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Stuifmeel en honingbijen
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In BeeWorld van maart en juni 2005 stond een interessante artikelreeks
van de Zwitserse onderzoekers Keller, Fluri en Imdorf over stuifmeel en
honingbijen: 'Pollen nutrition and colony development in honey bees: parts
1 en 2'. Omdat het belang van stuifmeel voor een gezond bijenvolk niet
genoeg benadrukt kan worden heb ik een samenvatting van beide artikelen
gemaakt.

Zestig procent van het stuifmeel dat door de honingbijen verzameld wordt
komt van slechts een paar plantenfamilies. Het is niet zo dat dit een
rechtevenredige weergave is van het aantal planten in een regio. Bijen
hebben voorkeur voor bepaalde planten, vooral die planten waarin het
stuifmeel in grote hoeveelheden voorkomt en planten waarbij het stuifmeel
gemakkelijk te verzamelen is. Aan de andere kant hebben bijen een
duidelijke afkeer van bijvoorbeeld komkommer en katoen. Er zijn grote
verschillen tussen volken. Eén van de praktische oorzaken is dat een volk
dat langer in de schaduw staat, later begint met verzamelen waardoor de
beschikbaarheid van stuifmeel anders geworden is. Deze kennis is niet
van recente tijden maar werd al in de veertiger en vijftiger jaren van de
vorige eeuw vastgesteld. Het stuifmeel komt van planten die van nature
veel voorkomen zoals paardenbloem, wilde mosterd, linde, wilg en esdoorn
of van planten die op grote schaal geteeld worden zoals klaver, maïs,

koolzaad en zonnebloemen en ook fruit. Grofweg wordt, in de tijd gezien,
het stuifmeel van de volgende planten verzameld: eerst van bomen zoals
wilg, populier, esdoorn, es, fruit, eik en iep. In mei / juni wordt het beeld
meer divers. In de zomer vliegen de bijen vooral op klavers, tamme
kastanje, maïs en braam. Uiteraard zijn er grote regionale verschillen en
zijn er duidelijke accentverschuivingen tussen het ene en het andere jaar
zonder een duidelijke reden.
Verwerking en opslag van het stuifmeel
Eénmaal in de bijenkast wordt het stuifmeel vermengd met nectar en
speeksel en ondergaat het een melkzuurvergisting waardoor bijenbrood
ontstaat; het wordt als het ware ingekuild. Door de melkzuurvergisting
ontstaan verschillen in eiwitsamenstelling tussen vers verzameld stuifmeel
en bijenbrood. De hoeveelheid eiwit in stuifmeel varieert en is bijvoorbeeld
2,3% in cypres en 61,7% in twaalfgodenkruid (Dodecatheon clevelandii,
Sleutelbloemachtigen). Binnen plantenfamilies is de hoeveelheid eiwit vrij
constant. Het gemiddelde eiwitgehalte in stuifmeel is 20%, in het voorjaar
is het wat lager en in de zomer en herfst hoger.
Voedingswaarde
Over het algemeen heeft het stuifmeel van planten, die door insecten of
andere dieren bestoven worden, niet meer of minder eiwit dan het
stuifmeel dat met de wind verplaatst wordt. Bij de verzamelde
stuifmeelsoorten zitten ook veel windbestuivers. Er zijn essentiële
aminozuren voor bijen. Dit zijn bouwstenen voor eiwitten die niet door de
bijen zelf gemaakt kunnen worden en die de bij dus met het stuifmeel
binnen moet krijgen. Deze aminozuren zijn arginine, histidine, lysine,
tryptofaan, fenylalanine, methionine, threonine, leucine en valine. De
meeste stuifmeelsoorten bevatten deze aminozuren. Een bekende
uitzondering die de regel bevestigt is paardenbloem, die een aantal
essentiële aminozuren mist. De hoeveelheden sporenelementen zoals

