den daarna. Er moet dus inderdaad
zeer nauwkeurig gemeten worden om
mijten aan te kunnen tonen. Indien tijdens een varroamonitoring eind juli of
begin augustus varroamijten worden
aangetroffen in een volk, is het dus
essentieel met spoed een zomerbehandeling uit te voeren. De afwezigheid
van mijten is echter geen garantie voor
winteroverleving: in ons experiment
hadden 4 van de 10 volken in juli en 2
van de 10 volken in augustus geen mijten in de monsters, toch gingen ze wel
dood aan varroa in de winter. De veiligste bestrijdingsmethoden worden uitgelegd in de folder ‘Effectieve bestrijding
varroa’ van bijen@wur.
Onze studie bevestigt de resultaten
van Dainat en collega’s (2012) dat bijenhouders volken kunnen herkennen
die kans hebben om dood te gaan in
de winter als gevolg van een te sterke
varroabesmetting, maar dat dit
moment van detectie te laat in het seizoen komt om nog in te kunnen grijpen. Dit wordt ook ondersteund door
andere studies: een sterke varroabesmetting en een infectie met het misvormde vleugelvirus (DWV) en met het
acute bijverlammingsvirus (ABPV) in
oktober waren late waarschuwingen
voor waargenomen wintersterfte in bijvoorbeeld het bijenmonitoronderzoek
in Duitsland (Genersch e.a., 2010). In

de Verenigde Staten lieten Johnson en
collega’s (2009) zien dat aanwezigheid
van meerdere virussen laat in het
najaar veelbelovend was als diagnostische voorspeller in volken die naderhand ‘colony collapse disorder’ (CCD)
kregen, maar deze virussen waren niet
zichtbaar in de zomer. En ook hebben
ze deze voorspellers niet vergeleken in
gezonde volken.
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Hoe nu verder met het onderzoek?
Er is nog steeds dringend behoefte
aan eenvoudige voorspellers van wintersterfte. Niet alleen voor door varroa
veroorzaakte bijensterfte, maar ook
voor overige factoren die daarin een
rol kunnen spelen. Vroege voorspellers stellen bijenhouders in staat preventieve maatregelen te nemen om de
negatieve effecten van de verschillende stressfactoren die inwerken op bijenvolken zoveel mogelijk te beperken
en wintersterfte te voorkomen. Naast
monitorstudies zoals in Duitsland
(Genersch e.a., 2010) is het van
belang dergelijke voorspellers op te
sporen via experimenten in bijenvolken waarin relatieve en interactieve
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op de winteroverleving van volken
wordt bepaald door deze volken te
volgen van de zomer tot en met de
daaropvolgende lente.
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Hybride zaadteelt
Ouderplanten groene kool

* Apistan heeft niet onze voorkeur om te gebruiken voor varroabestrijding, maar vanuit logistiek
oogpunt zat zo’n behandeling onze experimentele handelingen het minst in de weg.
1) Coby en Bram werken bij Bijen@wur en Frank bij de ’Resource Ecology Group’, beide onderde-
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Zaad is het resultaat van de geslachtelijke voortplanting van planten. In de bloemen bevinden zich het
vruchtbeginsel met de stijl en stamper en daaromheen
bevinden zich de meeldraden waar het stuifmeel in
de helmknoppen gevormd wordt. Als het stuifmeel of
pollen op de stamper komt van dezelfde of een andere
bloem dan groeit er een pollenbuis door de stijl naar

beneden. De mannelijke kern met de erfelijke informatie van de vaderplant zal dan samensmelten met de
vrouwelijke eicel in het vruchtbeginsel. Op dat moment
spreken we van bevruchting. De eicel en de pollenkern
fuseren en vervolgens groeit een zaadknop uit tot een
zaad. Ter bescherming van de nog kwetsbare zaden
ontwikkelen zij zich in een vrucht. Na rijping van de
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Voor red cedar bijenkasten, bijenraampjes,
broedraampjes en toebehoren
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1. Bloemkool ouderplanten

vrucht kunnen we zaden oogsten en deze geven na
uitzaai de volgende generatie planten.

Bestuiving

Hybride zaadteelt

Bestuiving is het proces van transport van stuifmeel
totdat het op een stamper van een bloem terecht is
gekomen. Als het om stuifmeel van dezelfde plant gaat
spreken we van zelfbestuiving, maar als het stuifmeel
is van een andere plant, die erfelijk anders is, spreken
we van kruisbestuiving. Bij een aantal plantensoorten is
de bouw van de bloem zodanig dat het stuifmeel direct
uit de meeldraad op de stamper terecht komt en kan
kiemen. Maar heel vaak is de bloembouw zodanig dat
eigen stuifmeel niet op de stamper komt en is kruisbestuiving noodzakelijk. In die situatie komen vooral

