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Een echt zomern ummer deze keer, dun maar daarom
niet minder interessant en gevarieerd . lmkers zijn producenten van honing en dat bete kent dat ook wij aan
ai le eisen van kwaliteit moeten voldoen. Martin Schyns
geeft meer details in het hoofdartikel.
O ok in het buitenland worden de regels voor residuen
van diergeneesmidd elen in de honing aangetrokken:
bij overtreding bet aa lt de Britse imker 5000 pond .
Mari van lersel bericht ook over de zoektocht van
Duitse imkers naar een kwal iteitsbij waar wij Nederlanders ja loers op kunnen zijn . Hieruit blij kt maar weer
hoe behoudend onze imkerorganisaties zijn als het
gaat om het stimuleren van selectie en teelt van de
beste bij. Van lerse l zet voor de lezer de ge.integreerde bestrijd ing va n de varroamijt op een rij. In de
beg innerscursus worden de eerste ervaringen met
hon ingsli ngeren opgedaan . Maar of dat slingeren allemaal volge ns de rege ls ging is de vraag!
Natuurlijk in dit nummer aandacht voor de uitbraken
van Amerikaans vui lbroed. Waar halen de bu itenlandse koninginnen die bact erien toch vandaan?
Tenslotte: op 12 september open dag op de
A mbrosiushoeve . Noteer die datum vast .
Marleen Boerjan
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WARENWET

De kwaliteit van honing
Martin Schyns
Sinds december 1995 moeten aile bedrijven, die
voedingsmiddelen verwerken, kunnen aantonen dat
zij bezig zijn een plan op te stellen en uit te voeren
voor het beheersen van de kwaliteit van hun produkten. Dit geldt voor allerlei soorten bedrijven die
voedingsmiddelen verwerken zoals bijvoorbeeld de
suikerfabriek, de g roothandel en de supermarkt, en
dus ook de honingproducent.

De Warenwet
In de Warenwet wordt geeist dat de bedrijven een
plan opstellen waardoor ervoor gezorgd wordt dat de
verwerkte producten veilig voor de consument zijn. De
Warenwet geeft aan dat dit plan moet voldoen aan
het HACCP-systeem. Dit staat voor 'Hazard Analysis
and Critical Control Points', wat vrij vertaald 'gevarenanalyse en kritische beheerspunten ' betekent. Aile
geva ren voor de gezondheid van de consument, die
aa n het gebruiken van de voedingswaren kunnen kle-

De oogst. (Fo to Marleen Boerjan)

ven, moeten onderkend worden en er dient een plan
opgesteld en uitgevoerd te worden waardoor deze
gevaren worden voorkomen. In de praktijk is het nu zo
dat een medewerker van de Keuringdienst van Waren
bij elk voedingsmiddelenbedrijf kan aankloppen met
de vraag hoe het gesteld is met de veiligheid van het
voedsel volgens het HACCP-syteem. De fabrikant
moet kunnen aantonen welke risico's de consument
zou kunnen !open bij het gebruiken van zijn waren en
welke maatregelen er zijn genomen of zulten worden
genomen om deze risico's te beheersen.

Honing
In principe geldt het HACCP-systeem ook voor imkers
die aan hu is of op markten honing verkopen . Ook
imkers mogen de consument natuurlijk niet aan onnodige risico's blootstellen. Naast de eisen van het
Honingbesluit, moet de imker er dus nu ook voor zorgen dat zijn bedrijfsvoering resulteert in een product
dat veilig is voor de consument. Officieel moet hij het
hele verwerkingsproces op papier hebben staan.
Bovendien moet hij kunnen aantonen dat hij dan velgens dit proces zijn honing verwerkt.
Gelukkig is honing van nature een veilig product dat
bijvoorbeeld niet gemakkelijk bederft. De kans op
voedselvergiftiging is te verwaarlozen.

Van nectar tot consument

Voorzijde van de hon ingfolder

Laten we eens nagaan wat er zoa l met honing kan
gebeuren. Bijen verzamelen suikerhoudende (vloei)stoffen zoals nectar en honingdauw en brengen deze
naar hun woning, zodat deze verwerkt kunnen worden
tot honing . Als er gevlogen wordt op drachtplanten
maandblad voor imkers juli/augustus 1998
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WARENWET
vakliteratuur bij te houden. De tweede stap zal zijn dat
hij in geval van verhoogd besmettingsrisico de honing
moet Iaten onderzoeken. Na de Tsjernobyl-ramp kon
dit kosteloos via de Keuringsdienst van Waren.

Bestrijdingsmiddelen
Behandeling van bijenziekten en -parasieten mag
aileen met de wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen. Verkeerd gebruik of het gebruiken van niet-toegestane middelen kunnen een gevaar voor de gezondheid van de consument inhouden. Het is natuurlijk
zaak om zich aan de wettelijke gebruiksvoorschriften
te houden. De imker die zich in dit opzicht keurig aan
de wet houdt valt niets te verwijten. Wei is hij ten
allen tijde product-aansprakelijk, dat wil zeggen dat
een consument de imker verantwoordelijk kan stellen
voor de gevolgen van een bij hem gekocht product.
De imker kan dit weer doorschuiven naar de leverancier van het bestrijdingsmiddel.
Het gebruiken van bestrijdingsmiddelen is overigens

-
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niet verplicht. De imker kan kiezen om ze wei of niet
te gebruiken. Hij doet er in ieder geval verstandig aan
kritisch te blijven, al is het aileen maar omdat hijzelf
vaak meer honing eet dan de gemiddelde consument.

Honingverwerking
Het result aat van de verzamefwoede (Foto's Marleen Boerjan)

die met giftige gewasbeschermingsmiddelen bespoten zijn zal er meestal bijensterfte optreden. Wanneer
voor de bestrijding van plagen in een gewas een voor
bijen zeer giftig middel wordt gebruikt, zal de bij die
op dat gewas vliegt de kast niet meer bereiken en
daardoor worden de bijenproducten niet verontreinigd.
Er ontstaat wei een vervelende situatie wanneer de bij
niet meteen gedood wordt en toch kans ziet om de
kast te bereiken. Sterfte van bijen en/of broed kan
later optreden, maar dan is het kwaad al geschied. Dit
is voor de imker een signaal dat de honing niet meer
te vertrouwen is. Om er zeker van te zijn dat honing
niet op een dergelijke manier verontreinigd is zal de
imker dus aileen van gezonde bijenvolken honing
mogen oogsten. In de praktijk zal het meestal zo zijn
dat een door vergiftiging verzwakt volk niet vee I
honing oplevert. Hierdoor wordt de kans op verontreinigde honing weer verkleind.
Anders is het met radioactieve heidehoning . De imker
zal hier niets van merken terwijl er toch duidelijk een
gevaar voor de consument bestaat. In dit geval moet
de imker ervoor zorgen dat hij van dergelijke calamiteiten op de hoogte is. Dat kan bijvoorbeeld door
maandblad vo or imkers juli/augustus 1998

Een goede hygiene speelt bij de verwerking van
honing natuurlijk eeri grote rol. Residuen van schoonmaakmiddelen waarmee de honingslinger, honingpotten en ander materiaal worden schoongemaakt zouden in de honing terecht kunnen komen. Een simpele
oplossing hiervoor is om aileen veilige middelen te
gebruiken zoals bijvoorbeeld soda en om na het
schoonmaken de voorwerpen goed af te spoelen.
Zorg ervoor dat er een duidelijk etiket op de soda-pot
zit zodat de kans klein is dater per ongeluk een verkeerd schoonmaakmiddel gebruikt wordt. De ruimte
waar de honing geslingerd wordt moet schoon zijn . Er
mogen geen gevaarlijke stoffen in de honing terechtkomen. Na het slingeren en zeven komt de honing in
een schoon vat met deksel om geklaard te worden of
om geroerd en geent te worden. Zorg er voor dat
geen verontreiniging kan optreden tijdens het vullen
van de honingpotten.
Bij het vullen van de patten speelt nog een gevaar
een rol. Tijdens het transporteren of het opslaan kan
glaswerk beschadigd raken en kan er een stukje glas
in een pot terechtkomen . De kans is klein, maar het is
niet uitgesloten. Om te voorkomen dat een stukje glas
in een pot achterblijft, kunnen de schoongemaakte
patten omgekeerd op een schone tafel gezet worden .
Aile ongerechtigheden vallen er dan uit.

J

WARENWET
Etiket
ledere potje honing moet voorzien worden van een
etiket dat voldoet aan bepaalde eisen (zie Bijen 6(6):
174-175 (1997). Het partij-herkenningsteken kan
bestaan uit een nummer. Dit nummer dient ervoor om
de partij achteraf te kunnen identificeren als er iets
niet in orde is. De imker moet dan wei schriftelijk bijhouden hoe de verschillende partijen te identificeren
zijn. De houdbaarheidsdatum moet de datum van
minimale houdbaarheid aangeven. Volgens het
Honingbesluit moet onder andere het enzymgehalte
binnen de houdbaarheidstermijn nog aan de bepaalde
waarden voldoen, maar in het kader van de voedselveiligheid kan een te hoog opgegeven houd-baarheidstermijn meestal geen kwaad: honing in een gesloten
potje kan niet echt bederven en het is onwaarschijnlijk
dat een consument ziek wordt van oude honing.

