
Handleiding gebruik databank Beebreed

Voor vragen en opmerkingen: info@beebreed.nl

Je kunt Nederlands kiezen
Login geldt alleen voor deelnemers aan Beebreed.

Maar je kunt zonder deel te nemen de databank 

raadplegen.



Opmerkingen vooraf

• Deze handleiding is voor imkers die gegevens van koninginnen willen opzoeken in de 

databank van Beebreed: www.beebreed.eu. Die gegevens betreffen onder meer:

• Teeltwaarde van een koningin

• Inteeltcoëfficiënt van een koningin

• Verwachte teeltwaardes van mogelijke aanparingen

• Verwachte inteeltcoëfficiënten van mogelijke aanparingen

• Er is ook een handleiding voor het diepgaander zoeken naar de inteeltcoëfficiënten 

(http://www.beebreed.nl/inteelt-151219.pdf) (dat is: flap informatie, leesstof, inteelt)

• Er is ook een handleiding voor telers die gegevens willen invoeren in de databank. 

Daarvoor is lidmaatschap van de Werkgroep Beebreed Nederland nodig, en een 

teeltnummer (http://www.beebreed.nl/invoerhandleiding.pdf) (dat is: flap spelregels, 

invoerhandleiding)



http://www.beebreed.eu/

Deze handleiding gaat alleen over teeltwaardes omdat je voor dat deel van 

de databank geen deelnemer aan Beebreed hoeft te zijn.

Info en Contact is ook openbaar, maar dat behoeft geen handleiding.



Teeltwaardes

Kies Carnica-Hoofdpopulatie.

Daar gaat deze handleiding over.



Teeltwaardes

Deze handleiding gaat over het 

1e bolletje (Teeltwaardes)

3e bolletje (Stamboom, inteelt, teeltwaardes)

5e bolletje (Voorspelling resultaat specifieke paring)

De andere opties wijzen zich daarna vanzelf.



Teeltwaardes van selectie van koninginnen

Hiermee kan je koninginnen zoeken die aan je eisen voldoen. 

Je kunt koninginnen zoeken in bepaalde landen (NL of wat anders), verenigingen 

(voor verenigingen zie Contact), jaar etcetera. In dit geval NL-55, jaar 2017.

Je kunt minimumeisen stellen aan teeltwaardes. In dit geval totaalteeltwaarde 

minimaal 110. Je kan de weging van de teeltwaardes voor honing etc zelf kiezen.



Resultaat NL-55-x-x-2017, totaalteeltwaarde minstens 110

33 volken voldoen aan deze eis.

Je kunt op een bepaalde

koningin klikken om stamboom 

etc te krijgen.

Hetzelfde als 3e bolletje.



Teeltwaarde van 55-2-17-2017 (3e bolletje)

Uit de stamboom blijkt dat deze  

koningin van Tieme Wanders kunstmatig 

is geïnsemineerd. Ze stamt af van 55-3-

54-2016, een koningin van teler 

nummer 3 (Bart Barten). Je kunt op elk 

van de koninginnen in de stamboom 

klikken om meer te weten te komen.



Teeltwaarde van 55-2-17-2017 (3e bolletje)

Hiernaast staan de

inteelt-coëfficiënten van 

de koningin en van de 

werksters.

Eronder de teeltwaardes

voor diverse kenmerken 

en de nauwkeurigheid 

waarmee die 

teeltwaardes zijn geschat.

Het gemiddelde van 

teeltwaardes van alle 

koninginnen van de 

laatste 5 jaar is 100 en de 

spreiding is 10 (tussen 90 en 110 ligt ongeveer 68% van alle koninginnen. Boven de 110 

ongeveer 16%. De nauwkeurigheid ligt tussen 0 (je weet niks) en 1 (de schatting is zeker)



Resultaat specifieke paring (5e bolletje) 

Deze optie kan je gebruiken als je wil weten wat de verwachting is van nateelt 

van bijvoorbeeld NL-55-2-17-2017 wanneer je die aanpaart op bijvoorbeeld 

Vlieland in 2019. In dat jaar stonden daar darrenvolken van DE-6-131-97-2016.



Verwachting van nateelt van NL-55-2-17-2017

aangepaard met darrenvolken van DE-6-131-97-2016

De verwachte teeltwaardes kan je makkelijk narekenen: Ze liggen midden tussen die van de 

moeder en de vader (de “2a” en de “4a”).

Het gebruik van deze optie is vooral ook handig om de verwachte inteeltcoëfficiënt van de

nateelt te weten te komen. Als je daar meer over wil weten: 

http://www.beebreed.nl/inteelt-151219.pdf (maakt gebruik van de oude versie van de 

Beebreedwebsite, maar hopelijk levert dat geen problemen op).



Voor vragen en suggesties: info@beebreed.nl


