J

..................................................................

BIJENZIEKTEN

l

................................................................

Preventie Amerikaans vuilbroed 1996
Dick Vunderink, voorzitter Bedrijkraad

In een bespreking met vertegenwoordigers van d e
Carnica Teeltgroep Twente, d e BBV, d e Koninginneteeltcommissie, d e Bedrijfsmatige Imkers en de
Werkgroep Amerikaans vuilbroed (AVB) is overeenstemming bereikt over het volgende beleid inzake
de preventiemaatregelen AVB voor 1996.
Ik spreek mijn waardering uit over de constructieve
houding van alle belanghebbenden. Wij werden het
eens over:
1. Het is noodzakelijk alert te blijven op verspreiding
112 van AVB en preventiemaatregelen te blijven nemen.
2. De kosten daarvan moeten t o t een minimum beperkt blijven. Dat betekent dat we nu een minimum
aan regels vragen, een compromis tussen wat
wenselijk en wat haalbaar is. Afhankelijk van het
effect in1996 moeten we later beoordelen of we
een stapje verder moeten gaan. Het is duidelijk een
beleid van Keulen en Aken ... Vorig jaar wilden we,
onder druk van de dreiging, wellicht te veel in één
keer.
3. Belangrijk blijft dat de contacten tussen bijen, broed
en raten van imkers onderling voorkomen worden.
Even belangrijk blijft dat de contacten achteraf te
traceren zijn. Daarom doen wij wederom een
dringend beroep op het aanleggen van logboeken
met NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
door:
marktcommissies (NAW van aanbieders en kopers
van kasten met of zonder volken, dus wat erin en
hoe het eruit gaat; stickers op de kasten is een
handig hulpmiddel.
* beheerders van bevruchtingsstations (NAW van
inzenders van bevruchtingskastjes)
aanbieders van teeltmateriaal (NAW van imkers
die materiaal afnemen)
De registratie vindt plaats op basis van de lidmaatschapskaarten van de bijenhoudersorganisaties.
4. Voor de wijze van aanbieden van
bevruchtingskastjes o f ontvangen van larfjes, gelden
de richtlijnen, zoals vermeld in Bijen 4(2): 41 (1995).
Voor Marken kwam nog een aanvulling in Bijen 4(6):
179-180 (1995).
5. Voor het reizen wordt u ook gevraagd hetzelfde te
doen als vorig jaar:
de kasten moeten voorzien zijn van NAW en
lidmaatschapsnummer. Elke imker moet een

logboek bijhouden waaruit blijkt met welke kasten
naar welke dracht werd gereisd;
als die reizen niet in verenigingsverband
plaatsvinden, dient de imker zijn reizen t e melden
bij de secretaris.
Het doel hiervan is uitsluitend om, als er een
uitbraak komt, de Rijksdienst voor de Keuring van
Vee en Vlees (RW) aan de nodige gegevens t e
helpen voor de gebiedsscreening. Want wij stellen
hen voor beschamend grote puzzels.
6. De grootste risicofactor blijft het uitwisselen van
broed en dat gebeurt bij het overlarven. O m het
risico te beperken vragen wij d e koninginnetelers
en andere belanghebbenden om mee t e werken
aan de volgende controle:
1. Een maand vóór het overlarven één gemengd
honingmonster af te nemen van de volken
waaruit hij wil overlarven en dat o p t e sturen
naar het IDIDLO. O m de afnemers objectiviteit
t e garanderen, dient het monster te worden
genomen in het bijzijn van twee collega-telers.
Ditzelfde voor de darrenvolken o p de
bevruchtingsstations.
2a. Als de uitslag negatief is, kunnen de volken
worden gebruikt in de koninginneteelt;
2b. Als in de honing sporen (zelfs enkele) worden
gevonden, dan mogen de volken van die stand
in de teelt niet worden gebruikt;
2c. In overleg met een drietal vertrouwensmensen
(voorzitter Koninginneteelt cie, iemand namens
de RW en iemand namens de teeltgroep) en de
betreffende imker, zal verder onderzoek worden
gedaan, bijvoorbeeld controle van een broedmonster van de betreffende volken.
Aangetroffen sporen geven geen aanleiding tot
ingrijpen van de RW.
Wij zullen proberen de kosten daarvan niet o p
de imker t e laten rusten. Aldus blijven de kosten
beperkt tot ca. f50,- per teler voor dit honingmonster. Degenen die een honingmonster
willen laten onderzoeken, kunnen een formulier
aanvragen bij de Bedrijfsraad, pla VBBN,
Grintweg 273,6704 AP Wageningen.
In de opsomming van uitbraken van AVB sinds 1986
zien wij dat deze steeds voorkwamen bij buitenlandse
rassen. Wij zijn daarom bezorgd over de import van
teeltmateriaal uit het buitenland.
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Mocht men toch teeltmateriaal uit het buitenland
willen betrekken, dan binden wij een ieder op het hart,
zich vooral te verzekeren van een gezondheidsverklaring.
Deze aanbevelingen zullen de een te ver, de ander
niet ver genoeg gaan. Belangrijk is dat wij nu
gemeenschappelijkheidhebben. We zullen met deze
werkwijze ervaring opdoen en misschien moet er dan
wat meer gebeuren, maar we doen dat in haalbare
stappen en in goed overleg. Dat was de geest van het
overleg. Laten we in die geest ook allemaal onze
verantwoordelijkheid nemen.

Naschrift
In het najaar zijn een vijftigtal honingmonsters
afkomstig uit alle provincies op AVB-sporen onderzocht. Het doel was om na te gaan of de bewering
klopt dat in veel volken sporen aanwezig zijn. In deze
monsters is geen enkele spore aangetroffen. Natuurlijk
geeft dit kleine onderzoek geen bewijs, hooguit een
indicatie. Dank aan de imkers die hieraan meewerkten.
In mijn 'Uit de PC van de voorzitter' geef ik wat
informatie over de Werkgroep AVB.
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