Inventarisatie van de problemen met kunstraat
Het afgelopen jaar hebben imkers problemen ervaren met de ontwikkeling van het broed op
ramen met nieuwe kunstraat. Om de omvang van de schade in kaart te brengen en zo mogelijk te
kunnen verhalen op de producent willen we je vragen je aan te melden en mee te doen aan dit
onderzoek. Het onderzoek bestaat uit de beantwoording van enige vragen en het uitvoeren van
een praktijktest.
Online vragenformulier omvang schade door sjoemelkunstraat
De vragen gaan over de mate waarin u en uw volken schade heeft geleden door de sjoemelkunstraat.
U kunt aangeven hoeveel volken en/of koninginnen er verloren zijn gegaan, wat u aan
inkomstenderving heeft door niet na kunnen komen van bestuivingsafspraken, en hoeveel foute
kunstraat u heeft aangeschaft.
Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van de schade uitgedrukt in kilogrammen foutieve
kunstraat alsmede van de gevolgen van het gebruik hiervan, zoals o.a. verloren gegane volken.
Praktijkonderzoek
Om de schade op de producent te kunnen verhalen hebben we naast je gegevens tevens concrete
bewijslast nodig. Hiervoor willen wij je vragen in april 2017 deel te nemen aan een
praktijkonderzoek. Dit onderzoekje dien je zelf uit te voeren. Met de uitslag van het onderzoek en de
antwoorden op de onderzoeksvragen kunnen we als NBV de schade van iedere imker op een
uniforme wijze bewijzen en onderbouwen.
Graag vernemen we van je of je
bereid bent deel te nemen aan het
praktijkonderzoek in het voorjaar
van 2017. Dit praktijkonderzoek is
noodzakelijk om de getroffen
imkers mogelijk te kunnen
compenseren. Je kunt dit aangeven
in het online vragenformulier.
Mocht je niet willen mee doen aan
Foto: Testraam controle op sjoemelkunstraat
dit onderzoek, dan kun je
uiteraard wel de voorgestelde
testmethode op je eigen kunstraat toepassen. Door in april de test uit te voeren, weet je binnen 3
weken op basis van 1 vel kunstraat of de betreffende kunstraat veilig is om in mei gewoon toe te
passen in de vegers e.d.
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Zelf uitvoeren rond de bloei van de kers (april)
Het praktijkonderzoek dient door iedere imker zelf uitgevoerd te worden en bestaat uit het inhangen
van één raam nieuw kunstraat (uit je vermeende foutieve partij) waarin drie rechthoekige openingen
van 5 x 10 cm zijn uitgesneden met een tussenafstand van ongeveer 5 cm (zie foto).
Dit gemerkte raam wordt aan het begin van de kersendracht midden in het broednest van je sterkste
volk geplaatst. De timing is belangrijk, want er moet een goede dracht met gunstige
weersomstandigheden in het vooruitzicht zijn. Bij uitblijven van dracht dien je bij te voeren.
Foto als bewijs opsturen
Twee tot drie weken later dient dit
volk weer gecontroleerd te worden
en wordt gekeken of het
betreffende raam inmiddels
gesloten broed bevat. Indien dit
het geval is, dien je het raam vrij te
maken van bijen en het raam in zijn
geheel te fotograferen. Deze foto
dient opgestuurd te worden naar
de NBV. Indien er sprake is van
onjuiste kunstraat, moet er een
duidelijk verschil zichtbaar zijn
Figuur 1 Kersendracht
tussen de vensters met
uitgebouwde raat, die de bijen
100% zelf geproduceerd hebben en het omliggende gedeelte dat uitgebouwd is op de verstrekte
kunstraat.
Indien er buiten de vensters veel meer hagelschot te zien is dan in de vensters, heb je te maken met
sjoemelkunstraat en is hiermee het bewijs verkregen dat de oorzaak niet ligt bij het volk, de koningin
of de dracht, maar bij de ingehangen kunstraat. De foto dient dus als bewijslast, dat je inderdaad
sjoemelkunstraat in gebruik hebt genomen.
Indien er geen verschil zichtbaar is tussen het gesloten broed in en buiten de vensters en het
gesloten broed is nagenoeg aangesloten verzegeld, dan mag je de kunstraat als veilig beschouwen.
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