Kanttekeningen bij
'Twee seizoenen AVB, een ramp'
Christ Smeekens en Dick Vunderink

Namens de werkgroep Amerikaans vuilbroed (AVB)
een enkele kanttekening.
De onvrede is sterk gericht tegen twee instanties,
de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
(RW) en de Honingzemerij in Boxtel.

1. Bij de bemonstering van bijen in een vervoenverbod geldt ook de medeverantwoordelijkheidvan de
plaatselijke bijenhouders in het venchaffen van 0.a.
adressen. Zonder die medewerking is het niet
298 mogelijk alle volken in het gebied te bemonsteren.
De RW heeft dit jaar voor het eerst moeten werken in
de nieuwe gedecentraliseerde organisatie en daarin
zijn enkele zaken minder goed verlopen. Dat wordt in
de RW binnenkort geevalueerd. Het zou goed zijn als
de klachten kenbaar worden gemaakt aan de Werkgroep AVB, pla C. Smeekens, Ambrosiushoeve. Dan
kan het bij de evaluatie worden ingebracht.
De R W heeft een duidelijke lijn

- klinische verschijnselen + bevestiging uit
laboratoriumonderzoek = altijd ruimen

- sporen binnen vervoenverbod = ook ruimen

2. De honingzemerij kan een bron van besmetting zijn,
maar dan rijzen wee vragen:
a. waarom nu besmetting, nu de zaak grotendeels is
afgedekt en eerder niet, toen de opslag open was en
sommige imkers hun volken plaatsten in de omgeving
om d a a ~ a nte profiteren? Overigens is de RW
wettelijk niet bevoegd bij de zemerij onderzoek te
doen. Dat is het terrein van de Warenwet. De
conclusie dat het afweersysteem van de bijen eerdere
uitbraken heeft voorkomen, lijkt ons zeer gewaagd.
b. vanwaar zijn de vele besmettingen op andere
plaatsen te verklaren, ver van de honingzemerij of
andere honingverwerkende bedrijven? Of zou de
import van teeltmateriaal juist de grootste insleep
vemorzaken, ook in Boxtel?
3. De Ambrosiushoeve doet geen onderzoek
betreffende AVB, is niet betrokken bij de bestrijding
en dient alleen als meldpunt voor de imkers. De
imkers kunnen via hun organisaties voorstellen voor
onderzoek indienen, zoals herhaaldelijk is
gepubliceerd. De suggestie om een pmef te doen
met bijenvolken bij de honingzemerij geeft wellicht
nog geen zekerheid: komt de besmetting vandaar of
van volken in de omgeving?

- sporen buiten ve~oenverbod,na verloop van tijd
herbemonstering en opnieuw beraad. Slechts hier
moet het beleid nog wat verfijnd worden.

Het achterhalen van de oorzaak van een uitbraak van
AVB is erg moeilijk. Door het sluipende karakter van
de ziekte heeft de besmetting mogelijk al jaren eerder
plaatsgevonden en zoek dan de oorzaak maar u i t

Honing in rnelk
Er WOK& gea&mrd om Mng n'& W
vemermn bij w n temperehr h-er dan WT.
'Wat gebeurt er nu met honing a$ men dew imr de
net & o o b melk dm,dm twkt de b n i n g toEh
ook rneer v e r h i

S. Pekkaw, , B o d e
1"

..____
................................................................... ........................ '""...... "...."-.....-..."
maandblad wor imkers november 1999

Exlibris van Mieczystaw v n s y , ,rvr-,l/. Hij werkt in Szczecin, is
duiker, imker en bijenteeltverzamelaar.

................................... .............."................" ............"......"".-.........-.."....".........""...*.-..
"

