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dekplank gebruikt en een open bodemrooster. Aan
het eind van de winter werden deze volken gevoerd
om de broedaanzet te prikkelen en in het vroege
voorjaar werd er midden in het broednest een
kunstraat gehangen. De andere twaalf volken, de
controlegroep, werden met rust gelaten in kasten met
isolerende dekplank en een gesloten bodemrooster,
ze werden niet gevoerd en kregen geen kunstraat.
Elke twee weken werden van alle volken het aantal
dode mijten geteld die op de bodemplank terecht
waren gekomen. Tot februari waren er gemiddeld
geen verschillen. Vanaf maart was het aantal dode
mijten in de experimentele (geactiveerde)volken
groter. Eind mei werd met behulp van een fluvalinaatbehandeling het aantal mijten in de volken geschat. In
de niet geactiveerde volken, de controlegroep,
bedroeg het aantal mijten gemiddeld minder dan de
helft van die in de geactiveerde groep volken. Eind
mei was de besmettingsgraad in 40% van de experimentele volken zo hoog dat deze in de loop van het
jaar verloren zouden zijn gegaan. Bij geen enkel volk
van de controlegroep zou een dergelijk hoge besmettingsgraad zijn bereikt.

Varroamijt en gastvrouw Apis cerana
De Apis cerana of Indische honingbij heeft al veel
langer met de varroamijt te maken dan de Europese
bijensoorten. Omdat kleine verschillen in de temperatuur van het broednest een duidelijk effect bleken te
hebben op het voortplantingssucces van de Varroa bij
de zwarte bij, carnica en Buckfast werd nu een
onderzoek gestart naar deze samenhang bij de
Indische honingbij. Het onderzoek werd uitgevoerd in
samenwerking met Dr. S Tingek van het Landbouwkundig onderzoekcentrum te Tenom, Saba, Maleisië.
Bij een buitenluchttemperatuur van 18-33"C varieerde
de temperatuur in cellen werksterbroed in het
Aan de
centrum van het broednest van 34,9-36,5OC.
rand van het broednest werd de temperatuur in
werksterbroedcellen sterk beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Deze liep uiteen van gemiddeld
32,7"Ctot 35,3OCbij een omgevingstemperatuur van
18-33°C.De temperatuur in cellen darrenbroed, die
voornamelijk langs de randen van het broednest
voorkwamen, was gemiddeld bijna een halve graad
lager dan die in cellen met aangrenzend werksterbroed.
De temperatuur in cellen met darrenbroed van de
Apis cerana volken bedroeg gemiddeld 33°C en dat is
precies de temperatuur waarbij de varroamijt een
optimaal broedsucces bereikt.
Omdat de tijdsduur van het gesloten werksterbroed-

stadium in Apis cerana volken te kort duurt voor
voortplantingssucces van de varroamijt heeft deze zich
op de darrencellen gespecialiseerd. Dit verklaart
waarschijnlijk waarom de varroamijt het grootste
voortplantingssucces bereikt bij 33°C.

Terug naar de praktijk
Wat leert dit onderzoek ons?
Laat de volken in het vroege voorjaar zo veel mogelijk
met rust. Ga niet stimulatief voeren en forceer de
ontwikkeling niet. Waar hebben we dat meer
gehoord? Volken met uitgesproken eigenschappen
van de A. mellifera zouden door een hogere
temperatuur in het broednest de varroamijt minder
kans geven. We kunnen gelijk vraagtekens zetten bij
het onbeperkt gebruik van een open bodemrooster.
Vanaf half februari de schuif weer plaatsen en de
volken warm inpakken is voor mij al tijden jaarlijkse
routine en blijkt een goede zet. Dat was ook de
aanpak van mijn mentor, hoewel hij zuiver intuïtief
werkte. Half februari zijn met een stuk touw de platen
tempex weer tegen de zijwanden van de kasten
vastgezet. Werk tijdens een inspectie snel en gebruik
stokdoeken. Johan Joustra, redacteur van het
voormalige 'Groentje' zei in de jaren dertig: 'Wees als
een vader voor je bijen' maar nu zeggen wij: 'Wees als
een vader of moeder voor je bijen'.

Het weer in april
Met ingang van deze maand gebruiken we niet langer
de normalen van de Bilt over de periode 1961-1990
maar de voorlopige cijfers over de periode 1971-2000.
Het gemiddelde aantal uren zonneschijn bedraagt
158,de hoeveelheid neerslag 45 millimeter en de
gemiddelde maximumtemperatuur 12,9"C.
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