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   Bevruchtingsstation Marken 2022 

                            
Dit seizoen konden wij, evenals voorgaande jaren, 32 darrenvolken plaatsen op het 
eiland-bevruchtingsstation Marken. En waren er, zoals al jaren het geval is, meer 
aanvragen dan dat er plaatsen zijn en helaas moesten wij imkers teleur stellen. 
Hetzelfde ‘’probleem’’ doet zich overigens voor op vrijwel alle Buckfast 
bevruchtingsstations.  Jawel, de Buckfastbij is mateloos populair. 
 
De darrenvolken zijn in het voorjaar naar het koolzaad aan de grens met Duitsland 
gebracht. Zij stonden daar op een prachtig groot perceel en deze keer makkelijk 
bereikbaar. De volken ontwikkelden zich door het aangename weer voorbeeldig. De 
twee Dadant broedkamers waren binnen een mum van tijd gevuld met broed en 
koolzaadhoning en wij waren genoodzaakt extra honingkamers op te zetten. Enkele 
één, maar de meeste darrenvolken hadden daar niet genoeg aan en moesten een tweede 
honingkamer hebben. Zo hadden we voor alle moeite aardig wat volle honingkamers 
die we konden slingeren en dat maken we niet vaak mee.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wel een paar keer rijden om 
alle darrenvolken te 
plaatsen. In totaal reden wij 
acht keer heen en weer. 

 
 
 

 
Als gebruikelijk organiseerden wij twee doorgangen voor de reguliere imker. Daarna 
wordt het station opengesteld voor bevriende, meestal buitenlandse, professionele 
koninginnentelers. Het is belangrijk goede contacten te hebben met collega-telers. Met 
name voor het uitwisselen van gegevens en goed teeltmateriaal. 
 
Het brengen en ophalen van kastjes verliep het afgelopen seizoen vrijwel zonder 
problemen.  
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Darrenvolken op het 

koolzaad. De blauwe 

darrenroosters worden onder 

de broedkamer gelegd om te 

voorkomen dat vreemde 

darren in het volk komen. 

Vóór de terugtocht worden de 

roosters er weer onderuit 

gehaald. 

 
Darrenlijn Marken 2022 
  
In  2022 stond een dochter-zustergroep van de B56(MKN) opgesteld.   
Van wat wij van de na-teelten gezien hebben is dit geen slechte keus geweest. 
 

Marken VSH project 
 
Om zoveel mogelijk VSH gedrag in onze volken te implanteren hebben wij, 
voorafgaand aan de reguliere darrenlijn, een aantal darrenvolken opgesteld met VSH-
eigenschap, de B096(CL). In petit comité zijn hier de nodige koninginnen mee 
aangepaard.  
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De darrenvolken op Marken zijn het gehele seizoen niet tegen Varroa behandeld. Bij 
controle aan het eind van het seizoen zagen de volken er bijzonder goed uit. Wij 
herinneren ons dat in het verleden (ten tijde van de Marken Groep) de meeste volken 
na afloop van het seizoen waren ingestort of zelfs het loodje hadden gelegd.  
     
Toch sublimeren wij al onze volken in de winter, dus ook de darrenvolken. Het is 
ontzettend veel werk maar het blijkt gewoon dat mede door middel van deze 
behandeling er nauwelijks wintersterfte optreed. En wat ook belangrijk is, de bijen 
hebben er naar onze ervaring geen enkele schade van. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Groen en  
Pierre de Koning  
op Marken. 

 
 

 
Vooruitblik 2023 

 
Opnieuw stellen wij in mei een tweede darrenlijn op met een bewezen zeer hoog VSH 
gehalte. Deze is voor test doeleinden. De stamboom gaat terug naar een oude 
Sahariënsis oorsprong. Waarvoor onze dank aan Christophe Lemaire die ons dit VSH 
materiaal heeft geleverd. 
 

