BIJENZIEKTE

Kalkbroed in het bijenvolk
Peter Elshout

In de meeste Nederlandstalige literatuur wordt
kalkbroed (KB) als een relatief onschuldige kwaal
beschreven: na korte tijd verdwijnt ze zoals ze
gekomen is. In veel Zuid- en Oost-Europese landen,
in de VS, Canada en Australië kan kalkbroed zich
manifesteren als een uiterst virulente ziekte.
Mogelijk door genetische veranderingen (mutaties)
zijn er veel agressievere kalkbroedvarianten
ontstaan. Als auteur van dit artikel heb ik 5 a 6 jaar
geleden moeten ervaren dat ook in ons land deze
ziekte extreem kan zijn in haar ontwikkeling en
levenskracht. Twee jaar lang werden mijn rond de
30 volken (op meerdere standen) maar ook de
volken van een collega koninginneteler, genetisch
van hetzelfde teeltmateriaal, ernstig verzwakt.
Waarnemingen bij de vliegspleet en in de bijenkast.
Op de vliegplank en voor de bijenkast liggen witte en
witte groenlzwart gevlekte gemummificeerde bijenlarven. Sommige zijn bijna 6-hoekig, het merendeel
lijkt op een bijenlarve en hebben gezien hun samenstelling veel weg van een stukje bordkrijt. Op de
(varroa)bodem liggen meerdere, soms hele massa's KB
mummies. Vaak doen bijen moeite deze ook voor bijen
ongewenst afval de kast uit te slepen. Afhankelijk van
de ernst van deze kwaal liggen er verspreid in het
broednest KB mummies in de cellen. Het broednest
lijkt doorzeefd met gaten van lege cellen. Bij het
schudden van de raat kan je de los in de cellen liggende
KB mummies horen rammelen. De schade aan het
broed is groter dan dat wat men waarneemt. Achter
vele gesloten cellen ligt geen pop maar een na het
sluiten van de cel door KB gestorven bijenlarve. Vooral
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het broed aan de onderrand van het broednest, het
darrenbroed, is aan deze ziekte van de honingbij
bezweken. De ontwikkeling van KB loopt parallel met
de ontwikkeling van het broednest en laat haar
hoogtepunt in de maand juli zien.

Wat is kalkbroed?
Kalkbroed wordt veroorzaakt door een schimmel met
de naam Ascosphera apis. De schimmel is
tweeslachtig, wat goed te zien is aan de donkere
verkleuring die ontstaat als de twee geslachten een
verbinding aangaan. Als de larve door mycelium van
een geslacht wordt doorwoekerd, vormen zich geen
vruchtlichaampjes van de schimmel en kleurt deze
krijtwit. Sporen van deze schimmel, die zich alleen in
bijenbroed kan ontwikkelen, kunnen in honing en
pollen twee jaar en in onderdelen van een bijenkast
wel 15 jaar levensvatbaar blijven.
De sporen worden met het voedsel en de larvenhuid
opgenomen. Eitjes en poppen kunnen niet aangetast
worden. Alle larven kunnen worden aangetast, maar
het zijn vooral larven van 3 á 4 dagen oud waarbij de
ziekte zich volledig kan ontwikkelen. Waarom bij
larven van 1 á 2 dagen oud de KB sporen niet als bij
oudere larven tot ontwikkeling komen, is niet bekend.
Mogelijk speelt het voedsel van deze larven, voedersapppen uit de voedersapklieren van 5 tot 11 dagen
oude bijen, in plaats van stuifmeel en honing een rol.
Hierover is nog veel onduidelijkheid. Bij een besmetting
van larven van 5 á 6 dagen oud heeft de KB sporenschimmel te weinig tijd om te ontkiemen en mycelium
ontwikkelen. Na de besmetting van de larven zal een
deel van de sporen, in de nog doodlopende darm,
kiemen. Deze kieming wordt mede geactiveerd door
het hoge CO2-gehalte in het achterste deel van de
darm. Het mycelium doorbreekt het epitheelweefsel
van de darm en zal de larve snel na de aanvang van
de popfase volledig doorwoekeren. De schimmel ontwikkelt zich het eerst in het achterste deel van de darm,
en groeit van daaruit naar de voren. Hierbij consumeert
ze alle weefsels van de made met uitzondering van de
kop. De larve sterft de hongerdood, vlak voor of na
de overgang naar de geslotenbroedfase.
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Ook kalkbroed is een factorenziekte
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KB sporen komen in ieder bijenvolk voor. Toch wil dat
Een raat waarin door broeduitval t.g.v. KB vee, Iege cellen zijn
ontstaan. ~oto's:Peter ~lshout
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niet zeggen dat de ziekte in ieder volk tot ontwikkeling
komt. Zoals bij vele ziektes zullen de omstandigheden
. . . . . . . . . . . . . . . .
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(stressfactoren) en de weerstand van de gastheer
bepalend zijn. Niet alleen onverwachte invallende
kunnen
koude, maar ook extreme warmte en *e,
optimale omstandighedenvoor de schimmel varmen.
Door de ontstane stress wordt het evenwicht in het
bijenvolk verstoord. Siities ais ptots imrallede koude
in het vroege vosrjaar, kunnen zeker aan de ondsrste
randen van het broednest KB doen ontstaan. O& ingrepen in een bijenvolk als een controle, maar ook
ingrepen ah damnbroed snijden en de vangraatmethode, veroorzaken stress en bwngen een volk uit
balans. Beschadigd broed, als uitgesneden darrenbroed, vormt een optimak voedingsboden voor KB.
Zeker m de zwermtijd als naast de haaldrift ook de
poetsdrift op een laag pitje staat (Dr. K Dreher). Het
gebruik van medicamenten als antibiotica en syn132 thetische bestrijdtmgmiddelenvoor de vamamijt,
scheppen omstandigheden waarin KB verhoogde
kansen krijgt voor haar ontwikkeling. Ziektes als roer,
nosema, meiziekte en mijtaantastingen, warstoren
eveneens het noodzakelijk evenwicht tussen bijen en
broednest. Het is uiteindeiijk de in het volk aanwezige
bijenmassa die moet zorgen voor een optimaal kbnaat
voor bijen en broed. Daar waar de verhouding bijen
en broed niet in evenwicht is en daardoor de warmtehuishouding, de relatieve vochtigheid en de uitwisfeling van gacsen versword is, vindt IcB optimale omstandigheden bij temperaturen rand de 30°C en een
verhoogd CO2-gehalte. Deze k t a e factoren hebben
de KB sporen n d g voor ontkieming en groei.

