MOEREN KWEKEN MET AANGEZOGEN MOERCELLEN
Deel 1

Alle imkers zouden er zich moeten van bewust zijn dat het kweken van moeren een normaal onderdeel is die in de
bijenteelt thuishoort. Niemand kan en zal zoveel zorg aan de jonge moeren besteden als jijzelf. Veel technische
kennis is niet noodzakelijk en het materiaal nodig voor de kweek is heel miniem.
Moeren kweken met het omlarfproject van de Kon. V.I.B. is een uiterst gemakkelijk uit te voeren taak voor de
imker om, zonder verlies aan honingproductie, een reeks moeren te kweken waarvan de moeder gekend en gekeurd
is. Je mag er zeker van zijn dat je de teelt start met uitstekend teeltmateriaal. Enkel moet je beschikken over de
nodige tijd en een kleine planning maken om alle ingrepen juist en op het gepaste tijdstip uit te voeren.

De nodige materialen.
Een volledig teeltraam samengesteld uit:

Voederbakje voor
droge eiwitrijke
voeding
Teeltraam met uitsparing voor voederbakje en de teeltlat

Teeltlat waarop de
celhouders komen
Celhouders waarin de
napjes met aangezogen
larven gestoken worden

Kunstmatige moerdopjes,
plastiek napjes

EWK kastjes met juiste
afmetingen indien je
naar Kreverhille gaat
voor bevruchting.

3 of 6 ramers met het
raamformaat van de
productievolken als de
bevruchting op eigen
stand gebeurt.

Verschuilkooitjes
voor en evenveel
als er gesloten
moercellen zijn om
de pas gesloten
moercellen te
beveiligen.

De kweek in een moergoed pleegvolk.
Vooraf enkele gebruikte termen die steeds terugkeren:
Aangezogen larfjes: dit zijn larfjes die bij afhaling max. 1,5 tot 2dagen oud zijn, van een uitstekende reinteeltmoer
afkomstig en die 24 uur voor afhaling in een kunstmatige moercel overgelarfd werden en die uitsluitend gevoed
worden met koninginnebrij.
Kweekvolk: dit is het volk, met reinteeltmoer, die de larfjes levert.
Pleegvolk: volk dat de aangeboden teeltstof, de aangezogen larfjes, opkweekt tot volwaardige moeren.
Dag 0 = de dag dat de aangezogen larfjes bij de overlarver afgehaald worden en in het pleegvolk ingebracht
worden.
Dag –5 = 5 dagen vóór het afhalen van de aangezogen larven.
De keuze van het pleegvolk is van kapitaal belang wat betreft de volksterkte, voorraad aan stuifmeel en honing. Het
volk moet overlopen van jonge bijen, volle stuifmeelraten en voldoende verzegelde honingraten hebben. Laat de
handelbaarheid van het volk wat te wensen over: dit zal geen invloed hebben op de kweek van de moeren maar het
is wel aangenamer alle nodige ingrepen uit te voeren met een zachtaardig volk. Niet alle volken zullen daarvoor
geschikt zijn. Een kweek aanvatten als het pleegvolk niet voldoet aan de voorwaarden is gedoemd om te
mislukken. Het beste tijdstip om de kweek aan te vatten is half mei. Dan zijn de productievolken, dank zij de
voorjaarsdracht, op hun sterkst. Veel jonge bijen en een overvloed aan stuifmeel en nectar zijn dan
aanwezig.
Dag –6:
Je maakt de keuze van het pleegvolk en ziet het na op eventuele zwermcellen. Zijn die aanwezig is het volk niet
geschikt om als teeltvolk te fungeren, zijn er speeldopjes dan is het volk in prima conditie om als pleegvolk te
dienen.
Je weet met zekerheid dat je op dag 0 moet weten waar de moer zit. Bestaat je pleegvolk uit een honingkamer,
boven moerrooster, op 2 broedkamers, zoals in fig.1, is er geen probleem. Werk je als pleegvolk met enkel 2
broedkamers, en is je moer niet gemerkt, dan moet je nu tussen de beide broedkamers een rooster plaatsen het
aantreffen van eitjes op dag 0 zal ons de zekerheid geven in welke broedkamer de moer zit zonder ze te moeten
opzoeken..
Je maakt vooraf een afspraak met de overlarver over het aantal aangezogen larven dat je wenst en dag en uur van
afhaling.