B011(CL)= .20S01(PPL)insB723(JPD) .17-S01(MKN)mrkB26(TR) 
 

.15-S10(MKN)mrkB53(MKK) .13-S05(MKKmrkB129(TR) 
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2e (reguliere) darrenlijn 

  

 
   

Waarom wordt de B10(MKN) dit seizoen darrenlijn? 

 
Deze darrenlijn komt oorspronkelijk van onze vriend 
Horst Preissel (Oostenrijk) uit zijn Margret lijn. In 
2001 kreeg Thomas Rueppel deze ruwe diamant om 
verder te slijpen. Thomas maakte daarna negen 
aanparingen, zowel op Baltrum als op Marken. Het 
is een zeer succesvolle en economische Buckfast die 
alle eigenschappen bezit die wij nodig hebben. 
 
Deze combinatie is in 2017 al eerder door ons als 
darrenlijn op Marken gebruikt. Wij hebben hier 
opnieuw voor gekozen omdat wij bij schudtesten 
zeer weinig mijten hebben gevonden. Het 
moedervolk is van uitzonderlijke klasse en kwaliteit 
voor wat betreft honingopbrengst, zachtaardigheid, 
zwermdrift, raatzit en hygiënisch gedrag. En dit al 
gedurende twee seizoenen! 
 
Dochters van de MKN10 zijn in 2022 op Marken en 
ook op Leyhorn aangepaard. 
Na de aanparing in 2017 met de TR26 waren wij ook 
al zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat. 
De dochters van deze teeltkoningin zien er na de 
eerste controles ook veelbelovend uit. 
 
 
 
De ‘’33(MKN)’’ moeder van de darrenlijn van mei 2023 
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B10MKN= .20 B62(MKN)mkr M102(MKN).18 B06(MKN)ivqmrk B100(PJ)

.16 B26(TR)iegmrk B59(MKN).13 B77(TR)bal B47(MKK) 

.12 B7(TR)bal B72(TR)  .09 B155(TR)bal B78(TR)  

.07 B110(TR)mrk B19(MKK)  .05  MG60(TR)bal NO61(TR)

.04 MG165(TR)mrk I89(TR)  .03 MG116(TR)mrk B22(TR)

.02 MG27(TR)mrk ST338  .01 MG3nat Ebr.Mixx(PN) 

imq .00 MG00R × MGM (pure Margret's Hive No. 3)
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Kijken wij naar de stamboom van de MKN10 dan vinden we daar een mix van 
allerhande herkomsten die in deze stamboom zijn verweven. Het betreft dan lijnen die 
voor veel vitaliteit en stabiliteit hebben gezorgd. Dit soort darrenlijnen vind je niet zo 
makkelijk. Met deze darrenlijn kunnen nieuwe herkomsten worden aangepaard om te 
stabiliseren en oude stabiele lijnen om op te frissen. Kortom een allround darrenlijn. 
.                                                                                                                                                        

Website 
 
Op onze website vindt u alle relevante informatie van Stichting Buckfast Marken, zoals 
inzenddata, omlarven, plaatsingsvoorwaarden, etc. Via het contactformulier kunt u 
zich aanmelden voor het plaatsen van kastjes op Marken. In het voorjaar van 2023 
worden de uitnodigingen verzonden.  
Via de site heeft u ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  
 

En verder 
 
Waar wij dit seizoen extra aandacht aan gaan besteden is om bij het afgeven van de 
kastjes nog beter te controleren op darrenroosters en eventueel darren in de volkjes. 
Wij adviseren tevens om de kastjes per 2 stuks, om en om, aan te leveren. De 
bevruchting zal dan aanzienlijk beter zijn dan wanneer ze per vier of als torenflat 
worden aangeleverd. 
 
Tot slot willen wij de familie 
Terlouw (voor het frezen van 
de grond en het inzaaien van 
het bloemzaad) en natuurlijk 
onze vrijwilligers bedanken 
voor de hulp in het afgelopen 
seizoen. 
 
Wij wensen u een BIJzonder 
mooi 2023 en hopen u straks 
weer te ontmoeten op de dijk. 
 

Stichting Buckfast       
Marken    
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