Bij de productie van zaad van gewassen zoals tomaat,
asperge, komkommer, paprika, spruitkool, wortel,
ui, etc. is er vaak sprake van hybride-zaadteelt.
Het principe van de hybride teelt is dat door gedwongen kruisbestuiving op de planten van een vrouwelijke lijn hybride zaad geproduceerd wordt nadat de
bloemen met stuifmeel van een geselecteerde vaderlijn
zijn bestoven. Deze ouderlijnen worden verkregen
door een aantal generaties planten gedwongen zelf te
bestuiven, hetgeen ook wel intelen heet. Planten van
een ouderlijn zijn uniform omdat ze genetisch dezelfde
eigenschappen hebben. En meestal zijn ze zaadvast,
dat wil zeggen dat ze vruchtbaar zaad produceren.
Door voorafgaande selectie van de juiste ouderlijnen
weet men welke kruisings-combinaties hybride zaad
opleveren waarvan de planten eigenschappen hebben die beter zijn dan die van de ouders. Dit kan zich
bijvoorbeeld uiten in meer ziekteresistentie, een hoger
eiwitgehalte of meer groeikracht.
Ook voor de hybride (F1) planten geldt dat de planten uniform er uitzien (ﬁg. 3.). Een niet onbelangrijk
bijkomend voordeel voor de zaadproducent van het
hybride zaad is dat de boer of tuinder het gewas niet
kan natelen omdat het hybride zaad meestal steriel is.
Zoals hiervoor aangegeven is het voor het veredelingsbedrijf van belang om de ouderlijnen elk jaar in stand
te houden. Daarom worden ze in kleine kruisingsunits
in stand gehouden en vermenigvuldigd.

&DPOPNJTDIFXBBSEFWBOEFCFTUVJWJOHCJKEF[BBEUFFMUJTNPFJMJKLJOUFTDIBUUFO
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Bron: ‘Visie Bijenhouderij en Insectenbestuiving’. Rapport 227. Bijen@wur/ PRI. 2009
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Bij planten met eenslachtige bloemen, zoals bij bepaalde komkommertypen of bij mais, zitten er mannelijke
en vrouwelijke bloemen op één plant. Dit noemen wij
eenhuizigheid en hierbij kan nog steeds zelfbestuiving
voorkomen. Bij tweehuizigheid zijn er mannelijke en
vrouwelijke planten met als voorbeeld de wilg, hop en
hulst. In deze gevallen is er alleen maar kruisbestuiving
mogelijk.

Bestuiving en plantenveredeling
Tijdens de veredeling van gewassen, maar ook bij de
vermeerdering van bepaalde rassen, is het van groot
belang dat men controle heeft over het stuifmeel dat
de planten moet bestuiven. Bij windbestuiving is die
controle nauwelijks mogelijk. Daarom maakt men
bij de plantenveredeling gebruik van bestuivende
insecten. Omdat honingbijen van nature uitstekende
bestuivers zijn worden die in de veredeling veel
gebruikt. Ook worden hommels in kastjes tegenwoordig veel ingezet afhankelijk van het type gewas en
de tijd van het jaar (ﬁg. 4). Vliegen worden bij wortel,
prei en ui ook veel gebruikt als insecten-bestuivers (ﬁg.
5.).
Om alleen kruisbestuiving tussen geselecteerde
planten te hebben, moeten de planten en de bestuivende insecten geïsoleerd worden van hun omgeving.
Ook het risico van bestuiving door planten van wilde of
gecultiveerde soortgenoten in de buurt moet ingedamd worden. De zaadteelt¬bedrijven gebruiken
daarom afgesloten kassen met compartimenten
gescheiden door insectengaas. Om kleine groepjes
planten geïsoleerd te bestuiven worden er in de kas
kleine tenten met gaas gemaakt. Bij de productie, vaak
in warmere landen, van grotere hoeveelheden hybride
(F1) zaad zoals bij bloemkool of spruitkool, maken de
zaadtelers onderling afspraken over de ligging van de
akkers om controle te houden over de bestuiving door
wind en insecten.

2. Spruitkool zonder meeldraden

3. Spruitkool met meeldraden (fertiel)

Waar de plantenveredelaar aan moet denken
Bij de hybride zaadteelt heeft de veredelaar te maken
met aspecten van de bloembiologie zoals ongelijke
rijpheid van de meeldraden en de stamper. Om een
kruising met insecten te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de mannelijke en vrouwelijke lijn tegelijkertijd bloeien. In bepaalde situaties is het een
oplossing om de laatbloeiende ouder eerder in te
zaaien om de bloeitijden te synchroniseren. In de korte
gezamenlijke bloeitijd moet dan de bestuiving optimaal
zijn om voldoende hybride zaad te verkrijgen.
Onderstaande voorbeelden geven aan dat de veredelaar dus goed met de imker moet overleggen. In het
geval van aardbei bijvoorbeeld is de stamper van de
eerste bloemetjes eerder rijp dan meeldraden. Bij de
bloemen van Primula heeft de ene bloem lange
meeldraden en een korte stamper, terwijl een andere
bloem korte meeldraden en een lange stamper heeft.
Het stuifmeel en de stamper van een bloem zijn niet
tegelijk rijp.

4. Hommelkastje bij spruitkool

5. Vleesvliegen in gaastent met scheefkelk
(Iberis sempervirens)
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insecten in beeld die tijdens de evolutie zich soms
tegelijkertijd aan de bloembouw van de plant hebben
aangepast. Het belang van kruisbestuiving is dat planten dan hun erfelijke materiaal of genen kunnen uitwisselen en nieuwe combinaties van erfelijke eigenschappen kunnen ontstaan. Bij tweeslachtige bloemen zijn
de helmknoppen vaak op een ander moment rijp dan
de stamper ontvankelijk is. Soms kan door bepaalde
genetische barrières het stuifmeel op de eigen stamper
niet kiemen en is kruisbestuiving de enige mogelijkheid zoals bij Brassica soorten (bijvoorbeeld koolzaad
en mosterdzaad, ﬁg. 1 en 2).
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