Dag 0:

klaarmaken van het pleegvolk en teeltlat inbrengen met aangezogen moercellen.
Het teeltraam wordt altijd geplaatst midden de
bovenste kamer tussen twee raten met open
broed (liefst eitjes en jonge larven aanwezig).
Voor we de aangezogen moercellen gaan halen
maken we ons pleegvolk klaar zoals in fig.1.
Midden de honingkamer halen we drie ramen
weg. In de broedkamer nemen we 2 open
broedraten en hangen deze midden in de
honingkamer met ertussen een plaats waar
straks het teeltraam zal komen. We controleren
nogmaals op zwermcellen.
De open broedraten kunnen met opzittende
bijen verhangen worden boven de moerrooster
indien men absoluut zeker is dat de moer niet
meegaat naar boven, anders moeten alle bijen
afgeveegd worden in de broedkamer.
Nu rest ons de tijd om de aangezogen larfjes te
gaan afhalen. Die moeten binnen de twee uur in
de voorziene open ruimte in de bovenste kamer
van het teeltvolk geplaatst worden. De bijen die
je meenam met de open broedraten en boven de
moerrooster geplaatst werden zullen zich een
tijdje moerloos voelen en onmiddellijk de
larfjes gaan voederen.
Het transport van de aangezogen moercellen
vraagt toch een beetje zorg.

De onderbreking in de verzorging tijdens het transport houden we zo kort mogelijk. Afkoeling is minder erg dan
uitdroging, enkele minuten in het zonlicht laten liggen is dodelijk voor de kleine
larfjes. De larfjes liggen in kunstnapjes in de koninginnebrij te zwemmen. De napjes
worden bij de overlarver in de celhouders geduwd (foto1) en die op hun beurt op de
teeltlat bevestigt. Zo is de teeltlat klaar om te transporteren al dan niet met het
teeltraam. De napjes met larfjes kan men ook gemakkelijk alleen transporteren mits
het gebruik van een diepvrieszakje om uitdroging te voorkomen. Op de bijenstand
wordt het teeltraam met de aangezogen kunstmatige moercellen zonder dralen in de
voorziene ruimte in de bovenste kamer boven het moerrooster gehangen.
De tijd van het transport is noodzakelijk om de jonge bijen de kans te gegeven om de
opengelaten ruimt, tussen de twee openbroedraten, volledig in te palmen en om op
het ogenblik dat het teeltraam ingebracht wordt het voederen van de moercellen
onmiddellijk aan te vatten.
Indien je pleegvolk bestaat uit 2 rompen zonder
rooster en je moer is niet gemerkt dan kan dit
volk, indien sterk genoeg, een volwaardig
kweekvolk zijn. Je maakt het klaar voor
verpleging van de moercellen zoals fig.2 en dit
op een zeer gemakkelijke wijze, zelfs zonder
opzoeken van de moer.
Zoals reeds hierboven vermeld: dag –6 heb je
een moerrooster gelegd tussen de twee
broedkamers. Op dag 0 zie je beide
broedkamers na op eventuele zwermcellen en
kijk meteen in welke broedkamer je eitjes
aantreft. Nu weet je zeker dat in die broedkamer
waar eitjes liggen de moer aanwezig is. Dan
plaats je de broedkamer met moer onder het
rooster, veeg twee open broedraten bijenvrij en
hangt die in het midden van de bovenste
broedkamer met ertussen een ledige ruimte waar
straks het teeltraam zal komen. Broedkamer A
van fig.2 heft nu dezelfde functie in de teelt als
de honingkamer van fig.1

Dag +2: controle
We lichten het teeltraam eventjes op en tellen hoeveel aangenomen moercellen verder werden uitgebouwd om te
weten hoeveel moeren we mogen verwachten.
Broedafleggers maken?