Alo een aantarting door KB eenmaal een f& is
De bijen zullen trachten de los in de cellen liggende
mummies te ruimen. Bij al dat gesleep met deze KB
mummies worden er ontelbare hoeveelheden IC6
sporen verspreid. Door luchtcircult&e binnen de bijenwoning, in de beharing van de bijen, m honing en
stuifmeel en door uitwisselingvan m d s l (trophdaxy),
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worden de ziektekiemen naar alle onderdelen in het
bijenvolk getransporteerd. Door het terugvallen van
de poebcl&, mede wamat& doerr ket mmtinu
wegvallen van jonge bijen, verzwakt het volk snel.
Zodra nagenoeg het gehete broed is aangetast, is er
geen kans om te overtew.m.

PortsdriR m een f@Qd@ke
d
larven herValken ~~de b i b de #nkennen en mimen, k m hdmn de d e r e Ieveizs~
voorwa&
goed zijn d@d& mlte &n. In de
nog Ievenb, besmette h
,
zijn nog geen sporen
gevormd. bkunnen dam osk geen gevaar vornrwr
voar een wedwe bemsWg. Wken die pas tot Niriffiisn
overgaan rrttdat kt gehktmrcde b d gedoten Cs,
zullen uiteideli& als g d g van hun verkeerde pm&drift bezwijken. ûeze foutieve pe%mMtkomt v&
voor bij volken waar inteelt he& plaats gevonden.
Ook volken die wel te &#eri hebbn van de vamamijt en een virale besmetting van AW (Acuut Paraiyse
Virus) laten dit foutieve postsgedmg vaak zien. Daor
het terugvallen van de. poet&&, Q& vermmaai&
door het cantinu wegmiten van jonge bijen, vermakt
het volk swl.
Volken w h i j de h a a m voar st&mel in overemstemming is met het verbruik, rijn in staaf vanuit deze
goedpvoenle bijenpopukie dirndremmende
stohn te wtkkelen. Vulken die een buitensporip
drang hebben voor h& verzamelen van stuifmeel,
zullen uiteindelijk door de hm kmtliteit van dit
stu'heelb een vermin&& weerstand ontwikkelen en
hierdoor vatbaarder d a n voor ziektes.

Verspreiding van volk naar vdk
Zoab bij vele b9mettdijks ziektes WO& ook KB door
venliegen, m r i j maar &r ook door de imker wan
volk naar volk verspreid Naest vele natuurlijke invloeden is ket mmal & hkm die mtqt voor de
verspreiding van de zieb. Niet &&zijn
kleding $
daar debelieian, ook het u m h van raten, ai d
niet gevuldmet besmet M n g mtef eWnnwl, k&materiaal, binginnen en &ijen maw a& door ha
voetrsn van r u i k d e e g
mat
haning
werd a
l&%
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Hadend KB mursunirw
M i n g .

