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Varroamijt en imidacloprid verminderen samen
het vliegvermogen van bijen
De varroamijt Varroa destructor samen met het bestrijdingsmiddel imidacloprid verminderen het vliegvermogen van honingbijen, waardoor bijenvolken verzwakken
en zelfs kunnen sterven. Dat concluderen onderzoekers
van Wageningen University & Research Centre in hun
artikel in Proceedings of the Royal Society B.
Honingbijen vliegen kortere afstanden wanneer ze uit
volken komen met veel varroamijten, constateren de
onderzoekers. De afstanden die zij afleggen zijn nog
geringer wanneer die volken ook blootgesteld zijn aan
het chemische bestrijdingsmiddel imidacloprid in een
dosis die bijen in het veld kunnen tegenkomen. Het effect
van de varroamijt blijkt groter dan dat van imidacloprid,
maar het bestrijdingsmiddel verergert het negatieve effect van de parasiet. Wanneer dat effect maar lang genoeg
aanhoudt, leidt dat mogelijk tot verzwakking en sterfte
van het volk.
Bijensterfte
De rol die de varroamijt speelt bij de wintersterfte van bijenvolken is welbekend onder bijenhouders. Over de rol
van neonicotinoïde gewasbeschermingsmiddelen, zoals
imidacloprid, is al enige jaren een verhit debat gaande. In
eerdere studies over de effecten van deze gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen werden vaak individuele
bijen blootgesteld aan relatief hoge doses van het bestrijdingsmiddel. In dit onderzoek zijn daarentegen juist hele
bijenvolken gedurende een aantal maanden blootgesteld
aan zowel de varroamijt als imidacloprid.

De bijen werden in een vliegmolen getest op hun vliegcapaciteit. Met de vliegmolen is de afgelegde afstand en
de snelheid van de bijen gemeten. Om de bijen zo goed
mogelijk te kunnen vergelijken, kregen ze vooraf een
vaste hoeveelheid brandstof in de vorm van suikerwater.
Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van
Economische Zaken.
Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, 10 december 2016

Bodem levert nieuwe microbiële bronnen voor
natuurlijke producten op
De rol van de bodem als schatkamer voor nieuwe, nuttige en natuurlijke producten wordt opnieuw bevestigd door de ontdekking van nog onbekende genen in
Lysobacter-bacteriën. Onderzoek van Wageningen UR
en NIOO toont aan dat deze genen of genclusters waarschijnlijk coderen voor nog onbekende anti-microbiële
stoffen.
Lysobacter-bacteriën staan bekend om hun ziektewerende eigenschappen tegen de bodemschimmel Rhizoctonia. Deze schimmel veroorzaakt wortelrot in veel gewassen zoals aardappel, suikerbiet, groente- en bolgewassen.
Over de werking van Lysobacter-bacteriën was tot nu toe
echter nog weinig bekend. Onderzoekers van Wageningen UR en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
brachten daarom de eigenschappen en genen van verschillende Lysobacter-soorten in kaart. De resultaten van
dit onderzoek bevestigden niet alleen de aanwezigheid
van genen voor de productie van al bekende antimicrobiële stoffen, maar leverde ook onbekende genen of
genclusters op die waarschijnlijk voor nog onbekende
antimicrobiële stoffen coderen. De rol van de bodem als
belangrijke schatkamer voor nieuwe, nuttige, natuurlijke
producten wordt hiermee opnieuw aangetoond.

Bij in vliegmolen (foto: C. van Dooremalen, Wageningen UR).

Ziektewerende eigenschappen
De bodem bevat enorme aantallen verschillende soorten
micro-organismen met nog onbekende eigenschappen.
Onderzoek naar bodems met ziektewerende eigenschappen heeft inmiddels een grote collectie bacteriën van het
geslacht Lysobacter opgeleverd die de schimmel Rhizoctonia remmen.

Vliegmolen
Voor het experiment gebruikten de onderzoekers foeragerende bijen. Deze werden gevangen op het moment
dat ze naar het volk terugkwamen met stuifmeel aan hun
achterpoten. Daaruit leidden de onderzoekers af dat deze
bijen tenminste één keer succesvol stuifmeel hadden
gehaald. Omdat ‘heel zieke’ bijen waarschijnlijk niet eens
foerageerbij worden, betekent dit dat de onderzoekers
eerder een onderschatting dan een overschatting maken
van de effecten van de varroamijt en imidacloprid op
individuele bijen in deze volken.