Laat je de jonge moeren bevruchten in een 3 raams broedaflegger is het
nu tijd deze te maken (fig. 3). Deze broedafleggers bestaan uit: 1 raam
met voeder (overschot wintervoeding), 1 raam met eitjes of heel kleine
larfjes met opzittende bijen, 1 opgewerkte lege raat waarin we wat water
spuiten en afgeschudde jonge bijen van twee broedraten. Pas op: zorg
dat er geen moer mee gaat in de broedaflegger!!! We verstuiven wat
water bovenop, sluiten het kastje, zorgen dat bodemverluchting open is
en plaatsen het volkje op een rustige en donkere plaats voor 72 uur
indien de afleggers gemaakt worden op meer dan 1,5 km van de stand is
24 uur opsluiting voldoende. Indien er een paar darrencellen belegd of
gesloten zijn maken we de inhoud daarvan kapot.
De bijen gaan zich moerloos voelen en redcellen bouwen die we later wegnemen om daarna een rijpe
moerdop of jonge moer te geven.

Dag +5: inkooien van de moercellen.
Nu zijn de moercellen pas gesloten en het best bestand tegen enige manipulatie.
Toch zijn schokken en omkeren te voorkomen.
Om te beletten dat de moeren bij de geboorte los in het volk zouden lopen en elkaar
afsteken en tevens om het inbouwen van moercellen te beletten zullen we ze nu
inkooien in arrestkooitjes (zie foto). In ieder kooitje komt onder in een heel klein
beetje deeg in de voorziene gleufjes in het openvallend bodempje van het
arreskooitje. Deeg of honing die buiten die gleufjes ligt kan aanleiding geven tot het
bevuilen van de vleugels van een pasgeboren moer met alle gevolgen vandien.
Hebben we op dag +2 broedafleggers gemaakt dan stellen we die bij valavond op,
indien mogelijk verspreid en in de schaduw en met en zo klein mogelijke
vliegopening. We kunnen eventueel even kijken of er op het middelste raam
redcellen opgetrokken zijn. Zijn er geen redcellen opgebouwd dan is er een fout
gemaakt: je hebt ofwel heb je de oude moer afgeveegd (geschud) met de jonge bijen
ofwel een broedraat gegeven waarin geen jonge larven of eitjes aanwezig waren.
Nooit vloeibaar bijvoederen om roverij te voorkomen!
Dag +10: broedafleggers rijpe dop geven.
In plaats van met levende moeren te werken kunnen we ook rijpe doppen gebruiken
om in te voeren. De broedafleggers die we maakten op dag +2 kunnen we ook een
rijpe dop geven. We verwijderen alle redcellen op het middelste raam bij de broedafleggers die we maakten op dag
+2 en plaatsen tussen twee raten de rijpe dop.
Voordeel: de jonge moer wordt geboren tussen de bijen en kan onmiddellijk, verzorgd worden.
Nadeel: we zien de moer niet en kunnen haar niet merken maar vooral niet keuren op uitwendige gebreken.

Dag +11: geboorte van de jonge moeren.
Nu moet je de jonge moeren keuren op hun uiterlijk: geen misvormingen, niet te klein, enz. Moeren die niet
voldoen aan onze strenge keuring worden onmiddellijk afgemaakt.
Daarna worden de jonge moeren gemerkt worden met
een
genummerd
kleurplaatje.
Dit draagt
ze haar leven
lang mee
en laat ons
toe
onmiddellijk
haar
leeftijd
en
identiteit te achterhalen.
Er bestaan allerlei toestelletjes om de moer vast te
zetten tijdens het merken. Eén van de meest efficiënte
en goedkoopste is een klein stukje moerrooster, lichtjes
geplooid dat op een zacht viltje ligt.
Je laat er de moer onder lopen en je kunt haar heel
gemakkelijk vast zetten tussen twee staafjes, zonder haar te beschadigen, en je hebt beide handen vrij om het
merken te vergemakkelijken. Wil je geen risico lopen de moer te kwetsen kan je het merken uitstellen tot ze aan de
leg is indien je niet naar een bevruchtingsstand reist