Conclusie
Het productieproces van honing is een complex
geheel waar theoretisch gezien nogal wat gevaren aan
kunnen kleven. In de praktijk valt het allemaal reuze

mee en komen er gelukkig weinig problemen met
honing voor. Om aan de technische kant van de
HACCP-regeling te voldoen hoeft een imke r die zijn
honing vakkundig en met de nodige zorg verwerkt
geen extra maatregelen te treffen. Als de honing
goed verwerkt wordt hoeft hier immers niets aan te
veran deren. Officieel zou dit aileen op papier moeten
staan.
Dit artikel geeft aan wat de wetgever officieel van de
honingverkopende imke r verwacht, maar als deze nog
niets op papier heeft staan is er geen reden tot
paniek. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de
Keuringsdienst van Waren bij imkers zal aankloppen
om hun op de HACCP-regeli ng aan te spreken. Waarschijnlijk is er voor de Keuringsdienst van Waren geen
reden om een probleemloos kleinschalig product als
imker-honing hoog op de prioriteitenlijst te zetten.
Een vakkundige imker die op kleine schaal honing verkoopt kan dit volgens mij met een aanvaardbaar risico
voor de consument doen. En daar is de hele HACCPrege ling nu precies voor bedoeld: om de veiligheid
voor consument zeker te stellen.

Bijenstal van de heer Jansen uit Markelo . De heer Jansen ontvangt regelmatig gei'nteresseerde groepen in zijn stand.
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Raampjesautomaat

Een nieuwe wet

Een machine waar aan de voorkant een plank ingaat
en waar aan de achterkant de raampjes bedraad en
wei uitkomen, is de droom van elke imker.
De Zwitser Hans Jorg Wuthrich heeft zo'n machine
geconstrueerd, BIWARA (BienenWAbenRAhmen)
genaamd. De computergestuurde machine produceert vier raampjes per minuut en is afstelbaar voor
allerlei maten. Bij een afname van 800 raampjes komt
de prijs op ± !1,25. Bron: ADIZ 1/98.

De Engelse imkers hebben sinds 11 augustus 1997 te
maken met een nieuwe wet. Deze houdt in dat in
voedsel afkomstig van dieren in beperkte mate residuen van diergeneesmiddelen teruggevonden mogen
worden. De vastgestelde drempel mag men niet overschrijden. In Engeland is aileen Bayvarol toegelaten en
derhalve mogen aileen residuen van flumetrin in de
honing aanwezig zijn. Er ontstaat een groot probleem
voor onze Engelse collega's zodra de mijten resistent
worden voor Bayvarol. De Engelse schrijver van deze
mededeling is niet optimistisch over een bereidwillige
medewerking van de overheid voor toelating van
andere middelen. Tot zover is er niets bijzonders.
Worden er overblijfselen van andere bestrijdingsmiddelen zoals oxaalzuur, thymol, amitras en dergelijke in
de honing gevonden dan kan dat de imker een boete
opleveren van 5000 pond . Dit lijkt me een aardige stimulans om op een milieuvriendelijke wijze de varroamijt te bestrijden.
Bron: British Bee Journa/1 / 98.

Vergelijking van kasten
Aan de universiteit van Hohenheim loopt een vergelijkingsonderzoek naar verschillen tussen kunstofkasten
en kasten van red cedarhout. Er zijn nog geen grote
verschillen in overwinteringsgedrag en volksontwikkeling gevonden. Gemiddeld was het broednest in de
kunststofkasten iets kleiner. De volken in de kunststofkasten gebruikten in de winter 2 kg suiker minder en
haalden 10% meer honing. Het onderzoek wordt nog
voortgezet. Bron: ADIZ 3/ 98.

Genetische manipulatie
In de vorige aflevering van Bijen berichtte ik u over
genetisch gemanipuleerd koolzaad met daarbij de
vraag of het stuifmeel van deze planten, wilde planten
van de koolzaadfamilie kan be'lnvloeden. Deense biologen van het nationale Riso-laboratorium in Roskilde
hebben inmiddels een antwoord. Stuifmeel van koolzaad dat ongevoelig is voor het herbicide 'Basta' (handelsnaam voor glufosinaat) kan worden overgedragen
op koolzaadachtige onkruiden. Deze worden daarmee
ook ongevoelig voor Basta . Voor de boer wordt het
dan toch weer wieden. Nieuwe eigenschappen ten
gevolge van genetisch manipulatie kunnen zich in de
natuur ongecontroleerd verbreiden.
Het Scottish Crop Research Institute in Dundee keek
naar aardappelen die na genetische gemanipulatie
een natuurlijk insecticide produceerden. Ze ontdekten
dat de aardappelen voor de helft minder last hadden
van bladluizen. De lieveheersbeestjes die van deze luizen leefden, bleken een 50% kortere levensduur te
hebben. Zowel mannetjes als vrouwtjes hadden een
verminderde vruchtbaarheid. Er is nog geen nieuws
over bijen die hierop bladhoning verzamelden.
Bron: Deutsches Bienen Journal 2/'98, Beekeeping 1/'98.
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Om jaloers op te zijn
lmkers willen graag goede bijen hebben. Het is niet
zo moeilijk om op de eigen bijenstand het beste volk
aan te wijzen, maar in een grater verband is dat veel
moeilijker omdat de omgeving en de imker zelf zo'n
grote invloed op het resultaat uitoefenen. Het heeft
me altijd verbaasd dat bij ons de imkerorganisaties
zich nauwelijks inlaten met het zoeken naar de beste
bij. Dat is toch een belangrijke dienst aan hun !eden.
In Beieren kent men een wet op de teelt van dieren.
Een onderdeel van die wet maakt het de staat mogelijk de resultaten van een teelt van die dieren te
onderzoeken met het doel de telers bij hun selectiewerk te ondersteunen en de resultaten landelijk te
verspreiden. Op 11 proefboerderijen in Beieren doet
men jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van bijen. De
volken worden op 10 pun ten gekeurd: varroa, nosema, kalkbroed, overwintering, voorjaarsontwikkeling,
honingopbrengst,zwermneiging, zachtaardigheid,
raatzit en uiterlijke kenmerken. De koninginnen voor
deze volken komen van erkende telers. De resultaten
van dit onderzoek zijn nuttig voor imkers die goed
bijenmateriaal willen kopen.
Bron: lmkerfreund (4) 1998.

DAGBOEK VAN EEN BEGINNERSCURSUS 7

Slingeren en doppen breken (deel 7)
Peter Liefbr oer

Dit dagboek volgt de ' b eginnerscursus' 1997 van
het AOC Clusius College in Alkmaar. Deze cursus
heeft een al jarenlange t ra ditie en wordt
georganiseerd in samenw erking met VBB Nvereniging Noord Hollands M idden. Cursisten
komen uit heel N oord Holland boven het
Noordzeekanaal en Amsterdam.

Slingeren
We slingeren de honing op de laatste dag van mei.
Anderha lve dag v66r het slingeren leg ik in plaats van
het koninginnenrooster een honinguit laat. Drie weken
geleden hebben we de roosters geplaatst en het darrenbroed gekopt, dus is de broedkamer boven het
rooster broedloos. Een uitlaatbord is gemakkelijk,
hygienisch en het afnemen van de honingkamers kan
snel gebeuren als de bak boven 't rooster tenminste
echt broedloos is.
De bewuste zaterdag blijkt dat de uitlaatborden heel
redelijk gewerkt hebben: van vier volken kunnen de
honingkamers zo afgenomen worden , van drie volken

tegelijk geslingerd kunnen worden. Daarnaast gebruiken we een ontzegelbak, die net als de slinger, de zeef
en het aftapvat van roestvrijstaa l is. Prettig materiaal,
dat heel mooi blijft en gemakkelijk schoon te maken
is . Voordat we een honingkamer ontzegelen en sl ingeren wegen we de complete bak op een personenweegschaal. Na afloop herhalen we dat, zodat per
kast het netto honing(wasdeksel}-resultaat bekend wordt.
De totale opbrengst valt wat tegen: 46 kg van zeven
volken, ruime 12 pond per kast. Belangrijkste verkla ring is natuurlijk het matige weer in mei. Daarnaast
hadden een paar volken voor een goede opbrengst
verenigd moeten worden in het vroege voorjaar, maar
ze waren nodig voor de cu rsus. Toch is iedereen
tevreden. Er is geslingerd en iedereen gaat met
honing naar huis. En hoewel bijenhouden meer is dan
honing halen, is de honingoogst een hoogtepunt.