+vohn Let een genetische

waar 6 v l ' î a a k n ,
de wonijd&van de K i s t , in de j u k richting
staan (wsen Zuid en Zuricbst), waar vecht, een mdaad aan schaduw en a r d d j d s àe h d e n d e zon,
ri&hat k&kiimaat in de & h s t b beìkdoeden.
Werk in

tim w&n

volkm b r 4 hsbben na&
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bij te lage temperaturen. Werk gericht en snel om
afkoeling te beperken. Zorg voor voldoende dracht.
Krijgen de volken ondanks dit alles toch KB, dan ligt
de oorzaak vaak in de genetische eigenschappen van
de koningin. Een slechte poetsdrift, een lage vruchtbaarheid, maar ook een afwijking aan de ventieltrechter
in de honingmaag kunnen een oorzaak zijn. Kalkbroed
kan na het ommoeren en een lange goedweerperiode
met voldoende dracht, na enige maanden verdwijnen.
Voorwaarden zijn wel dat ernstig besmette broed- en
oude stuifmeelraten verwijderd moeten worden, de
honing geoogst wordt en bodems regelmatig ontsmet
worden. Bij verzwakte en ernstig aangetaste volken is
als laatste noodgreep het maken van kunstzwermen
nog mogelijk. Deze kunstzwermen, vaak uit noodzaak
samengesteld uit meerdere volken, moeten minstens
1,5 kg zwaar zijn en voorzien worden van een jonge,
bevruchte koningin van een andere oorsprong. Deze
zwermen worden in een krappe behuizing, in grondig
ontsmette kasten met d.m.v. ijsazijn ontsmette raten
of kunstraat geplaatst. De gevormde verzamelkunstzwermen pas na drie dagen opsluiting in een koele en
donkere ruimte, in een goed drachtgebied plaatsen.
Voer de zwermen tijdens hun opsluiting en indien er
geen dracht is. Uiteraard mogen deze volken niet
lijden aan andere ziektes en zal een mijtenbestrijding
met melkzuur of oxaalzuur in de behandeling zijn opgenomen.

Varroabestrijding kan hulp bieden

'

Er is naar KB en de bestrijding ervan veel onderzoek
gedaan. Mycologen hebben in laboratoria vele schimmeldodende stoffen uitgetest. In deze niet natuurlijke
omstandigheden vaak met goede resultaten. Toch is
het tot nu toe nooit gelukt deze met goed resultaat in
een complexe samenleving als een bijenvolk toe te
passen. Anderzijds kunnen vele werkzame stoffen in
verband met het gevaar op residuen in de bijenteeltproducten niet toegepast worden.
Wel kunnen er goede resultaten bereikt worden bij
het gebruik van thymol en mierenzuur. Bekend is dat
beide stoffen de poetsdrift van de bijen stimuleert en
dat deze stoffen desinfecterend werken. Behandelen
met thymol is erg arbeidsintensief omdat iedere raat
aan beide zijde met een 0,7 % oplossing besproeid
moet worden. Een continu gebruik van thymol d.m.v.
het thymolraampje systeem Knobelspies heeft naast
het gevaar van thymolresiduen in de honing, beperkt
tot geen invloed op kalkbroed (ervaring van de auteur).
Mierenzuur kan daarentegen gelijktijdig als varroabestrijdingsmiddel worden gebruikt. De Nassenheider
mierenzuurverdamper is ook voor deze bijenziekte

Soms bevat stuifmeel, bedoeld voor menselijke consumptie,
ze& hele KB mummies. Naast dit soort misplaatste
componenten, bevat vreemd stuifmeel vaak ingrediënten die
bij het voeren aan bijen tot ongewenste resultaten leiden.

een tijdelijk inzetbaar alternatief. Doch als de oorzaak
van deze hardnekkige ziekte niet wordt weggehaald
zullen ook bovenstaande middelen nutteloos zijn.

Wat te doen met besmet materiaal?
Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en handelingen
als bij nosema-, amoebe-, wasmot- en stuifmeelmijtbestrijding. Het gehele ratenbestand dat na de inwintering vrijkomt moet d.m.v. ijsazijn ontsmet worden.
Hiervoor is 2 ml per liter kast inhoud nodig. Hou er
rekening mee dat ijsazijn bij temperaturen onder de
15°C een vaste stof wordt en dan niet zijn ontsmettende werking heeft. Kasten kunnen met een goede gasbrander, zoals die door dakdekkers gebruikt worden,
uitgebrand worden. Hierbij moet het hout bruin gebrand worden. Een elektrische verfstripper is voor dit
werk ongeschikt. Het met heet 6% sodawater afwassen
van kastmateriaal heeft eveneens een goede ontsmettende werking voor boven aangehaalde ziektes. Smelt
slechte, oude raten en raten met stuifmeel uit zieke
volken. De vrijkomende was is daarna ontsmet en
geschikt voor de fabricage van kunstraat. De honing
is voor gebruik voor voederdeeg en ander gebruik
voor de bijen ongeschikt omdat deze een bron vormt
van KB sporen. Bij verhitting t.b.v. de ontsmetting, kan
het HMF gehalte tot een voor bijen giftige concentratie
oplopen.
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