Invoeren van de jonge moeren.
1. In een op dag +2 gemaakte broedaflegger:
We breken alle redcellen weg die gevonden worden op het middelste raam van de broedaflegger. We nemen de
lege moerdop met het kunstnapje weg uit het arrestkooitje en sluiten de kleine opening af met een propje honingsuikerdeeg. Dan leggen we het arrestkooitje, met de jonge al of niet gemerkte moer, op of hangen het tussen de
ramen. Eerste dagen zeker niet voederen en de vliegopening klein houden is aan te raden.
2. In een EWK kastje:
Ook voor het vullen van een EWK kastje zijn jonge bijen nodig. Uit één
of meerdere willekeurige volken schudden we een aantal open
broedraten of raten uit de honingkamer af in een emmer. Zorg ervoor dat
de moer niet tussen de afgeschudde bijen komt. We nemen de tijd om de
opzittende bijen zich vol te laten zuigen met honing en de vliegbijen de
kans te geven terug naar hun kast te vliegen. We benevelen zachtjes de
afgeschudde bijen met lauw water. Met een pollepel of kopje vullen we
nu het EWK kastje met jonge bijen. Gebruik altijd dezelfde recipiënt om
de bijen te scheppen dan weet je na eenmalig gebruik wat de gewenste
hoeveelheid bijen is die zo’n EWK kastje moet bevatten. De
hoeveelheid bijen komt overeen met een afgestreken soepkop bijen of zo’n ¼ liter. De jonge gemerkte moer wordt
met lauw water wat beneveld alvorens je haar door het vlieggat laat inlopen. Wens je geen enkel risico voor de
moer bij het invoeren laat ze in het arrestkooitje zitten, laat één kant volledig open die je tegen de wand legt, schep
de nodige hoeveelheid bijen in het kastje en door het kastje een beetje schuin te houden komt de opening van het
arrestkooitje los van de wand en kan de jonge moer los in het volkje lopen zonder kans op beschadiging.

Laat je de EWK’s bevruchten op Kreverhille?
Dan mag ook geen enkele dar in het volkje voorkomen en we kunnen twee methoden gebruiken om jonge bijen
te verzamelen zonder darren.
a)Daarvoor kunnen we de bijen eerst door een moerrooster jagen en gaan als
volgt te werk: de jonge bijen worden afgeschud in een trechter die op een
rechthoekige kooi staat met onderaan een rooster (Foto 2). De kooi is is
voorzien van een draadrooster aan de zijkanten. De darren blijven steken
boven het rooster en onder het moerrooster bevinden zich enkel
werksterbijen.
b) Als je boven op het productievolk een honingkamer hebt gescheiden van
de broedkamer door een moerrooster bevinden zich daar enkel werksters.
Als we onder die onderstaande broedkamer even over de ganse breedte rook
blazen klimmen de jonge bijen uit het broednest door de rooster naar de
honingkamer. Noch darren, noch moer kunnen door de rooster en krijgen we
uitsluitend werksters in de honingkamer bij. Nu vegen we zachtjes de jonge
bijen, eventueel een klein beetje vernevelen met water, in de emmer en
kunnen we onze EWK’s darrenvrij vullen.
Na het vullen en invoeren van de moer worden de EWK kastjes voor 72 uur gesloten en geplaatst op een koele,
donkere en rustige plaats. Zijn ze met bijen gevuld van op een stand verder dan 1,5 km dan kunnen ze na 24
uur opsluiting ’s avonds op de stand gezet worden met open vlieggat.
Ga je naar Kreverhille zorg dat de moeren 5 dagen oud zijn en de begeleidingsbijen reeds twee dagen gevlogen
hebben, uiteraard met gesloten moerroostertje voor het vlieggat, vooraleer ze weg te voeren

Dag + 24: controle op de leg.
De jonge moeren kunnen nu reeds een paar dagen bevrucht zijn en aan de leg gaan. In onze 3ramers gaan de jonge
moeren pas aan de leg als alle broed uitgelopen is. Het kan dus gemakkelijk zijn dat er eerst broed is in de EWK
kastjes. We vinden een klein broednestje. Moeten we bijvoederen? Nu kunnen we ’s avonds vloeibaar voedsel
geven aan onze broedafleggers maar houden het vlieggat klein. Voor bijvoedering van de EWK volkjes wordt
alleen suikerdeeg gebruikt om roverij te voorkomen.
Nu is ook het meest passend tijdstip aangebroken om varrobestrijding uit te voeren met oxaalzuurdruppeling in
onze drieramers om eventueel een nieuw volkje te starten met zo weinig mogelijk varroa’s. Het gegeven broed is
uitgelopen en het broed van de jonge moer is nog niet gesloten.