Zwermen scheppen
De eerste week van juni is het prachtig weer. lk ben
met de kinderen van de school waar ik dagelijks werk
'op kamp'. De bijen hebben er ook van genoten, blijkt
op vrijdag bij terugkomst. Er hangen drie zwermen,
twee hangen lekker laag, een ha ngt onbereikbaar
hoog. De twee lage zwermen schep ik en stop ze in
een drieramer. Het zuilen wei nazwermen zijn van mijn
eigen volken, die een dag eerder dan gepland zijn
afgekomen.

Doppen breken
Op zaterdag 6 juni besl uiten we een periode van twee
maanden. De rijpe koningin nen (kwakers) kunnen aan
het einde van deze zaterdagmiddag bevrijd worden in
twaalf volken. In elk volk Iat en we naast de tuter twee
Michelle (/inks) en Flip aan het honingslingeren.
(Foto: Pet er Liefbroer)

moeten de ramen toch geveegd worden hoewel het
aantal bijen al erg klein is. We nemen aile ramen met
honing mee naar binnen en we gaan de slingerruimte
inrichten .
De slingerruimte is een klaslokaal. Op het linoleum leg
ik altijd oude, maar schone, lakens, om het verspreiden
en intrappen van propolis en was zoveel mogelijk te
voorkomen. Vroeger slingerde ik thuis, op zolder en
het propolisspoor op de trap is nog steeds niet helemaal uitgewist.
lk besch ik over een kleine slinger, waarin drie ramen

j onge koninginnen lopen . We doen dat nadat we aile
ramen hebben afgeslagen en aile doppen gebroken
hebben. Daarnaast oogsten we van volken met veel
rij pe moeren nog wat extra moeren in een haarspeld.
Die zijn voor de volken zonder (rijpe) moeren .
Ondanks het slechte weer breken we aile doppen in
aile kasten . In aile drukte blijken er voor de laatste
twee kasten zonder rij pe moeren geen moeren meer
beschikbaar uit een haarspeld. We zetten deze twee
kasten 'op een dop', wa nt doppen met onrijpe moeren zijn nog wei beschikbaar. Later, bij inspectie van
jonge moeren, zal blijken dat beide volken t och moerloos zijn.
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Goudenregen (Laburnum anagyrofdes Med.)
Als in mei de goudenregen bloeit is er in een bebouwde omgeving met plantsoenen en parken een overvloed aan bijenplanten die tegelijkertijd in bloei staan .
Ondanks het nadeel dat de bloemen de bijen geen
nectar kunnen bieden, kunnen ze de concurrentiedruk
met gemak weerstaan. Regelmatig zijn bijen op de

draden, om en om gerangschikt. Eerst openen zich de
helmknoppen van de lange meeldraden . Bij de bloemen
van deze bijenplant komt het stuifmeel bij het beg in
van de bloei vrij volgens het pompmechanisme, waarbij door druk op de kiel het stu ifmeel uit de kiel naar
buiten wordt geperst. Bestuiving kan eerst effect heb-

bloesems te zien, zwaar beladen met stuifmeel.

ben als het oppervlak van de stempel door bijvoorbeeld insectenbezoek is beschadigd en de nodige
kleefstoffen zijn vrijgekomen.

Geslacht met twee soorten
Het geslacht goudenregen (Laburnum Med.) van de
vlinderbloemenfamilie (Leguminosae) telt maar twee
soorten : de goudenregen (Laburnum anagyro/des
200 Med.) en de alpen goudenregen (Laburnum a/p{num
(Miller) Bercht & Presl .). Beide hebben hun oorsprong
liggen in Midden- en Zuid-Europa.

De oudste van de Hortus
Vlakbij het poortgebouw van de Hortus Botanicus in Leiden staat een alpen goudenregen die in 1601 is geplant
door Carolus Clusius (Charles de I'Escluse), de eerste
prefect van de Hortus. Het is de oudste cultuurplant van
de Hortus, die door de medewerkers met de grootst
mogelijke zorg wordt omringd. Over 3 jaar hoopt men
het 400-jarig bestaan van de boom te vieren .

Draaiende bloemen
Goudenregen heeft de vorm van een struik of een
boom. De bladen zijn drietallig en ze staan wisselstandig op lange behaarde stelen . De onderzijde van
de bladeren is bezet met een dichte aanliggende korte
beharing en met verspreid staande lange beharing.
Bij de alpen goudenregen ontbreekt de korte beharing.
De bloemen staan in sierlijke hangende trossen . In het
knopstadium is de vlag van de bloem omlaag gericht.
Even voor het ontluiken draait de bloemknop zodanig
om zijn as dat de geopende bloem de vlag naar boven
steekt. De bloemkroon is heldergeel van kleur. Op de
vlag ligt een tekening van bruine strepen die ruim de
helft van de hoogte daarvan beslaat. Deze markering
op de bloemkroon wordt ook wei het honingmerk
genoemd, voor de bijen heeft hij geen functie bij het
vinden van nectar.

Het vrijkomen van stuifmeel
De vlag, en dus ook het honingmerk, heeft echter wei
een functie bij het verzame len van stuifmeel. De meeldraden zijn over een groot deel van de helmdraden
met elkaar vergroeid. Er zijn 5 korte en 5 lange meelmaandblad voor imkers juli/augustus 1998

Bijenbezoek
Voor het verzamelen van het stuifmeel Iandt een bij op
de kiel van de bloem . De vlag en het hon ingmerk zijn
daarbij goede orientatiepunten. Bij de goudenregen
speelt geur geen rol voor de orientatie, want de
bloemen zijn geurloos. Bij de alpen goudenregen wei ,
want die geuren heerl ijk. Om het stuifmeel te kunnen
verzamelen zet de bij de kop tegen de vlag en drukt
met de poten de kiel en de zwaarden omlaag , waarna
het stuifmeel tegen de onderzijde van de bij komt . De
stuif meelklompjes hebben een lichtbruine kleur.

Vermeerdering
Aileen bij kruisbestuiving vindt er zaadvorming plaats,
want de bloemen zijn zelfsteriel. De vrucht is een peul,
die aan een zijde openspringt. De zaden hebben een
donkerbruine kleur. Ze ontkiemen het beste als ze aan
koude blootgesteld zijn geweest.

Giftig
Zowel van de goudenregen als van de alpen goudenregen bevatten aile delen de zeer giftige al kalo'1'd e
cytisine . Het loof bevat maar weinig van deze stof,
maa r is toch schadelijk voor paarden . Het wordt wei
door schapen en hazen gegeten. De bloemen en
zaden bevatten een grote hoeveelheid van dit gif.

Bastaard
Door kruising van de goudenregen met de alpen goudenregen is er een bastaard ontstaan : de Laburnum x
watereri (Kirchner) Dipp. Deze heeft de grate bloemen
van de goudenregen en de lange bloemtrossen en de
bloemgeur van de alpen goudenregen. Een ideale cultivar voor tuinen en plantsoenen .
Literatuur
Kugler, H. (1966): UV -Male auf Blut en. Ber. Deutsch . Bot .
Ges. 79: 57 -70.
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Gouden regen (Laburnum anagyroides M ed .)
A kortlot met bladeren en bloeiwijze; B b loemkroon : 1 vlag, 2 zwaarden, 3 opengeslagen kiel; C bloemkelk met
meeldraden en stamper; D opengeslagen ein d e van d e meeldrad en; E st uifmeelkorrel : 1 p olai r, 2 equatoriaal, 3
ko rre loppervlak; F stamper; G opengesprongen vrucht; H zaad .
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Christ Smeekens

Open dag Ambrosiushoeve
Op zaterdag 12 september 1998 is van 10.00 tot
16.00 uur de jaarlijkse Open Dag van de Ambrosiushoeve. De meest recente onderzoeksresultaten
zullen dan worden gepresenteerd. Ook wordt
informatie gegeven over het verloop van de diverse
onderzoeksprojecten. De onderzoekers van de

• De diagnose van Amerikaans vuilbroed door
middel van honingonderzoek
• lnformatie over het IKC-rapport over concurrentie
tussen honingbijen en andere bloembezoekende
insekten in natuurgebieden
• Overzicht van het lopende onderzoek en het onder-

Ambrosiushoeve zijn aanwezig om toelichting te
geven op het onderzoek. Uiteraard is er gelegenheid om hierover onderling van gedachten te wisselen.

zoeksplan voor 1999
• Op de informatiestand is er gelegenheid om diverse
publikaties en onderzoeksverslagen van de
Ambrosiushoeve en het IKC te kopen.
• Videopresentaties van verschillende onderwerpen
uit de bijenhouderij en bestuiving.
Regelmatig zijn er rondleidingen door het drachtplantenarboretum . Deze rondleidingen worden verzorgd
door deskundige rondleiders. In het drachtplantenarboretum staan ruim 500 verschi llende soorten drachtplanten . Vooral in de vaste plantentuin zijn er dan veel
planten in bloei .
De vrienden van de Ambrosiushoeve zullen ook weer

