of aflegger 
maken

• Blijven controleren op doppen



JUNI

• Plaats geven

• Volk controleren om de 10 
dagen

• Afleggers controleren op 
doppen en/of nieuwe 
koningin geven

• Bij slecht weer aflegger 
eten geven



JUNI

• Andere mogelijkheid om de 
voederen



JULI

• Laatste keer slingeren na 
uitbloeien van de tamme 
kastanje



JULI

• Alle broed wegnemen

• (niet verwarren met stuifmeel)



JULI

• Nieuw volk op waswafels 
plaatsen met eventueel 
raam stuifmeel en voedsel



JULI

• Binnen 7 dagen na 
wegnemen van broed:

Kasten behandelen 
met oxaalzuur of mierenzuur 
of andere erkende 
producten



JULI

• Mierenzuur



JULI

• Direct na het afhalen van de honing de 
kasten voederen

• Tegen eind juli zeker 5 liter per kast geven 
verspreid over 2 keer



AUGUSTUS

• Kort nazicht:1 raam uithalen en kijken of er 
nog broed aanwezig is

• 2 à 3 liter eten geven

• Bij slecht weer: 4 à5 liter geven



BEGIN 
SEPTEMBER

• Nazicht en eventueel 
koninginnen wisselen

• Nog 2 liter voederen

• Vliegopening verkleinen 
bij kleine volken



EIND 
SEPTEMBER

• 2 tot 6 liter voedsel geven 
in 2 keer geven als de 
voederbak te klein is



OKTOBER

• Nazicht aan vluchtgat



NOVEMBER

• Rust



NOVEMBER

• Rust



DECEMBER

• Rust



BEDRIJF ’S 
METHODE MET 

SIMPLEX



MAART

• Toestand begin Maart 



BEGIN MAART

• Op een broedbak 
brengen



MAART APRIL

• Tweede broedbak 
toeveogen 



APRIL 

• Honingzolder toevoegen 



MEI

• Plaats geven door vul 
blokken weg te nemen of 
honingzolder bij te 
plaatsen 



EIND MEI BEGIN 
JUNI

• Plaats geven of aflegger 
maken

• Blijven controleren op doppen



EIND JUNI

• Koninginnen rooster 
verplaatsen  



JULI

• Honing afnemen 

• Broed wegnemen

• Nieuw volk op waswafels 
plaatsen met eventueel 
raam stuifmeel en voedsel



BIJEN ZIEKTES 

• Volgende ziektes moeten verplicht aangegeven worden:  

• Acariose

•  Amerikaans vuilbroed

•  Europees vuilbroed

• Kleine bijenkastkever (Aethina tumida)

•  Tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.)

• varrao



ACARIOSE

• Mijt die in luchtbuis kruipt



AMERIKAANS 
VUILBROED

• Broedziekte 



EUROPEES 
VUILBROED

• Broedsiekte 



KLEINE 
BIJENKASTKEVER



KLEINE BIJENKASTKEVER



TROPILAELAPSMIJT 
(TROPILAELAPS 

SPP.)



VARROAMIJT



VARROAMIJT



VARROASE



ROER

• Vaak veroorzaakt door 
nozema 
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