Dag + …..: Gebruik van bevruchte moeren.
Er zijn meerdere mogelijkheden om en jonge leggende moer te gebruiken.
A. Leggende moeren uit EWK kastjes.
1) De jonge leggende moer uit een EWK met een invoerkooitje, waarvan de uitgang met een propje
suikerdeeg afgesloten is, invoeren in een volk. Dit is af te raden wegens te groot risico op afsteken.
Minder risico heeft men als het volk tien dagen voor de invoer moerloos gemaakt is en men voor het
invoeren van de nieuwe jonge moer alle redcellen wegbreekt. Het risico verkleint nog als men daarbij
wacht tot de jonge moer gesloten broed heeft in het EWK kastje.
2) De jonge leggende moer samen met het EWK kastje verenigen met een ander volk.

Wachten tot er in het EWK kastje gesloten broed is. De te vervangen moer wegnemen. Boven op de kast
een afsluiting met opening die iets kleiner is van oppervlakte dan de zijdelingse oppervlakte van het
EWK kastje (foto3). Opening afsluiten met doorprikt dagblad, kantglaasje van EWK kastje wegnemen en
het EWK kastje, met gesloten vlieggat, met de opengemaakt zijde op de krant en over de opening leggen.
Een klein stokje onder het raatje zorgt dat de toegang naar onder, door eventueel doorzakken van het
wafeltje, niet belemmerd wordt.
B. Leggende moeren uit de broedafleggers.
Voor we beginnen met het gebruik van onze broedafleggers zullen we nogmaals onze jonge moer aan een
strenge keuring onderwerpen en nakijken hoe het gesloten broed eruit ziet. Het gesloten broed moet mooi
aaneengesloten zijn. Heb je te maken met bultbroed (darrenbroedige moer) of met hagelschot dan kan je
enkel de moer doden en het volkje met een ander verenigen.
1) De broedaflegger verenigen met een te hermoeren productievolk.
Is de jonge moer nog niet gemerkt dan doen we dit de dag voor het verenigen.

We wachten tot het eerste broed van de jonge moer in de broedaflegger
gesloten is. We zoeken de te vervangen moer op in het productievolk en
verwijderen haar. Onmiddellijk dekken we de kast af met een doorprikt
krantenblad en plaatsen een lege kamer bovenop. (fig.5)
Hierin schikken we, in het midden, de hele inhoud van de broedaflegger.
Let wel op de broedaflegger moet over voldoende voorraad beschikken.
Volken (volkjes) die honger lijden kan je niet zonder groot risico op
vechtpartijen verenigen. Zijn broedaflegger en productievolk van een
verschillend ras kan men het risico van afsteken van de jonge moer
verkleinen door een doordringende geur te gebruiken in zowel
broedaflegger als productievolk bij het verenigen. In de handel zijn
geurextracten van bloemen (bvb. tijm) te koop in kleine flesjes. Een paar
druppeltjes daarvan in onze waterverstuiver en bij het verenigen het
geurrijke water verstuiven boven op de toplatten van het productievolk,
de krant erop, de lege romp en eventjes benevelen op de raten bijen van
de broedaflegger tijdens het inbrengen in de lege romp. Men kan ook een
bierviltje besprenkelen met alcohol (genever of whisky) en dit viltje bij
het verenigen vooraf in het vlieggat schuiven van het moerloos gemaakte volk.
Na een drietal dagen kan men dan de ramen herschikken.

2) De broedafleggers opkweken tot een productievolk.
We plaatsen de broedaflegger met de leggende moer
die gesloten broed heeft midden in een lege romp zoals
in fig.6. Opgewerkte raten die van een goede kwaliteit
zijn (ooit al een paar keer belegd en met geen
darrenbouw), leeg of met een beetje gesloten voorraad
plaatsen we tussen de broedraten van de broedaflegger.
Aan de buitenkant links en rechts plaatsen we
eveneens een dergelijk raam.
Als er aan de dekplank wildbouw verschijnt breiden
we de kast opnieuw uit door links en rechts van het
middelste broedraam een ledige raat bij te hangen. Zo
bouwen we verder tot we een volle romp bereiken. Willen we de uitbreiding versnellen dan hoeven we enkel
een paar gesloten broedraten, zonder opzittende bijen, bij te hangen als het eerste broed van de jonge moer
uitgelopen is.
We zullen het volkje een beetje moeten helpen bij zijn ontwikkeling
door het geregeld te voederen met een prikkelvoer. Prikkelvoer dat best
bestaat uit een suikeroplossing van 1 liter water + 1 kg suiker + een paar
soeplepels honing en dit warm toegediend in een voederbak waar
tegelijkertijd maar een paar bijen toegang tot het prikkelvoeder hebben.
Dit kan heel gemakkelijk door in de ruimte, waar de bijen toegang
hebben tot het voedsel, met een driehoekig houten blokje te verkleinen
(foto 4). Zo creëren we constant een kleine aanhoudende dracht van
“nectar” die de jonge moer stimuleert tot een maximale eileg. Het heeft
hier geen zin volle bakken voer in één nacht naar binnen te laten
brengen en de raten vol te stouwen met suikervoer.