202 De volgende onderwerpen zullen worden gepresen-

teerd:
• A nalyse van honing
• Onderzoek van bijenziekten, de Ambrosiushoeve
als servicecentrum voor de bijenhouderij
• Varroa en onderzoek naar methoden voor duurzame
bestrijding
• Bestuivingsonderzoek
• De resultaten van het onderzoek naar de verschillen
tussen zwermcelmoeren en redce lmoeren

present zijn met een informatiestand bij het ir. Mom-

De tuin van de Ambrosiushoeve in het voorjaar. (foto: Marleen Boerjan)
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N I E UWS VAN DE AMBROSIUSHOEVE
merspaviljoen . Zij zullen zoals in vorige jaren weer zorgen voor een natje en een droogje.
De Open dag van de Ambrosiushoeve is een goede
gelegenheid om kennis te nemen van het onderzoek
en de ontwikkelingen in de bijenhouderij en de insektenbestuiving.
De Ambrosiushoeve is te bereiken via de A58 die Tilburg aan de zuidkant passeert. Neem op de A58
afslag Hilvarenbeek en volg de borden 'Beekse Bergen'. Net voordat u bij het parkeerterrein van de
Beekse Bergen aankomt ziet u aan de rechterzijde de
ingang van de Ambrosiushoeve . Met het openbaar
vervoer kunt u vanaf het station Tilbu rg centraal de
bus nemen naar de Beekse Bergen .

Steunmaatregelen EG tot verbetering van
productie en afzet van honing
Door deze nieuwe steunmaatregelen heeft de Ambrosiushoeve een aantal onderzoeksprojecten gestart om
de productie en afzet van honing op structurele wijze
te verbeteren . Hiervoor wordt de bestrijding van bijenziekten gestimuleerd , wordt gewerkt aan de verbetering van de oogst, opslag, verpakking en aan de
kwaliteit van honing. Voor de bestrijding van varroa en
andere bijenziekten worden op de Ambrosiushoeve
experimenten uitgevoerd voor de verbetering van de

duurzame bestrijding . Hierdoor kan het gebruik van
chemische middelen worden beperkt. Er worden cursussen gegeven en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.
Tevens kunnen aile bijenhouders, bij problemen met
hun bijenvolken, na telefonisch overleg , gratis bijen
insturen voor de diagnose van bijenziekten.

Gratis uitgebreid onderzoek van honing
Voor wat betreft honing heeft de Ambrosiushoeve nu
facil iteiten om uitgebreide honinganalyses uit te voeren. Deze analyses zijn: bepa ling van het suikergehalte
en het aandeel glucose, fructose en saccharose hierin,
de diastase-index, het HM F-gehalte en de bepal ing
van de herkomst van de honing aan de hand van het
stuifmeel in de honing . Deze analyses zijn voor de bijenhouders gratis en zijn bedoeld om de bijenhouder
meer inzicht te geven in de kwaliteit van het product
hon ing. Hierdoor kan de kwa liteit worden gewaarborgd en waar mogelijk worden verbeterd.
Elke bijenhouder kan honing voor ana lyse aa nbieden.
Voor d it onderzoek is minimaal 250 gram hon ing
nodig . De honing verzend en in een onbreekbare verpakking. U krijgt de uitslag va n het onderzoek thuisgestuurd.

Tot ziens op 12 september!

De b ijenst al met korven (foto : Marleen Boerja n)
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Repareren of rentenieren
Een gecombineerd juli/ augustusnummer van het
maandschrift voor bijenteelt (het voormalige 'Groentje') verscheen in 1955 voor de eerste maal. De reden?
Oplopende kosten bij teruglopend ledental. Daaraan
vooraf ging 1940 met een eenmalige combinatie van
het juni/ju linummer. Van de toenmalige nood is nu een
deugd gemaakt. De stoom is van de ketel en vakanties staan centraal. Het ademt de sfeer van 'rustig aan'
en 'het bijenseizoen is gelopen'. Niets is minder waar.
Blijft allereerst de vraag wat je na terugkeer van
vakantie aantreft. Volken met een goed broedpatroon
204 en gevulde honingkamer(s)?, ik wens het u toe . Maar
ook de aflegger met oude moer die alsnog is gaan
zwermen, of een jonge koningin die verloren is gegaan met bultbroed als resultaat, horen tot de mogelijkheden. Laten we het in juli en augustus maar houden op repareren en rentenieren, want bij de meeste
volken zal het best wei voor elkaar zijn . Succes alle-

-

maal.

Varroabestrijding en een
reaktie
Na de zomermaanden vindt er een tweedeling plaats.
Ten eerste is er de groep imkers voor wie geen oogst
meer is te verwachten. Zij houden zich bezig met de
opbouw van hun volken. Vroegtijdig inwinteren voorafgegaan door kleine parties voer om het volk aktief
te houden. Uiteraard is het de bedoeling zo veel en zo
lang mogelijk breed, dus winterbijen, te krijgen en te
houden. Niets is namelijk zo ondankbaar als het inwinteren van een volk met afgetobde bijen. Daarom gaan
deze imkers reeds in augustus over tot het bestrijden
van de varroamijt. En dat brengt me gelijk bij het artikel van Dick Vunderink over varroabestrijding toen, nu
en straks in Bijen van maart jl .. Aan het onderdeel
'toen en nu ' valt weinig toe te voegen. Aan het
'straks' kom ik direct toe . Van de vijf stellingen wil ik
bij de tweede een vraagteken plaatsen. Er staat: 'Het
negatieve effect van chemische bestrijding wordt
overdreven. Ge'1'mporteerde honing en was vormen
een grotere bron van zorg dan de Nederlandse.'
Moeten we hieruit afleiden dat de residuen gif van de
buren erger zijn dan hetgeen we zelf in de was
opbouwen? Om aan de vraag naar kunstraat te kunnen voldoen zijn we aangewezen op import want de
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Nederlandse bedrijfstak bijenteelt, jawel bedrijfstak, is
niet zelfvoorzienend. Terecht vormt dat een voortdurende bron van zorg, maar deze zorg lijkt me niet minder ernstig dan het hergebruik van Nederlandswe raat
als grondstof voor de kunstraatproductie. Bij varroabestrijding 'straks' gaan we wellicht toch weer gebruik
maken van mierenzuur, maar op een andere manier.
Wat is het geval. In de Verenigde Staten is Apistan het
enige toegestane middel om de varroamijt te bestrijden . Na berichten over resistentie van de mijt voor
Apistan (nu ook in Florida geconstateerd) is onder de
Amerikaanse imkers onrust ontstaan. Ze dringen er bij
hun overheid op aan om mierenzuur als bestrijdingsmiddel te legaliseren. Mierenzuur in vloeibare vorm
toegediend is bij onoordeelkundig gebruik gevaarlijk,
het leidt vaak tot verkeerde toepassing en het verdampt bovendien snel. Om al deze bezwaren het
hoofd te bieden is er door onderzoekers van de faculteit Landbouw (USDA) een gelei ontwikkeld bestaande
uit mierenzuur en een bindende substantie . De gelei is
verpakt in plastic zakjes en wordt bij gebruik op de
broedramen gelegd. Door een aantal kerven in het
plastic te geven kan het verdampende mierenzuur zijn
werk doen . waarbij de imker niet in contact komt met
het mierenzuur. Tijdens veldproeven werden tot 84%
van de mijten gedood. In december 1997 is patent
aangevraagd . Toen ik bovenstaande met een bevriend
imker besprak, maakte hij de zeer logische opmerking
dat op deze manier wellicht ook andere werkzame
natuurlijke grondstoffen in geleivorm kunnen worden
verwerkt. De imker krijgt dan de beschikking over een
grotere verscheidenheid niet-giftige middelen om de
varroamijt te bestrijden, waarbij de kans op resistentie
sterk wordt vertraagd.

