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Inleiding
Aansluiting bij eerder onderzoek bijen@wur
Effect multi-factoren op honingbijenvolken

Varroa (Varroa destructor)

Factor waar we niet omheen kunnen: altijd en overal







Invasieve exoot: ecto-parasitaire mijt
Introductie westerse honingbij in 1948 en in NL in 1983
Zeer ziekteverwekkend en verspreiding in hoog tempo
Verantwoordelijk voor veel sterfte van individuele bijen en volken
In literatuur veel suggesties dat juist de interactie met andere
factoren wintersterfte veroorzaakt

Inleiding





Effect dracht en varroa op overleving en volksgrootte (2012-2013)



Overlevende volken (weinig mijten/bestrijding) startte in het volgende
voorjaar echter minder goed op bij gereduceerde zomer toevoer van
stuifmeel dan met gewone toevoer



Dus in interactie, maar niet aangetoond dat een tweede stressor
(stuifmeel reductie) bovenop varroa extra sterfte veroorzaakt (doder
dan dood kan niet)

Gepresenteerd op Symposium Bijengezondheid 2013
Alle volken veel mijten (zonder bestrijding) dood in winter,
onafhankelijk van hoeveelheid stuifmeel in de zomer (stuifmeelval)

Inleiding

Nosema spp.

Proefopzet
‘Wat zijn de relatieve en interactieve effecten van Varroa, Nosema en
imidacloprid op de overleving en volksgrootte van
honingbijenvolken?’





Chronische veld-realistische blootstellingen op volksniveau



‘Full factorial design’ (2x2x2), totale N=80




Invasieve exoot: endo-parasitair microsporidium



Aanname: merendeel N. ceranae, want

Conventioneel gehouden bijenvolken

In deze proef geen onderscheid tussen Nosema apis en Nosema
ceranae

● N. ceranae in 60-100% van de volken [Van der Zee et al 2010; 2015; Biesmeijer
2017]

Proef is 2x gedaan (2013-2014 en 2014-2015) (met allemaal nieuwe
volken in 2de jaar)

V+N+I+

V+N+I-

V+N-I+

V+N-I-

V-N+I+

V-N+I-

V-N-I+

V-N-I-

● N. apis in 0.6% van de volken [Biesmeijer 2017]



N. ceranae pas ontdekt in 2006 [Higes et al 2006]. Retrospectief onderzoek
suggereert introductie sinds 1975 in USA, 1993 in Italie, 1998 in
Finland [Goblirsch 2017]



Bijen met Nosema spp. minder efficiënt, honger en diarree
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Inleiding

Imidacloprid



Systemisch insecticide: werkzame stof uit de neonicotinoide groep



Werkt door contact/inname tegen zuigende/blad-vretende insecten,
o.a. bladluizen en witte vlieg



Spuiten o.a. appelbomen, sierplanten; Coating zaaizaad o.a.
suikerbieten, mais



Besluitvorming toelating: EU + Ctgb (NL)

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb)



Beoordeelt of middelen – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en
milieu en of ze werkzaam zijn (dossier opbouw en bijhouden nieuw
onderzoek). ‘Nee, tenzij…’ principe.




Besluit of het middel toelaatbaar is Nederland (via risicobeoordeling)
Stelt duidelijke voorschriften voor het gebruik op het etiket (verplicht)

● Bijvoorbeeld in bij-aantrekkelijke gewassen (o.a. appel/peer)
is spuiten niet toegestaan tijdens en na de bloei



EU besluitvorming op komst dit voorjaar, met mogelijke zeer sterke
beperking van de goedkeuringsvoorwaarden

+Toelatingendatabank

Methode

Chronische veld-realistische blootstellingen op volksniveau
Voorbeeld:

Varroa destructor

Methode



Veld-realistische blootstelling (V+): gestopt met varroabestrijding
vanaf januari in conventioneel gehouden volken



Controle met weinig mijten (V-): Oxaalzuur sproeien in voorjaar +
Apistan in zomer (na blootstelling aan imidacloprid) + Oxaalzuur
druppelen in winter



Periode blootstelling: gedurende hele proef, oplopend vanaf start

Methode

Chronische veld realistische blootstellingen op volksniveau

Chronische veld-realistische blootstellingen op volksniveau
Imidacloprid

Nosema spp.