De eerste kweek zal
misschien niet altijd zijn wat je er
van verwachtte maar je bent
op de goede weg. Alle moeren
stammen af van zuiver
teeltmateriaal. Laat je de moeren op
eigen stand bevruchten dan
vliegen volgend jaar honderden
raszuivere darren rond want
je zelf gekweekte moeren brengen
raszuivere darren voort.
Weet echter dat de beste van die
moeren niet voor nateelt
geschikt is en je volgend jaar best
terug aangezogen larfjes
voor een nieuwe kweek gaat halen
bij de overlarver van de
Kon.V.I.B.
De overlarver waar je de
aangezogen
larfjes
haalde,
vergezeld
van
een
afstammingsbewijs,
voor
je
moerkweek zal ook willen weten hoe alles verlopen is en wat het uiteindelijk resultaat van je kweek was.
Zorg er voor dat de gevraagde info bij hem terechtkomt.

Deel 2
Eenvoudige methode om een jonge moer te kweken.
Lijkt bovenstaande methode je een beetje ingewikkeld (wat echter niet het geval is) dan is er nog een
andere methode om moeren te kweken met behulp van aangezogen moercellen. Maar … je kan met deze
methode niet naar een bevruchtingsstand omdat de controle op eventueel aanwezige darren niet mogelijk
is en de kastjes, 3-, 4- of 6-ramers, die hier gebruikt worden, niet aanvaard zullen worden op een
bevruchtingsstand waar degelijk gecontroleerd word op het darrenvrij zijn van de aangeboden
bevruchtingskastjes.

Dag –8: maken van broedafleggers:
We maken onze broedaflegger(s) aangewezen is een 3-ramer. Een raam met voldoende voeder (eventueel
overschot wintervoeder) wordt in de 3-ramer gehangen. De opzittende bijen van één open broedraat
worden licht met water verneveld en in de 3-ramer afgeveegd, en verder vullen we aan met twee open
broedraten met de opzittende bijen. Het kastje wordt gesloten en gaat, met open bodemventilatie, zo’n 24
uur naar een koele en rustige plaats.
De afgeveegde bijen en de open broedraten hoeven niet noodzakelijk uit hetzelfde volk te komen
maar zorg er vooral voor dat er geen moer in de broedaflegger op één of andere wijze terechtkomt!
Het kleine volkje gaat zich moerloos voelen en onmiddellijk met de bouw van redcellen aanvangen op
de open broedraten om zich op die manier te voorzien van een nieuwe moer. Het vernevelen met water
van de afgeveegde bijen zorgde ervoor dat vocht korte tijd beschikbaar is, tijdens de opsluiting, om alle
larven te voeden.

Dag 0: we halen onze aangezogen moercellen op.
We hebben vooraf een afspraak
gemaakt met de overlarver en
halen nu de bestelde aangezogen
moercellen op bij de overlarver. (
min.aantal : 2 x aantal
broedafleggers) De zorg bij het
vervoeren
is
hierboven
beschreven.
Alle redcellen worden nu verwijderd in het volkje en we
planten, met behulp van een driehoekig stekje waarop de aangezogen moercel met vloeibare was is
vastgemaakt, twee aangezogen moercellen juist boven het gesloten broed, in de gang tussen de twee
broedraten. Daar worden ze het best verzorgd en is de kasttemperatuur het hoogst.
De 2 doppen worden nu mooi opgetrokken en prima verzorgt.

Dag + 11: geboorte van de moeren.
Op dag +11 worden de beide moeren geboren met een paar uur verschil. Normaal zal de eerstgeboren
moer de andere, nog in de cel verblijvende moer, doorheen de celwand afsteken.
Alleen als je de aflegger abnormaal veel bijen bevat kan een zwerm zich ontwikkelen.
Marco De Pauw

