Eindrapport Werkgroep vuilbroed:
Import van bijen is bron van besmetting
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Brow de w e r k p p Amerikaans vullbroed is een
napport uit@r&t
w e r de beerijdimg van
h e r i k wilbroed [BVB) b Mederland. In deze
wdgmep zitten v e ~ e m o o r d i g e r van
s de
&.wxhmmRFersiteit Waganingen, ID-DL0
dnáituyt v m t Diarnouderij en Dieigezondheid),
~ i u s h o a v 1KC
~ , Qhrmatie Kennis Centrum),
k M j k m d uoor de bijenkoderijen RW (Rijksvaor Vee en h),
In de komende m a d e n
-l in Bijen r q p h t @gspubiiceerd worden over
dSt rapport. Hisiomter de rsm9mattingvan het

Pmmntk
&VB wo& veroorzaak d m Paenióacillus larvae.
[)ezer sporevormende bacterie t a s het bed van de

bijen aan. In Irlederiandkomt deze ziekte slechts
sporadisch voor. De preventie van AVB in de
Nederlandse bijenhouderij is in de eemte plaats
&wnMijk van de bijsnhoudersalf.D m r het steeds
vaker u W e n van bijenteettmatetialeii wordti de
kans op v-i
van &VB vergroot. Vooral door
de toegentmm lEebmgsttsltii voor koninginneteek
en verkaap wan h n kan AVB zich razend snel
q w i d e n . Besmettingen lijken vaak terug te vaeren
op hport van M,
bijen, koninginnen en
bijrnteehaterialm. De afgenomen inzet van de
&id
met betrekking tot voorlichting, onderwijs en
odmzoek waor de bijenhouderij hebben een negatief
efféud ap het kmnisniveauwaardoor de kans op
uitbraken van AVB toeneemt.
Volledige vernietiging beste
De huidige methode van volledige vernietiging die in
Nederland momenteel wordt toegepast is de beste
methode om AVB te bestrijden. Tot nu toe is
gebleken dat deze methode effectief is in de
Nederlandse bijenhouderij.
Voor de imker die AVB in zijn bijenvolken heeft is het
niet prettig dat zijn hele bijenstand wordt vernietigd.
Een vergoeding van de geschatte waarde van de
vernietigde bijenstand is nodig, zodat de getroffen
imker met nieuw materiaal verder kan gaan imkeren.
De werkgroep wijst erop dat het snel melden van een
verdenking van AVB van groot belang is voor de

totale bijenhouderij en de daarvan afhankelijke
sectoren. Hierdoor neemt de kans op verspreiding af.
De schadeloosstellingdie de imker ontvangt bij het
opruimen van zijn bijenvolken en materialen is naast
de wettelijke verplichting een stimulans om snel te
melden.

Buitenland
In het buitenland worden ook andere bestrijdingsmethoden toegepast. Bij de kunstzwermmethode
worden alleen de bijenraten vernietigd, de bijen
worden weer op nieuwe raten gezet. Ook de kasten
worden na reinigen en ontsmetten weer opnieuw
gebruikt. Het resultaat van de kunstmermbehandelingen is sterk afhankelijk van de intensiteit waarmee
deze wordt uitgevoerd. De kans op herbesmetting is
groot. Vervoersverboden moeten daardoor langer
worden gehandhaafd en er is meer controle nodig.
Ook zijn er landen waar men de ziekte met medicijnen
bestrijdt. Het gebruik van medicijnen is kostbaar en
moet regelmatig herhaald worden omdat de bacteriesporen niet kunnen worden gedood. Bovendien zijn er
risico's voor residuen van de medicijnen in honing en
was. Daarnaast kan het gebruik van medicijnen leiden
tot resistentie bij de verwekker van AVB.

O m de methode van volledige vernietiging te hadhaven, is het nodig dat de N&Iandse
imkers de
ndp discipline opbrengen om de h e t t i n g s kanten v m AV8 zo klein mogelijk te houden. De
imker zelf moet er voor zorgen dat dle materialen clie
in contact worden gebracht met bijen vrij rijn van
sporen van Paenibacillus lame. In de voo~lichting
naar de bijenhaderij moet dit regelmatig de
aandacht hebben.
De natudijke weerstand van bijen tegen AVB kan
verhoogd worden door het zorgen voor goede
dra~htomstandiiheden~
het voorkómen van roverij,
het tijdig vernieuwen van raten en z q n raor een
goede hygiëne.
Belangrijk is ook dat de bijenhouders bereid zijn om
verschijnselen die lijken up AVB te melden aan de
#VV.
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