Veld-realistische blootstelling (N+): ‘niets doen’
Controle met weinig Nosema (N-):

● behandeling in voor- en najaar met FumagillinB a.d.h.v.
voorschrift op verpakking (USA)



Veld-realistische blootstelling (I+): 6 ng/ml imidacloprid (i.a.) in
suikerwater oplossing (50%suiker), 2x per week 330 ml

● Imidacloprid in zonnebloem/koolzaad nectar 1.9 ng/ml of
stuifmeel met 2-3.9 ng/ml imidacloprid

[Schmuck et al 2001]

● Correctie suikerdeel consumptie nodig voor vergelijking
blootstelling

● Gevoerd 2x per week gedurende 3 weken in suikerwater, voor
en na blootstelling imidacloprid

● Fumagillin B niet toegelaten in NL, vrijstelling voor onderzoek



Periode blootstelling: gedurende hele proef, varieert per seizoen
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Methode

Methode

Chronische veld-realistische blootstellingen op volksniveau

Chronische veld-realistische blootstellingen op volksniveau
Imidacloprid



Correctie suikerdeel consumptie nodig voor vergelijking blootstelling
geschatte mg suiker
aanbod
consumptie per
suiker mg/ week
[Rortais et al 2005]
Vliegbijen bij/week
Stuifmeel
Nectar

41
41

73-110
224-899

Veld-realistische blootstelling (I+): 6 ng/ml imidacloprid (i.a.) in
suikerwater oplossing (50%suiker), 2x per week 330 ml

suiker consumptie Factor veldgecorrigeerde
realistische
concentratie ng/ml blootstelling
(veldmetingen
[Schmuck et al 2001])
2.2-3.4
0.6-0.9 (3.9 ng/ml)
0.3-1.1
0.1-0.6 (1.9 ng/ml )

● Imidacloprid in zonnebloem/koolzaad nectar 1.9 ng/ml of
stuifmeel met 2-3.9 ng/ml imidacloprid

[Schmuck et al 2001]

● Correctie suikerdeel consumptie nodig voor vergelijking
blootstelling

● Veel realistischer dan meeste andere studies die 10-100 x hogere

Aannames:
 15000 bijen in het volk en 1/3 deel is vliegbij
 Vliegbijen verdelen ½ deel van suikerwater evenredig onder elkaar
 Overige deel behoefte wordt aangevuld met schone nectar, dus
verdunning van onze 6ng/ml concentratie
 Bijen onder veldblootstelling vliegen 100% op nectar met 1.9 ng/ml of
stuifmeel met 3.9 ng/ml imidacloprid [Schmuck et al 2001]

concentraties veld-realistisch noemen

Methode



Controle zonder imidacloprid (I-): Alleen suikerwater gevoerd op
vergelijkbare wijze



Periode blootstelling: 90 dagen (2013) en 70 dagen (2014) juni/juliseptember

Resultaten en discussie

Aantal volken nog in leven (van de 10) in april
Effect van Varroa, Nosema, Imidacloprid, 2-weg interacties, 3weg interactie gemeten op:







2013

2014

10

10

V-N-I-

9

10

V-N-I+

8

10

V-N+I-

10

10

V-N+I+

2

3

V+N-I-

7

4

V+N-I+

4

1

V+N+I-

2

4

V+N+I+

Overleving
Volksgrootte
Hoeveelheid mijten
Hoeveelheid Nosema
Blootstelling Imidacloprid (teruggemeten)

Resultaten en discussie

Resultaten en discussie

Kans op overleven (of om dood te gaan) voor volk

Volksgrootte (geschatte aantal bijen) per maand
Overlevende volken (dood – ‘missing value’)

V- > V+
N- > N+
I- = I+

Kans op doodgaan
V+ > V- 59.1x
N+ > N- 1.4x (NB. dit waren geen
I+ = I-

zieke volken!)
I
N
V

1

Independent
β
variables

sem

Wald

df

P

Exp(β)

I

-0.1

0.1

0.4

1

0.55

0.9

N

0.3

0.2

4.2

1

0.04

1.4

V

4.1

0.6

49.1

1

<0.001

59.1

11%
2.5%

I
N
V
I*N
I*V
N*V
I*N*V
M
M*V
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Resultaten en discussie