kalium, magnesium, calcium, mangaan en ijzer wisselen per plantenfamilie
terwijl zink en koper vrij constant zijn in alle stuifmeelsoorten. Bij het
verzamelen maken bijen geen onderscheid op grond van voedingswaarde.
Zoals bekend worden de koningin, de larven en de darren gevoerd met
voedersap. Hier kan wat stuifmeel bij zitten maar dit draagt voor
hoogstens 5% bij aan de eiwitvoorziening. Jonge werksters consumeren
veel stuifmeel. Ze beginnen hiermee binnen 42 tot 52 uur na het uitlopen
en gaan hiermee door tot ze 8 – 9 dagen oud zijn. Daarna wordt er geen
stuifmeel meer geconsumeerd maar worden de bijen bijgevoerd met
voedersap.
Bijenvolk is grootverbruiker
Een goede stuifmeelaanvoer is onmisbaar voor de ontwikkeling van de bij.
Gemiddeld eet een bij 3,4 tot 4,3 mg stuifmeel per dag. Er is 140 mg
stuifmeel nodig om in de vorm van voedersap een koningin op te kweken
en 125 mg voor een werkster. Een werkster heeft in totaal ongeveer 160
tot 180 mg stuifmeel nodig, wat neerkomt op 25 kg per jaar voor een
bijenvolk. Alle organen worden aangelegd in de broedfase. Hiervoor is
veel eiwit nodig. Als een bij uitloopt heeft ze weinig reserve en dit moet
weer aangevuld worden door als jonge bij stuifmeel / bijenbrood te
consumeren. Is dit niet mogelijk omdat er geen stuifmeelvoorraad is, dan
ontwikkelen de voedersapklieren zich niet, kunnen er geen larven gevoerd
worden en worden de koningin en de darren slechter verzorgd.
De voedingswaarde van stuifmeel kan nog zo hoog zijn, als de bij het niet
kan verteren heeft ze er niets aan. Stuifmeelkorrels hebben een sterke
wand die bedekt is met eiwitten, vetten en suikers om weersinvloeden te
weerstaan. Na consumptie komt het stuifmeel via de honingblaas in de
middendarm waar het tot propjes gevormd wordt, zogenaamde bolussen.
Deze bolussen worden omgeven door membranen die in de darm gevormd
worden. Waarschijnlijk komen hieruit enzymen vrij die het stuifmeel

verteren. De celwand van stuifmeel wordt niet verteerd. De ene
stuifmeelsoort kan gemakkelijker verteerd worden dan de andere. Zo wordt
het stuifmeel van tamme kastanje beter verteerd dan dat van klaver.
Bovendien kan een oudere bij efficiënter stuifmeel verteren dan een jonge.
Uiteindelijk is het rendement van de stuifmeelvertering hoog. Tot 83% van
alle stikstof, het hoofdbestanddeel van de aminozuren, uit het stuifmeel
komt uiteindelijk in de bij terecht.
Wanneer gaan bijen stuifmeel verzamelen?
Het opgeslagen stuifmeel bepaalt voor een deel het
stuifmeelverzamelgedrag. In experimenten waarbij stuifmeel gevoerd werd,
werd minder stuifmeel verzameld en in volken waaruit de voorraad
verwijderd was, gingen meer bijen stuifmeel verzamelen totdat de
voorraad weer op het oude niveau was. Op één of andere manier kunnen
de haalbijen vaststellen hoe groot de stuifmeelvoorraad is. Ook lege
ruimtes in een kast zijn van invloed op de hoeveelheid stuifmeel die
verzameld wordt; het aantal stuifmeelhaalsters neemt toe wanneer een
lege raat in het volk gehangen wordt.

Er is een positief verband tussen de hoeveelheid opgeslagen stuifmeel bij
inwintering en de grootte van het volk in de lente. Er is ook een duidelijk
verband tussen de hoeveelheid broed en de grootte van de
stuifmeelvoorraad; hoe meer stuifmeel, hoe meer broed. Hoe de relatie
precies is tussen stuifmeel en broed is een kip-ei verhaal. Is er veel broed
omdat er veel stuifmeel binnengebracht wordt of wordt er veel stuifmeel
binnen gebracht omdat er veel broed is? Ook de daglengte zou van
invloed kunnen zijn op zowel de ovipositie als op het
stuifmeelverzamelgedrag. Op één of andere manier weten
stuifmeelhaalsters hoeveel larven er in een volk zijn, met andere woorden
hoeveel stuifmeel er nodig is. Een feromoon, geproduceerd door de larve,

is één van de factoren die werkbijen aansporen stuifmeel te gaan
verzamelen. Maar er is meer. Ook de verhouding broed: werksters speelt
hierin mee. In verhouding hebben kleine volken meer stuifmeelhaalsters
dan grote volken.

Het mag duidelijk zijn dat er relaties zijn tussen het aantal
stuifmeelhaalsters, de stuifmeelvoorraad, de grootte van het volk en de
hoeveelheid broed. Hier zijn reguleringsmechanismen aan het werk. Een
aantal is bekend en hierbij genoemd. Toch is hiermee niet alles te
verklaren en zijn er dus nog onbekende mechanismen. Hierdoor is het nog
niet mogelijk het resultaat van manipulatie van bijenvolken met grote
zekerheid te voorspellen.