Najaarsdracht
Terug naar de tweedeling waarover ik in het begin van
deze aflevering sprak. Aan de andere zijde bevinden
zich de imkers met een najaarsdracht. In de eerste
plaats imkers in de verstedelijkte gebieden, waar na
overleg met de gemeentelijke plantsoenendienst veel
Symphoricarpus of radijsboompjes zijn aangeplant.
Voor hen zit het seizoen er beslist nog niet op.
Genoemde struikjes geven overvloedig nectar waarvoor geen uitbundig zonnig weer nodig is. lntegendeel, drukkend warm weer met een hoge luchtvoch tigheid, waarbij wij onszelf in de weg lopen, vormen
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voor deze struikjes de ideale omstandigheden voor
een rijke nectargift. Zelfs motregen staat dat niet in
de weg. Je staat er niet altijd bij stil maar wat zien we
hier weer een verfijnde afstemming tussen de bloeiperiode van de plant en de noodzakelijke weersomstandigheden. Kenmerkend voor het najaar is een
hogere luchtvochtigheid door afkoeling in de Ianger
wordende nachten. De bijenvlucht is vooral intensief
in de ochtend en namiddag (dus de momenten met
de hoogste luchtvochtigheid). De hoofdbloei valt van
begin augustus tot ver in september. Omdat de bijen
in het najaar geleidelijk de trosvorm aannemen werken we in deze tijd van het jaar met een lage honingkamer. En daarmee is beslist nog een leuke hoeveelheid honing te winnen. De smaak van deze amberkleurige
honing is zachtzuur. Wordt er ook bladhoning verzameld dan is de kleur donkerbruin tot zwart. Voor stu ifmeel moeten de bijen in een andere richting zoeken.
Nog nooit heb ik een bij met stuifmeel op de Symphoricarpus kunnen ontdekken . In verband met het
inwinteren haalde ik de honingkamers rond 5 september van de volken. Net als bij de heideimkers volgde
ik de strategie van de krappe behuizing . Bij aanvang
dracht de onderbak met minstens acht raten broed en
de zijraten vol voer. Wilt u net als de heideimkers
raathoning winnen hang dan in het midden van de
honingkamer een uitgebouwde raat en ook aan de
twee zijkanten. De rest van de honingkamer opvullen
met raampjes met een strip kunstraat van een 1/2 em
als starter. Als alles meezit dan worden de raampjes
prachtig volgebouwd en -gedragen met honing . Voor
Terschelling voldeed in 1997 het weer aan aile voorwaarden om de heidedracht tot een succes te maken .
Veel regen in de voorzomer en droog warm weer tijdens de bloei . De oogst was best met van vier volken
200 prachtige stukken brokhoning en daarnaast nog
flink wat heideslingerhoning . Voor deze ex-polderimker was het een feest. Even dreigde het nog op een
drama(tje) uit te lopen toen ik halverwege de dracht
de eerste raampjes schitterend verzegelde raathoning
verwijderde om in ons museum aan de bezoekers te
Iaten zien . lk zat in tijdnood en gunde me geen tijd
om de bijenveger te pakken . Er zaten nog een paar
bijen op de raat, maar die zou ik er in de tuin wei
even vanaf slaan. Na de eerste tik lag het grootste
deel van de nog warme raat in het stof. Pas toen de
tweede raat ook voor mijn voeten lag drong het tot
me door dat van ongedrade raampjes de bijen op een
andere manier van de raten moeten worden verwijd erd. Heel pijnlijk allemaal voor de imker, maar de
bijen hadden een feestmaal. Eenmaal polderimker
blijft polderimker en ... al doende leert men .

Het weer in de zomer
Voor de maanden juli en augustus geldt over de
periode 1961 -1990 een landelijk gemiddeld aantal
uren zonneschijn van respectievelijk 191 en 187 uren,
een hoeveelheid neerslag van 70 en 68 mm en een
gemiddelde maximumtemperatuur van 20.7 en
21,0°C. Het weer van de afgelopen vijf jaren leest u in
onderstaande tabelletjes af.
Juli-maanden
Jaar
1993
1994
(27,2)
1995
(25,5)
1996
1997

(uren)
Zon
somber
zeer zonnig (287)

Neersl ag
zeer nat
droog

zeer zonnig (272)

vrij droog

norma aI
normaal

droog
normaal

Augustus-maanden
Jaar Zon
(uren)
1993
somber
1994
normaal
1995
zeer zonnig (277)
(25,5)
1996
1997
(26,0)

normaal
zonnig

(248)

(mm)
(130)
( 41 )

Max.temp (°C)
keel
zeer warm
zeer warm

( 42)

normaal
normaal

Neerslag (mm)
normaal
norma aI
zeer droog (29)

Max.temp (0 C)
keel
(1 9,8)
normaal
zeer warm

nat
droog

vrij warm (22,5)
zeer warm

(45)
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United States Department Agricu lture (USDA), Formic ki lls
both mites in U.S. Bee Cu lture, 126(01) : 49 (1998)
Vunderink, D., Varroabestrijding: teen, nu en straks. Bijen
7(3): 80 (1998)

Eischen, Dr. F., Varroa control problems, American Bee
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Bijenbibliotheek
Als aanvulling op het artike l 'Biaderen en bestellen
per beeldscherm van Joop Beetsma in Bijen
7(6):167 (1 998) hierbij de route om op de homepage van deze bibliotheek te komen:
http://www.bib.wau.nl
hierna kiezen voor ' electronic publications'
hierna kiezen voor 'catalog'.

maandblad voor imkers juli/augustus 1998

205

BESMETTING

Drie uitbraken van Amerikaans vuilbroed

-

206

Christ Smeekens
Op het moment van dit schrijven (26 juni) zijn er drie
uitbraken van Amerikaans vuilbroed vastgesteld.

De bijenhouder zelf is een belangrijke verspreider
door het werken in zijn volken . Via handen, kastdelen ,
kleding en gereedschap kan hij Paenibaci//us larvae

De eerste uitbraak werd op 3 juni 1998 vastgesteld in
Loosbroek ten oosten van 's Hertogenbosch. Meteen
werd door de RW een vervoersverbod voor bijen
ingesteld. Op 4 juni werd bij een imker in het nabijgelegen Berlicum ook Amerikaans vuilbroed vastgesteld.
Het vervoersverbod van Loosbroek is meteen uitgebreid met Berlicum .
Op 8 juni werd Amerikaans vuilbroed vastgesteld in

verspreiden over de volken waarin hij werkt. Ook
door het overhangen van raten kan besmetting van
het ene volk door het andere volk plaatsvinden.
In het bijenvolk gebeurt de verspreiding voornamelijk
door de werksterbijen . Deze bijen zijn zelf niet ziek,
maar verspreiden de sporen via de monddelen naar
de vatbare larven tijdens het aanbieden van voedsel.
Door roverij van sterk verzwakte besmette volken kan
ook verspreiding van Paenibacillus larvae optreden.
Vervliegen is niet de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van Amerikaans vuilbroed.

de Zuid- Limburgse gemeente Gulpen . Ook hier werd
een vervoersverbod voor bijen ingesteld.
Vervolgens werd op 10 juni Amerikaans vuilbroed
vastgesteld in Boxtel (Brabant). Hierna werd in de
omgeving van Boxtel bij nog vier andere imkers Amerikaans vuilbroed vastgesteld waardoor het vervoersverbod rond Boxtel is uitgebreid met de plaatsen
Liempde, Gemonde en Esch . In totaal is, op het
moment van het schrijven van dit artikel, bij 7 imkers
Amerikaans vuilbroed vastgesteld. De RW voert
onderzoek uit bij de bijenhouders die hun bijenvolken
in de vervoersverboden hebben staan. Het vervoersverbod voor bijen ivm Amerikaans vuilbroed te Sas
van Gent is opgeheven.

Ziekteverschijnselen en de verspreiding
Amerikaans vuilbroed wordt veroorzaakt door de bacterie Paen ibaci//us larvae, voorheen Bacillus larvae
genoemd, die het breed van de bijen aantast. Aangetaste larven en poppen worden bruin. Het broednest
is onregelmatig en het verzegelde broed vertoont
ingezonken celdeksels met hier en daar scheurtjes.
Van de celinhoud kunnen met een lucifer draden
worden getrokken (luciferproef).
De verspreiding van Paenibaci//us larvae kan op verschillende manieren plaats vinden: door uit wisseling
van materialen, via de bijenhouder zelf, en door bijen .
Door uitwisseling van materialen kan insleep gebeuren door het aankopen van een volk, het ruilen of uitlenen van materialen, kastdelen en raat.
Vooral bij de koninginneteelt wordt vaak teeltmateriaal over grote afstanden uitgewisseld .
Het betrekken van koninginnen en larven uit het buitenland is een risicofactor gezien het voorkomen van
Amerikaans vuilbroed in de Ianden van oorsprong.
Ook het voeren van besmette honing en stuifmeel aan
de bijen is een belangrijke bron van besmettingen .
maandblad voor imkers juli/augustus 1998

Controle broednest
Controleer het broednest van uw bijenvolken grondig.
Bij afwijkingen van het broednest de lucifer test uitvoeren. Als u afwijkingen vindt meldt u dit aan het
meldpunt voor bijenziekten de Ambrosiushoeve .
Een serieuze verdenking van Amerikaans vuilbroed
moet ook bij de RW gemeld worden.
In Duitsland is een methode ontwikkeld om vast te
stellen of Paenibaci//us larvae, in bijenvolken aanwezig
is, voordat de verschijnselen van deze ziekte zich
openbaren. Hiervoor wordt met een lepel suiker/
honing verzameld van de randen met verzegeld voer
rond het broednest. Er worden verzamelmonsters
gemaakt van maximaal zes bijenvolken . Dit monster
word door ID-DLO onderzocht op de aanwezigheid
van sporen van Paenibaci//us larvae. Door het ID-DLO
is een monsterset ontworpen bestaande uit een monsterpotje, een beschrijving van de monstername en
een retourenveloppe. De kosten voor het toesturen
van het monstersetje en het onderzoek bedragen /15
te betalen nadat u de uitslag van het onderzoek heeft
ontvangen . Bijenhouders kunnen het monstersetje
telefonisch bestellen bij ID-DLO.
Door de RW is in Uden een criciscentrum voor
Amerikaans vuilbroed ingericht. Ook is door de
RW een informatie nummer voor Amerikaans
vuilbroed ingesteld. Telefoon 0413 - 255727.
Het nummer is bereikbaar op maandag, woensdag
en vrijdag van 1 0.00 tot 12.00 uur.
lnst. voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO)
Edelhertweg 15, Postbus 65, 8200 AB Lelystad
telefoon 0320 - 238238

