Brief aan de Nederlandse imkerii
Aan alle imkers,

De Bedrijfsraad vraagt uw aandacht voor bet volgende:
De frequente uitbraken van Amerikaans Vuilbroed maakten 1998 voor de imkerij in Nederland een somberjaar.
De kosten van screening en stamping out stegen tot een welhaast onaanvaardbare hoogte. Het is daarom
duidelijk, dat de financiering in de toekomst slechts gehandhaafd kan blijven, indien vanuit de imkerij
voldoende inspanningen worden geleverd ter voorkoming en opsporing van AVB.
Dat houdt in
- dat door de gehele imkerij serieus gewerkt wordt aan het treffen van maatregelen ter voorkoming van AVB
en de opsporing van besmettingen,
- dat door de imkers in 1999 in de voile breedte wordt meegewerkt aan een honingonderzoek naar de
aanwezigheid van AVB-sporen in hun volken (de zg. "monitoring" of "screening").
Zoals bekend zijn deze honingonderzoeken van belang omdat daarmee AVB kan worden aangetoond, voordat
de bijen klinisch ziekzijn (nog niet zichtbaar ziek). Omdat ook in deze, voor de imker nog "onzichtbare", fase
besmetting kan worden overgedragen, is dit honingonderzoek van groot belang voor het tijdig opsporen van
mogelijke besmettingshaarden..
Hoofddoel van de screening is echter te ondenoeken in hoeverre AVB reeds in Nederland algemeen onder de
bijenvolken aanwezig is. Het resultaat van dit ondenoek kan van invloed zijn op het beleid en de wetgeving op
het gebied van bestrijdingsvoorschrifien, onderzoeksubsidies en dergelijke.
In het afgelopen jaar konden imkers a1 op vrijwillige basis deelnemen aan een onderzoek naar AVB sporen
middels honingmonsters. Slechts e m klein aantal imkers deed hieram mee. Omdat aan deze gegevens te weiniF
conclusies konden worden verbonden, willen R W en ID-DL0 sarnen met de Bedrijfsraad in 1999 een
grootschalig ondenoek starten. Aan alle imkers wordt met klem gevraagd om hieraan hun medewerking te
verlenen.
Wij wijzen alle bonden, subverenigingen, regio's, groepen en imkers op de noodzaak van deelname aan het
AVB-screeningsonderzoek (monitoring) en actief te bevorderen dat er per subvereniging zo veel mogelijk
imkers meedoen.
Om bovenstaande soepel te doen verlopen, stellen wij u voor om per subvereniging een kundigpersoon aan te
wijzen die het vertrouwen geniet van alle leden. Deze zou contactpersoon kunnen zijn tussen onze werkgroep,
de R W en imkers. Ook zal deze imker vragen van imkers moeten kunnen beantwoorden. Wellicht kan dit een
herstel inluiden van de Ziekte-Bestrijdings-Teams.
Het Monitoringsonderzoek met behulp van honingmonsters
Dit ondemek vindt plaats bij het ID-DL0 in Lelystad tegen een bedrag van fl. 15,- per verzamelmonster van
max. 6 volkm. Dit onderzoek wordt in 1999 nog gesubsidieerd, met het doel deze screeningsactiviteit tot een
succes te maken. De werkelijke kosten bedragen ca. F1.50,- per onderzoek.
Naar informatie van de "Chief Veterinary Officer" zijn de randvoorwaarden voor de subsidiering de volgende:

-

-

De monitoring vindt plaats op vrijwillige basis.
Is er na onderzoek door her ID-DL0 een negatieve uitslag (geen sporen gevonden), dan is er verder niets
aan de hand. De imker krijgt daarvan uiteraard bericht.
Worden er sporen gevonden (een positieve uitslag), dan krijgt uiteraard de imker hiervan bericht. Daarnaast
gaat de uitslag naar de R W . De betreffende imker krijgt de "verdachtstatus". Hij ontvangt bezoek van de
RVV, zijn volken worden ingesloten (reisverbod), onderzocht en verder gevolgd.

-

Zijn er geen klinische verschijnselen, dan neemt de RVV individuele voermonsters van de volken uit het
positieve (verzame1)monster. Het blijkt dan, welke volken besmet zijn. De "verdachtstatus" blijft
gehandhaafd en de volken worden in het komend seizoen weer onderzocht. De RVV zal de imker mogelijk
we1 adviseren de besmette volken te ruimen. Ditpartieel ruimen wordt alleen toegepast bij
monitoringonderzoek.
- Bij klinische verschijnselen worden de volken geruimd.
Over deze regeling zijn nog we1 wat vragen gerezen. Die zijn door de Werkgroep AVB op 25 febr.99 besproken
en daar is een duidelijke regeling opgesteld. Deze regeling wordt nu besproken binnen de RVV en na accoordbevinding gepubliceerd in Bijen van april 1999.
Het is duidelijk dat met name koninginnentelers en andere verdelers van teeltmateriaal er voor dienen te zorgen
dat hun stand periodiek onderzocht wordt op aanwezigheid van AVB. Daarnaast willen wij sterk benadrukken
dat imkers die larven, doppen enlof koninginnen afnemen, bij de leverancier van dit materiaal vragen om het
onderzoekscertificaat van het ID-DL0 dat de telers ontvangen na onderzoek van honingmonsters. Alleen zo
kunnen zij er zeker van zijn dat ze schoon, d.w.z. onbesmet teeltmateriaal ontvangen. In "Bijen" zal hieraan nog
aandacht worden geschonken.
Voor alle duidelijkheid wijzen we u op het volgende:
Imkers zijn wettelijk verplicht bij verdenking van AVB dit te melden en mee te werken aan het onderzoek door
de RVV. Dit omdat AVB een aangifteplichtige bijenziekte is. De gegevens van het onderzoek worden slechts
aan de betreffende imker medegedeeld. Alleen als de uitslagpositief is wordt ook de RVV ingelicht. Na controle
door de RVV (samen met het ID-DLO) wordt bij een klinische besmetting de zaak gepubliceerd i.v.m. de
wettelijke voorschriften, reisverboden enz.. Als imkers de ziekte opzettelijk verzwijgen dan we1 niet toegelaten
bestrijdings-methoden hanteren (b.v. medicijnen gebruiken) is sprake van een strafbaar feit.

O~merkinfzen
voor het screenin~ondenoek
1. Gratis monstersetjes voor het opsturen van de voermonsters aan het ID-DL0 zijn te verkrijgen bij:
Postbus 65
8200 AB Lelystad.
Tel. 0320-238238.
ID-DL0 afd. Bacteriologic,
Bij de monstersetjes wordt een gebruiksaanwijzing bijgeleverd.
2. De imker krijgt de rekening na het onderzoek toegezonden: fl. 15,- per ingezonden monster.
3. Er kunnen verzamelmonsters worden gemaakt van maximaal6 volken per monsterpotje.
4. De imker moet weten van welke volken voor welk verzamelmonster voer genomen is.
5. Belangrijk: het voer moet uit de voerkrans rond het broednest worden genomen.
Namens de Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij in Nederland,
De Werkgroep Amerikaans Vuilbroed
Contactpersonen:

Catherine Reker, tel. 020-4287536
Jan Charpentier, tel. 073-5037030

Een besmetting met Amerikaans Vuilbroed is geen schande
Je krijgt het ongewild en onbedoeld
Help de getroffen imker met raad en daad
Niet melden maar knoeien is w&lschande