Vier Lysobacter-soorten
Voor dit onderzoek werden van achttien Lysobacter-isolaten, behorende tot vier soorten, de activiteit en verscheidenheid getest in het vermogen om andere microorganismen te remmen. Het bleek dat de meeste isolaten
verschillende plant-pathogene schimmels, bacteriën en
oomyceten konden remmen. Daarnaast produceren ze
meerdere enzymen, zoals chitinases, glucanases, proteases. De mate van remming werd beïnvloed door groeiomstandigheden zoals het type medium, maar ook door de
aanwezigheid van de pathogene schimmel zelf.
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Genoom in kaart
gebracht
Van vier Lysobactersoorten is het volledige
genoom in kaart gebracht. Vergelijking van
deze genoomsequenties
met bestaande kennis
in databestanden toont
de aanwezigheid van
genen voor de productie van reeds bekende
antimicrobiële stoffen
aan (zoals Lysobactin,
phenazine, WAP-8294A2, dihydromaltophilin). Daarnaast
bevatten de Lysobacters onbekende genen of genclusters
die waarschijnlijk voor nog onbekende antimicrobiële
stoffen coderen. Onderzoek naar het metabolietenprofiel
van deze Lysobacters ondersteunt de genetische informatie. Bijzonder interessant is de aanwezigheid van een nog
onbekend metaboliet die alleen in de aanwezigheid van
Rhizoctonia door één van de Lysobacter-soorten geproduceerd wordt.
Variatie per isolaat
Lysobacter-soorten hebben circa vijftig procent van hun
DNA-sequenties gemeenschappelijk, terwijl de andere
vijftig procent soort- of isolaatspecifiek is. Ook hun vermogen om diverse micro-organismen te remmen varieert
per isolaat. Dit wordt ondersteund door de genetische
informatie voor de productie van verschillende metabolieten per soort.
Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, Praktijkonderzoek
Plant en Omgeving (PPO), 9 december 2015

Natuurlijke selectie van varroaresistentie
gebruikt verschillende mechanismen
Sinds de introductie in Europa in de jaren ‘70 heeft de
parasitaire mijt Varroa destructor veel schade aangericht, en is nog steeds de grootste bedreiging voor de
bijenhouderij. In 2007 is Bijen@wur gestart met een
natuurlijk selectieprogramma op Tiengemeten en in de
Amsterdamse Waterleidingduinen, waar twee groepen
bijenvolken geïsoleerd werden gehouden. De volken
werden gehouden zonder varroa te bestrijden, en geselecteerd op overleving van de winter, groeicapaciteit
en reproductie. Nadat de bestrijding van varroa was
gestopt in de twee groepen bleek snel resistentie tegen
varroa te ontstaan en inmiddels zijn de volken in staat
te overleven zonder bestrijding van varroa.
Daardoor weten we nu dat er zich een proces heeft voorgedaan dat leidde tot resistentie, maar of die resistentie komt door het ‘groomen’ (eigen en elkaars lichaam
schoonpoetsen), door geremde reproductie van mijten
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(door chemische signalen geproduceerd door de poppen van de bijen) of door gevoelig hygiënisch gedrag van
werksters was nog de vraag.
Varroa Sensitive Hygiene
Om te achterhalen in hoeverre VSH (Varroa Sensitive Hygiene: het specifiek op varroamijten gerichte uitruimen
van poppen die schade van varroa ondervinden) een rol
speelt bij deze resistentie heeft Bijen@wur in 2015 een
experiment gedaan in het voorjaar en de zomer van 2015.
De hypothese was dat VSH door de resistente bijen gebruikt wordt om de varroabesmetting binnen de perken
te houden, en dat het tenminste één van de mechanismen zou zijn. Om de VSH te meten werden mijten met de
hand geïntroduceerd in net gesloten cellen. Om effecten
van het broed op de VSH uit te sluiten werd gebruik gemaakt van een ‘neutraal’ broed, afkomstig van een serie
Buckfast-volken met zuster-koninginnen. De gebruikte
mijten waren afkomstig van ‘mijtendouches’, volken
waarin we zorgden voor veel mijten op de bijen (en niet
in het broed). De mijten werden uit die volken verzameld
met de poedersuikermethode (mijten laten los als bijen
met poedersuiker bestrooid worden). Vervolgens werden
de mijten één voor één toegevoegd aan net gesloten cellen, die met een scheermesje waren opengemaakt.

Links: Openen van de cellen met een scheermesje;
Rechts: introductie van mijten met een penseeltje.

Na het introduceren van de mijten werden de ramen
met het broed teruggehangen in de Buckfast-volken om
die bijen de cellen netjes te laten sluiten. Een dag later
werden ze daar weer uitgehaald, gecontroleerd of de
cellen waren geaccepteerd (er nog waren en netjes dicht
gemaakt. Al die cellen werden gemarkeerd op plastic
overhead sheets), en vervolgens werden de ramen in de
volken van de selectiegroepen en controles gehangen.
De ramen bleven de daarop volgende week in die volken,
en werden op de tiende tot elfde dag na het sluiten van
de cellen geoogst en op het lab onderzocht op aanwezige
mijten in de gemarkeerde cellen. Dat moest natuurlijk
gebeuren voordat de pop als jonge bij ging uitlopen (want
dan waren we de mijt met eventuele nakomelingen ook
kwijt). Het aantal cellen/poppen, dat was verwijderd door
de bijen, werd genoteerd, en als de pop nog aanwezig
was, werd gekeken of de mijt er nog in zat en of ze zich
had voortgeplant of niet.
Resultaten
De resultaten van de Waterleidingduinengroep waren

GEWASBESCHERMING | JAARGANG 47 | NUMMER 1 | MAART 2016