GE. NTEGREERDE BESTRIJDING

Varroa: planning van de bestrijding
Ma ri van terse/

Omdat er nog steeds geen afdoende bestrijding
van de zo schadelijke varroamijt is, zal er nog heel
wat geschreven worden over d it onderwerp.
Onderstaand verhaal is een b ew erking van drie
artikelen van Dr. W. Ritter van het Tierhygienisches
lnstitut Freiburg, gepubliceerd in ADIZ 3/98 en
5/ 98 . Het biedt de imker mogelijkheden om wat
meer greep te krijgen op het vaststellen van de
mate van besmetting en d e daarmee
overeenkomende behandeling.

Parasiet die broed aantast
In de eerste jaren van het optreden van de varroamijt
ging men ervan uit dat de mijt schade aanrichtte aan
de volwassen bij. De eigenlijke schade door de mijt
heeft echter plaats in het broed . Een zich in de breedeel voortplantende mijt is genoeg, om het Ieven van
de daaruit voortkomende bij duurzaam te bekorten .
Onderontwikkelde voedersapklieren verhinderen een
goede werkzaamheid als voedsterbij. De bij wordt
door deze vroegtijdige 'veroudering' sneller dan
gewoon lijk, vliegbij. Tijdelijk kan dit een voordeel
opleveren want deze volken brengen meer nektar binnen. Ze gaan evenwel het eerst dood.

Virusinfekties versterken schade
Behalve de varroamijt komen er in bijenvolken in sterk
verschillende mate virussen voor. Bijen bezitten een
zeer goed functionerend afweersysteem tegen virussen. De darmwand is voor virussen vrijwel ondoordringbaar, dat lukt pas bij een sterke infectie met millioenen virusdeeltjes. Als de varroamijt het exoskelet
va n de bij beschadigt, kunnen de virussen langs deze
weg binnendringen. Virussen bekorten ook de levensduur van de bij.

Tijdstip van behandelen beslissend
In Middeneuropa neemt het mijtenaantal in de
tweede helft van het jaar toe . Omdat tegelijkertijd de
hoeveelheid broed verm indert, wordt relatief steeds
meer broed met mijten besmet. Het aantal beschadigde bijen neemt daardoor gestaag toe . In augustus/
september worden de winterbijen opgekweekt.
Aileen als de besmettingsgraad van het broed dan
laag is, kunnen de winterbijen in het voorjaar de
aansluiting met de volgende generatie tot stand

brengen. Een varroabestrij ding v66r juli, augustus
d ient ertoe volwaard ige winterb ijen op te kweken.
De volgende regel is geldig: A lles wat voor juli
gedaan wordt, is nuttig voor het wintervolk en een
latere behandeling helpt het zomervolk van het
volgende jaar.

Ge·integreerde concepten
Bijenvolken reageren verschillend op een besmetting
met een parasiet. De waarneembare schade en de
besmettingsgraad komen niet met elkaar overeen. In
kritieke jaren, zoals 1997, zijn zelfs middelen d ie voor
100% werken niet toereikend om de volken te red den. Men moet het gehele jaar door iets tegen de
varroamijt doen. Het Tierhygienisch lnstiti.it Freiburg
heeft al vele jaren geleden een dergelijk behandelingsplan ontwikkeld, dat hier nog eens kort wordt
samengevat.

Wegsnijden van darrenbroed
Als regel is de varroabestrijding te verdelen in drie
fasen. Aan het begin van het seizoen moeten er maatrege len genomen worden, zodat de bijenvolken met
een zo laag mogelijke graad van besmetting van winter- naar zomervolk over kunnen gaan . Het wegnemen
van darrenbroed is daarbij belangrijk. Op welk tijdstip
men dit doet, wordt door de bedrijfsmethode
bepaald. Hoe vaak dit herhaald wordt hangt af van de
besmettingsgraad . In deze fase kan de methode goed
gecombineerd worden met de darrenraatmethode.
Geen darrenbroed wegsnijden maa r een eerder ingehangen raam wegnemen.

Afleggers en jonge volken
De tweede fase volgt in de zwermtijd . Er moeten varroa-arme vegers, afleggers of jonge volken gemaakt
worden, zodat er bij verlies van hoofdvolken voldoende reserves zijn. In de Duitse situatie gaat het vooral
over verliezen ten gevolge van de 'Waldtracht'. De
Nederlandse imkerij kent zo'n lat e dracht niet, maar
ook dan zijn reserve volken nooit weg. Om een overschot aan volken te voorkomen is het zinvol om bij
aile of een deel van de volken een tussenaflegger te
maken (Bijen 6 (3)). Aan de vo lken wordt daarbij de
zwermdrift ontnomen en tegelijkertijd kan met vangramen een groot deel van de mijten verwijderd worden, zodat een late bestrijding mogelijk wordt.
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Mijt e n op de ond erlegger. Meer dan tien dode mijt en per
dag : best rijden! (Fo to Ambrosiushoeve)

Mijtenval beslissend voor behandeling
208 De derde fase wordt gevormd door de controle . In juli
worden een week lang onderleggers geplaatst en de
gemiddelde dagelijkse mijtenval berekend. Valt er
minder dan een mijt per dag dan is er nog tijd voor de
eerste behandeling. Hoe meer mijten er val len , des te
meer dringt de tijd. Bij 10 mijten moet men de
honingkamer meteen afnemen en een behandeling
uitvoeren. Bij de meeste N ederlandse imkers is in juli
de dracht afgelopen en is de honingkamer er al af.
Omdat de volken in deze tijd van het jaar nog broed
hebben, komt voor de alternatief werkende imker nu
aileen een in het broed werkend middel, zoals mierenzuur, aan de orde. Er zijn ook goede ervaringen met
etherische olien (thymol). Conventioneel werkende
imkers zu llen naar Apitol of Apistan grijpen.

Schema van een geYntegreerd bestrijdingsplan
van de Varroamijt

Mijt en op een bij (Fot o A mbrosiushoeve)

Behandelingsresultaat vaststellen
In september, oktober moet opnieuw de mijtenval
gecontroleerd worden, ook bij de meest werkzame
middelen . Door herbesmetting uit volken die ten
onder gaan, kunnen opnieuw vele mijten in de reeds
behandelde volken komen . Ook moet in deze tijd het
behandelingsresultaat vastgesteld worden. Dit is speciaal dan noodzakelijk als nieuwe methoden zijn ingezet. Bij conventioneel werkende imkers kan een mogelijke resistentie van de mijten en de daardoor geringe
werking van een middel vastgesteld worden.
In deze tijd wordt een behandeling al nodig als er
meer dan een mijt per dag valt. Omdat de volken in
deze tijd op zijn minst weinig broed hebben, kunnen
ook middelen gebruikt worden die niet in het broed
werken. Veel succes heeft men met de niet-toegelaten
organische zuren (melkzuur en oxaalzuur) en etherische alien (thymol). De conventioneel werkende imker
zal nu Apistan of Apitol gebruiken .

Bestrijdingsplan variabel

Fase 1:

Begin van het seizoen (april):
De eerste mijten verwijderen.
Handelingen: darrenraat wegsnijden
en/of darrenraam weghalen.

Fase 2:

Begin van de zomer (half mei)
Vegers maken met een gering aa nta l
mijten.

Fase 3:

Juli
Mijt enval plaatsen
Bij mee r dan 10 do de mijten per dag
de volken behandelen.

Fase 4:

Septem b er
Controleren of er een herbesmetting
heeft plaatsgevonden. Bij meer dan 1
dode mijt per dag de volken
beh and elen .
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Het plan kan heel variabel aan de bedrijfsmethode,
het kastensysteem en de behoeften van de imker aangepast worden . Oat geldt zowel voor de biotechnische methode als voor chemische behandeling. De
methode van darrenbroed snijden hangt erg van het
kasttype en het werkschema af. Dit geldt ook voor het
maken van afleggers. Verder moet de imker ook naar
eigen voorkeur handelen . Voor een methode die men
afwijst zal men nooit het zo belangrijke vingertoppengevoel ontwikkelen. Uiteindelijk beslist niet het behandelingsmiddel maar het behandelingsplan over het
bestrijdingsresu Ita at.

