
Informatie over Carnica KI-dagen 2023 

Met vragen kan je terecht bij: carnica@beeselective.nl of pim@brascamp.nl. 

Wanneer? 

In onderstaande tabel staan de data van de KI-dagen per locatie en een advies voor de 

overlarfdata. NB Koninginnen moeten ca 9 dagen oud zijn bij het insemineren: 

Datum Plaats Adres Overlarven 

10 juni Geffen Vreestraat 12 21 mei 

17 juni Tull en ’t Waal Waalseweg 52 D 28 mei 

24 juni Zuidlaren Osbroeken 3 4 juni 

 

Waarmee te insemineren? 

Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Sperma van drie koninginnen die volle zusters zijn. 

2. Sperma van drie koninginnen die tamelijk onverwant zijn. 

Het tweede aanbod is niet geschikt voor telers die deelnemen aan Beebreed en de nateelt 

willen testen op zachtaardigheid, varroaweerstand en dergelijke. Het nakomelingschap in de 

volken van het tweede aanbod is diverser qua samenstelling en die volken kunnen daardoor 

vitaler zijn. 

Bij de koninginnen hieronder zijn teeltwaardes vermeld voor honingopbrengst (H), 

zachtaardigheid (Za), raatvastheid (R), zwermtraagheid (Zw), varroa-index (V) en de 

totaalwaarde (T). De gemiddelde teeltwaarde in de hele databank is gelijk aan 100, dus alle 

waardes zijn bovengemiddeld. Zie verder http://www.beebreed.nl/teeltwaarde.pdf. 

 

Aanbod 1: 

  Teeltwaardes 

Koningin 
(teeltnummer) 

Tester H Za R Zw V T 

NL-55-3-54-2021 Tieme Wanders 110 106 108 123 116 118 

NL-55-3-55-2021 109 105 107 123 121 119 

NL-55-3-69-2021 111 104 107 123 118 118 

 

Aanbod 2: 

  Teeltwaardes 

Koningin 
(teeltnummer) 

Tester H Za R Zw V T 

NL-55-16-87-2021 Jos Römgens 122 115 113 120 110 119 

NL-55-35-48-2021 Johan de Vries 109 118 112 128 110 118 

NL-55-3-97-2021 Pim Brascamp 124 122 120 106 110 119 

 

Instructie voor het voorbereiden en aanleveren van koninginnen 

Op de VCI-website (koninginnenteelt/ki-sessies) staat een instructie.  

 

Aanmelding 

Je kunt je vanaf 1 t/m 15 april aanmelden via de website van de VCI (koninginnenteelt/ki-

sessies). Je aanmelding is geldig na betaling van €15 per koningin (ben je lid van de VCI dan 

krijg je €7,50 subsidie op elk van je eerste twee koninginnen). Je krijgt geen geld terug als je 

uiteindelijk met minder koninginnen komt dan aangemeld. Dit omdat veel van het 

voorbereidende werk dan al is gedaan. 
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