Resultaten en discussie

Mijten (per gram bijen) per maand voor V+ en V-

Mijten (per gram bijen) per maand voor V+ en V-

8 bijen per gram -> 1.0 mijt/gr bijen is besmetting ~12.5 mijt/100 bijen (%)

8 bijen per gram -> 1.0 mijt/gr bijen is besmetting ~12.5 mijt/100 bijen (%)

I
N
V
I*N
I*V
N*V
I*N*V
M
M*V

Juli 0.04 mijten/gr bijen
~0.5% besmetting

Resultaten en discussie

I
N
V
I*N
I*V
N*V
I*N*V
M
M*V

Juli 0.04 mijten/gr bijen
~0.5% besmetting

Resultaten en discussie

Mijten (per gram bijen) per maand voor V+ en V-

Fractie bijen besmet met Nosema spp. Na 1ste behandeling
(7), voor 2de (10) en na 2de (11) behandeling met fumagillinB

8 bijen per gram -> 1.0 mijt/gr bijen is besmetting ~12.5 mijt/100 bijen (%)

Onze studie
70% van de N+ volken besmet (min.
1 bij positief uit 30 bijen)

Onze studie
5% besmetting september -> 69% dood
17% besmetting september -> 100% dood

monitoring
[Van der Zee et al 2015]: 80%
[Botias et al 2013]: 87%

Duitse monitoring 2004-08 [Genersch et al 2010]
~4% besmetting oktober -> ~10% dood
~16% besmetting oktober -> ~30% dood
I
N
V
I*N
I*V
N*V
I*N*V
M
M*V

Resultaten en discussie

150

900

950

1350

Aantal bijen met nosema in
volk van 15000 bijen

I
N
V
I*N
I*V
N*V
I*N*V
M
M*N

Resultaten en discussie

Fractie bijen besmet met Nosema spp. Na 1ste behandeling
(7), voor 2de (10) en na 2de (11) behandeling met fumagillinB

1050

Blootstelling aan imidacloprid, gecorrigeerd voor
aantal bijen in het volk en deel niet geconsumeerd
(alleen voor I+ groep)

1% van acute orale LD50
(=3.7 ng/bij)

900
I
N
V
I*N
I*V
N*V
I*N*V
M
M*N

Blootstelling
0.03-0.05 ng/bij/dag
N
V
N*V
M
M*N
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Resultaten en discussie

Resultaten en discussie

+: effect; −: no effect; ND: not determined

+: effect; −: no effect; ND: not determined

Blacquiere en van der Steen 2017

Resultaten en discussie

Blacquiere en van der Steen 2017

Resultaten en discussie

Hoe verhouden deze resultaten zich tot bijv. de
resultaten van het surveillance programma?
Surveillance monitoring
(2016-17) [Biesmeijer 2017]

Deze studie

Volken met lage varroa
besmetting hadden betere kans
op overleven

Volken met lage varroa
besmetting hadden betere kans
op overleven

Volken met Nosema hadden
grotere(!) kans op overleving

Volken met Nosema hadden
kleinere(!) kans op overleving

Neonicotinoiden en andere
chemische residuen hadden geen
relatie met wintersterfte van de
bijenvolken

Gevoerde neonicotinoide (1%
van LD50) gedurende 70-90
dagen had geen effect op
overleving

Wat kan de bijenhouder hiermee?
Imidacloprid



Niet zo veel. Blootstelling aan ‘vervuiling’ van
dracht ligt vaak buiten de macht bijenhouder



Ctgb kan publicatie opnemen in dossier en
risicobeoordeling herzien

Nosema



Varroa




Resultaten en discussie

Wat kan de bijenhouder hiermee?
Varroa



Varroa bestrijding

Kun je ook eens een keer overslaan?

Schoon/ hygienisch werken(raatvernieuwing,
materialen niet uitwisselen)

Varroa bestrijding*
Selectie op varroa restistentie
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Kans op dood in april
op basis van mijten in
september
Een monster van
minimaal 15 g bijen,
spoelen met zeepsop

6.25%

Symposium Bijengezondheid
24 maart 2018

12.5%
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