Bestrijding in de tussenaflegger
Met het maken van een tussenaflegger, gecombineerd
met een vangraammethode, kan het aantal mijten al in

GETNTEGREERDE BESTRIJDING
het voorjaar en in de zomer zonder het inzetten van
chemische middelen verminderd worden. De extra
hoeveelheid werk wordt door de gelijktijdige zwermverhindering meer dan goed gemaakt zodat deze
methode ook geschikt is voor grotere bedrijven.
Zodra het volk in zwermstemming is, wordt het
gedeeld. In de bovenste bakken worden aile ramen
met broed geplaatst, nadat de zwermcellen verwijderd
zijn en in de onderste bak aileen lege ramen, voer en
de koningin . Tussen het onderste en bovenste deel
wordt nu een tussenbodem gelegd. Het onderste stuk
wordt nu op de oude bodem geplaatst zodat de vliegbijen daarin aanvliegen. Hier is ook een combinatie
met de darrenraatmethode mogelijk. De moer in de
tussenaflegger zou goed de aan haar ter beschikking
gestelde darrenraten kunnen beleggen en het resultaat daarmee waa rschijnlijk verbeteren.

Nieuwe broedaanzet verhinderen
Na 7 tot 9 dagen worden de redcellen in het bovenste
deel verwijderd op eentje na. Deze wordt in een kooitje geplaats zodat de uitlopende moer het volk bijeenhoudt maar geen eitjes kan gaan leggen.

lnzet vangraam

Alle bijen teeltmateria1en voor d e
moderne im ker

Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stuks a

f
f

180,00 per stuk
160,00 per stuk

Geopend: Za rerdag va n 8.00 - 12.00 uur en na
relefo nische afspraak. Harre maarweg 36, 378 1 NJ
Voorthuizen, 0342-472837 I 0653182006

Twee weken later is aile broed in het bovenste deel
uitgelopen . Uit de onderbak worden nu twee ramen
met open broed, als het kan met jonge larven, naar
boven gehangen. De mijten daar zullen zich op het
open broed storten, want ze hebben als sinds twee
weken geen mogelijkheid meer tot voortplanting. De
beide ramen werken als vangramen en moeten voor
het uitlopen van de bijen (8 dagen later) verwijderd
worden. Na het uitnemen van de vangraten worden
de beide delen weer tot een volk verenigd.

c:leTRAAY
Hontngzemerij - Groothandel - Natuur cosmetica
diverse hon1ng- en propol1 sprodukten

De Traay b.v. is een snelgroeiend produktiebedrijf dat honing
en honingprodukten verwerkt en Ievert aan o.a. groothandel
en industrie in zowel binnen- als buitenland.
Binnen ons bedrijf bestaat de volgende vacature:
Voorman honingbereiding (m/v)

Zwermstemming en varroamijt ontnomen
Met deze methode kan een hoge werking bereikt
worden omdat in de zwermtijd 90% van de mijten in
het broed zit. De met overwegend vliegbijen bezette
onderbak, die naar gelang de volkssterkte uit twee
bakken kan bestaan, is daarom slechts Iicht besmet en
hoeft niet aanvullend behandeld te worden. Het meerwerk wordt gerechtvaardigd doordat gelijktijdig aan
het vo lk de zwermstemming ontnomen wordt. Aangezien tenminste in een deel van het volk de bijen verder uitlopen wordt het volk in zijn sterkte niet wezenlijk verzwakt en staat er een volwaardig volk voor een
late dracht ter beschikking .

De voorman is verantwoordelijk voor het totale proces van
honingbereiding. Hij/zij waarborgt de kwaliteit en beperkt
de honingverliezen. Tot de werkzaamheden behoren:
• het storten, mengen, vercremen of vloeibaar maken van de
honing
• visuele beoordeling van de honing
• toezicht houden op de warmte- en koelcellen
• in goede staat houden van de produktiemiddelen
• aansturen van de honingbereider
Wij vragen hiervoor:
• ervaring in de levensmiddelenindustrie
• technisch inzicht
• om kunnen gaan met een heftruck
• zeer schoon en nauwkeurig kunnen werken
• opleiding MBO levensmiddelen, VAPRO of gelijkwaardig
Binnen De Traay wordt niet gerookt.
Bij interesse in bovenstaande functie verzoeken we u uw
handgeschreven sollicitatie met C.V. en pasfoto te richten
aan lmkerij De Traay b.v., Plat inast raa t 50, 8211 AR Lelystad
(N.B. de pasfoto gebruiken we uitsluitend voor onze
beeldvorming en wordt na afloop geretourneerd)

maandblad voor imkers juli/augustus 1998

209

LL TB

Studiedag LLTB Imkers
Op 19 september 1998 is in Weert de jaarlijkse
Studiedag Bond van lmkers LLTB. De locatie is
dit maal Zaal 'Denneoord', Voorhoeveweo 2
6006 SV Weert. In bet middagpauzeprog;'an~ma
bezoeken we het vlakbij gelegen Milieu Educatief
Centrum.
Natmu·lijk za l op deze interessante dm< een
honi ngkeuring niet ontbreken. Indien 'i.'J hieraan
210 wenst deel te nemen dient u de honin a 's moraens
tussen 09.00-09.30 uur in te leveren. Per soort
dienen drie potten aangeleverd te worden, waarvan
twee zonder etiket en een pot met etiket.
Er worden diverse lezingen gegeven:
• Praktische bijenteelt, 3 x 3 methode, inwinteren en
vo lkskwaliteit (R. Veldhuizen).
• Koninginneteelt, hoe krijgt men de beste kans van
slagen (J. Ottens).
• Zwermverhindering en bedrijfs ty teem metals
doe] een hoge honingproductie (W. Muis).
De dag begint om 09.30 uur waarbij u ontvanaen
wordt met koffie en vlaai en zal rond J 6.00 u~r
afgesloten worden. De kosten van deze daa
in Ju ief koffie, vlaai en lunch bedragen
De aanmelding voor deze tudiedag vindt plaats
door overmaken van f20,- op bankrekening
11 .77.02.455 ten name van Bond van lmkers te
Roennond . Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen mer H. Kohlmann 0495-541177.

-

t2b,-.

•
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NCB

Bibliotheek
]. Beekman
In de Algemene vergaderin g van 4 april j.l. is ons
geb leken dat het reglement voo r het lenen van boeken uit
de bibliotheek van de B.v.B. NCB niet of nauwelijks
bekend is bij onze !eden.
Een woord vooraf:
Bij iedere secretari s van de aanges loten afde lingen van de
maandblad voor imkers juli/augustus 1998 verenigingsnieuws

NCB. is een catalogu aanwezig. her z.g. rode boekje en
het mtleen-reglemenl. Ten ove rvloede volgt hier het
reglement zoa ls deze is goedgek.eurt doorhet
bondsbestuur.
• De bibliotheek van de B.v.B. NCB is gevestigt op het
hoofdkantoor van de NCB Spoorlaan 350, postbus 91,
5000 MAte Til burg.
• Het beheer van de bibliotheek is door het bondsbestuur
opged.ragen aan de secretaris. Deze houdt de cataloo-us
der boeken en tijuschriften bij. De boeken e n
"'
tijdschriften merkt hij met een stempel van ue B.v.B.
NCB.
• De !eden van de bond kunnen hoogstens drie boeken.
d.rie tijdschirten of een combinatie van drie stuks per
keer ter leen krijgen voor de tijd van drie weken. Voor
even tuele verlenging van deze leentermijn moet men
telefonisch overleg plegen met de secretari s. Voor dit
laatste zal echter ze lden toestemming worden verleenu.
Zodra de secretari s een uitgeleend werk terugvraagt,
omdat het dringend noclig is, zelfs binnen de toeoestane
uitleentermijn, is de lener verplicht dit werk z.s.~. re
retournere n.
Van de uitgeleende boeken en tijdschriften wordt door
de sec retaris nauwkeurig aanteken ing gehouden.
• Bij het aa nvragen van lectuur wordt verzocht zo
nauwkeurig mogelijk te zijn. Men dient dus de titel en
het code nummer te vermelden, zowel bij de boeken als
de tijdschijften.
• De bibliotheek is verzekerd regen diefstal en brand
zo l a~g de boeken en tijdschriften aanwezig zijn op het
hooldkanroor van de NCB te Tilburg. Verzekering tegen
brand. d1efstal en vermissing tijdens verzendino is nier
mogelijk gebleken.
"'
• In geval van verlies, beschadiging of bederf van het
geleende. is de lener verplicht hier or een vergoedi ng te
betalen. Het bedrag hiervan wordt vastgesteld door de
secretaris van bovenvermelde bond of diens
plaatsvervanger. Bij gesch illen hieromtrent is beroep
mogelijk op her Bondsbestuur.
• Geleende werken mogen door de lener niet aan derden
uitgeleend worden.
• Aile zendingen aan de bibliotheek zijn voor reke ning
van de aanvrager. De boeken moet stevig verpakt zijn.
De lener ontvangt een toezendingsbewijs en een
rerugzendingsbewijs. Geleende werken worden als brief
verzonden. Kostbare werken mer een X gemerkt.
worden niet verzonden. deze zijn aileen op het
ecretariaat in te zien.
• De verenigings ecretarissen hebben een gratis
exemplaar van de catalogus van de bibliotheek voor de
vereniging. Leden kunnen een catalogus in hun bezit
krijgen t~g~n betaling van de kosrprijs. Bij uitbreiding
van de b1bhotheek zal een aanvulling gemaakt worden
voor de bestaande catalogus.
• Bezoek aan de bibliotheek kan aileen plaatsvinden na
overleg met de secretaris, bij voorkeur op maandag an
13.30-15.00 uur. 0 130-5836350 of fax 0 13-5435579.

