Symposium bijenziekten (België, februari 1999)
Marlsen kìowjan

Bijen kunnen, net als de mensen en de dieren, ziek
worden door, bijvoorbeeld, een besmetting met
bacteriën, virussen en parasieten. Dat is vervelend
want een ziek volk gedijt slecht en kan zelfs dood
gaan. Het beste is dus dat we voorkomen dat een
bijenvolk ziek wordt. Hoe dat te doen? De laatste
jaren is hierover met enige regelmaat in de diverse
vakbladen in Nederland en België geschreven.
Probleem hierbij is echter dat er altijd pas over de
bestrijdingvan een ziekte geschreven wordt als de
ziekte reeds daar is: we bestrijden de één en vergeten
de andere. Wat weten we bijvoorbeeld nog over
nosema of, nog verder weg, van de tracheënmijt? Het
6 initiatief dat Catharine Reker, Jan Charpentier, Frans
Jacobs en collega's namen om een twee-daags
symposium Bijenziekten te organiseren verdient dan
ook alle lof.
Een extra bijzonderheid was natuurlijk ook de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse imkers.
Catharine Reker en Jan Carpentier zijn beiden lid van
de Commissie ziektekstrijding van de VBBN. Frans
Jacobs is betrokken bij het Informatiecentrum voor
Bijenteelt van de Koninklijke Vlaamse Imkers Bond
(MB).

Het verslag van het symposium is nu beschikbaar en
voor het eerst sinds jaren is er weer een goed
(Nederlandstalig) overzicht van de nu bekende
bijenziekten, inclusief nosema en Acarapis woodi. Per
ziekte wordt aandacht besteed aan het vaorkomen, de
methoden voor het stellen van de diagnose en de
bestrijdingvan de verschillende ziekten.
Het kleine boekwerk is samengesteld uit samenvattingen van de lezingen door wetenschappen en
ervaren imkers en geïllustreerd met schemat's en
tekeningen. Het is een goed leesbaar overzicht
geworden, dat zowel voor de beginnend als de meer
gevorderde imker gewaardeerd kan worden en dus
thuis hoort in elke (bijen)boekenkast.
Het venlag is verkrijgbaar bij het secretafmat van de
VBBN, Postbus 90,6720 AB Bennekom, 0317-422422,
fax 0317-424180 of E-mail: bijenhuis&ip.nl en bij het
Informatiecentrum voor Bijenteek pia Universiteit
Gent, S.35 Krijgslaan 281, 8-9000 Gent (klgië)
00-32-9-2644925.
Uitgave van Het Inforrnatiecentrum voor Bijenteeft
KVIB en de VBBN

The world history of beekeeping and honey hunting
de laatste decenia is kennis verzameld over bijvoorbeeld het schilderen met was door de aborigines uit
beekeeping and
Australië. Ook is er nu veel meer bekend over de
honey hunting door
klassieke methoden van het houden van bijen in het
Eva Crane
Middelandse gebied en de landen in Midden Arnerib.
Het boek bevat een schat aan gegevens over de
Uitgever: Duckworth
(enquiriesQ%rduckworth-bijenteelt nu en in het verre verleden. In totaal 54
publishers.co.uk)
hoofdstukken verdeeld over 10 delen worden venchilISBN: O 7156 2827 S
lende aspecten van de relatie bij-mens beschreven. In
het eerste deel worden de sociale insecten die nectar
Prijs: 85 Engelse
verzamelen beschreven, de angelloze bijen worden
ponden
niet vergeten. In de volgende delen worden de
verschillende werkwijzen behanddd waarop mensen
In 1983 schreef Eva Crane het boek 'The archaeology
de honing en was verzamelen. In de laatste hoofdstukof beekeeping', een mooi overzicht van wat tot dan
ken komen de bijenproducten aan bod en de rot die
toe bekend was het verzamelen van honing van wilde
deze speelden in de sociale structuren van volkeren
bijen en over de geschiedenis van het bijenhouden.
over de gehele wereld. De lezer van The world
Met boek dat nu voor me ligt is 3x zo dik en zwaar als history of beekeeping and h n e y hunting' zit in een
het boek uit 1983, het beschrijft dan ook de resultaten tijdmachine die in sneltreinvaart de gehele wereld
van historisch en archeologisch onderzoek over de
over mist. Het boek is zeer rijk geiTlustreerd en is haar
gehele wereld van de laatste 20 jaar. En dat is veel. In prijs meer dan waard.
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