·
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Vit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink
Het enthousias me over het bijenjaar tot nu toe was erg
groat. Of. zoals iemand het uitdrukte: wie nu geen honi ng
haa lt. leert het nooi t. AI of hij zelf d ie honing haa lde.
Maar dan komt het eerste beri cht van Amerikaans
vuilbroed (AVB) en dar geeft chrik en na de derde
melding slaat de ongerustheid echt toe. De schrik van het
jaar 1995 zit ons nog .in de benen. l k was bij de vieri ng
van het 100-j ari g jubi leum van de subvereni gin g
Berl icum en daar trof ik een verdee lde stemming aan.
Leuk zo' n jubileum, maar wat hangt ons boven het hoofd
nu in onze gemeente AVB is aangetroffen. Dar worden
pan n nde da 0 en e n weken. Is de uitbraak beperkt en
wanneer krijgen we zekerheid? He laas duurt da t wei een
poosje. l k heb wei een beroep gedaan op di scipli ne om
volken ni et te verpl aat en en elke uitw i seling met andere
volken te voorkome n. Vooral ook om de getroffen imkers
te helpen. het zal je maar gebeuren. Maar di e disci pl ine
geldt ons allemaal. We moeten allemaa l extra op onze
hoede zijn . Elders in dit nummer treft u meer informatie
aa n va n de Werkgroep AVB. Jk steu n van harte de oproep
om mee te werken nan het honingonderzoek. Dat geeft de
mogel ijkheid om te ontdekken waar reeds Iichte
besmettingen aanwezig zijn om erger te voorkomen. Het
kost u een kleinigheid maar het belang van de hele
bijenhouderij is ermee gediend. Doe mee!
Ik vermeld de laatste jubi leunwiering in de provincie
Zeeland op de prachtige locatie van de Im kerij
Poppendamme. Zeer ges laagd en hele leuke sfeer. In
combinatie met het Zeeuwse trekpaard en wat heeft dat
ermee te maken, zu lt u zeggen. Wei, vroeger werden de
bijen met paard en wagen vervoerd , begrijpt u!
Tenslotte even de aandacht van de ecretarissen van de
subverenigingen. U hebt allemaal ee n brief ontvangen
over aandelen in de internationale CD-rom. Natuu rl ijk
wordt er bij u niet vergaderd in de zomer, maar neem toch
acti e, want de sluiti ngsdatum is I augustus. Grijp de
kan en voor uw vereniging en de VBBN.
En ga ook eens naar Frederiksoord deze zomer omdat
insekten en bijen vo lop aan bod komen en als het ware
meken om natuurvriendelijk tuinieren . Prettige vakantie
en naar ik hoop zonder veel AVB- luierbewolking.

Narionaal park De Groote Peel gemaakt worden,
met aan slu itend een lunch in het bezoekerscentrum .
's Middags zal een bezoek gebracht worden aan bet
Natuurhistorisch museum De Peel te Asten.
Het vervoer vindt plaats per bus. de kosten zijn
.f45,- p.p. (incl. lunch). Het minimum aantal
deelnemers is 25. bij onvoldoende dee lname gaat de
reis niet door.
Opgave v66r 31 augustus a.s. bij: Herman
Ha{fma/1. W Alexanderlarml-1, 7261 WK Ruurlo,
0573-453244.

Openingstijden secretariaat VBBN
In de vakantieperiode 6 ju li tot en met 3 J augustus is
het Algemeen Secretariaat van de VBBN bereikbaar op
maandag, dinsdag en woensdag van 09.00-16.00 uur.
Op donderdag en vrijdag is het secretariaat ges loten.

-

21 1

Reinteelt Buckfastkoninginnen uit de beste
geselecteerde teeltlijnen geleverd met
afstammingsbewijs voor echtheid .
Geselectee rd op zwermtraagheid, zachtaardigheid,
raamvastheid en hoge honingopbrengst. Nu ook
geselecteerd op nosema resiste ntie. Aile koninginnen
en begeleidbijen met gezondheidscertificaat vrij van
vuilbroed en varroamijt.

Levering tot 1 oktober 1998

Bel of schrijf ons voor gratis informatie brochure!

Keld Brandstrup,

Busreis groep Achterhoek
Op zaterdag 3 oktober or ganiseert de VBBN groep
Achterhoek een uitstapje naa r het Brabantse land.
Morgen zaJ een wandeling met gids door

Buckfast Denmark
Reerslevvej 42, DK-4291,
Ruds Vedby,Danemark
te l.: 0045 53 5618 10
fax : 0045 53 561840
(v.a. 22/710045 58 261810, f 0045 58 261840)
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Op 87-jari ge Jeeftijd is overl eden o n lid

JAN VA

DE YEN

Gedure nde vele jaren was hij lid van onze verenigin g.
Bes tuur en !eden
NCB bijenhoudersvere nigin g St. Ambrosiu s. Schij nel
Onderstaand gedicht is ge;chreve n doo r mw. Betsie Hcesakkers.

Een groet voor Jan van de Yen

212

Jan l'an de Ven. hij is niet meet:
Hij is mel ~· n bijen. naar on ~e Liel'e Hea
Daar \'en eil hij nou, mel 1·eul ple~ie1;
Toefl . van ~ ·" bije11 lw uden hiet:
Hij tier ze ~elf maar in de kas1e11 bo/1\ren.
wall / van kunstraat had hij 1!66il gehotnren.
Bij hem vlogen ~e ongestoord. en met genwk.
vrij om te zwennen. op s1ruik en tak.
Och, lnj moest geen /of en ook geen p rijzen,
hij hoefde :dclt toch nie1 te bewij~en .
En g ing er ook nie mee. l'OOr rei zen,
Jan imke rde ge11·oon, op ~·n eigen H ' ij~e.
Hij kon ~o \'W I ~ 'n bie-en genieten,
als ltij die hoog in de Iucht 1•oorbij ~ag schie1e11.
Om in her Iicht der ~on nen stra len .
bij b/oem en bloesem hun swifineef te Ita/ell.
Dan I'Oe!de hij ~ich ~o ·ue rijke mens.
,.efe jaren en •aa rde luj da r. als ~ 'n g rootste 1rens.
Om uren, dageu uaar ~iju bijen. 1e ~itten kijkeu,
hij kon ,·em die beesrjes uiet meer wijken
Hoelang ik die bie-en 6k a/ heb. ~ei Jan.
beg rijpeu doe ik er. steeds minde r l'an.
Je leerr '1 roch nooit. ben ik bang.
De natuur goat gewoon. ~ 'n eigeu gang.
Jan kon uou nie kommen, hij is nu \Tij.
maar op dit bijenfees l. !wort hij er vandaag toch bij.
Hij kon ~o rechtuit ~eggen, war hij dac/11.
hij draa ide er nie omheen, de hadde toc/1 ~eker nie l'em·ac/11.
Harrie m 'n ~oon . mag ik jouw we vragen.
H'ilde gij de contribu1ie. efkes af gaan dr tgen.
Misschien heb ik niet ~o lang mer te /e,·en.
dan kan ik he1 ~elf nie meer geven.
Ja Padet; ~ei HatTie. de ~a/ ik wei doen.
geef me s1raks daa n •urmaar 11·e poen.
Dan ltoefde u eigen nie ongerttsl mtfr te maken.
en over jouw bie-en ~u/len 11·e 6k H'eiH·aken,
heeft Jan her ,·oon•oeil. her blijft slec/us gisseu.
~eke r is H'el dat 1re hem !tier ~ulle n missen.
In gedac/uen swren " 'ij hem nou'11 groer.
Houcloe Jan, her ga je goed.
P. S. Jan ltedde aa11 011 ~e LieFe Hee1; a/ gevraagd en \'erteld.
wij we1e11 i niet. wall/ gij hed nog nie gebeld.
OJ de bie-en daa r boven bij j ouw mogen b!ijl'en.
"'iide ons daarow 1: 'ns een kaartje scltrijven?
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KALENDER
1 maart t / m 1 november Hilva renbeek
Excursies: individueel : op werkdagen 09.00-17.00 uur,
gratis, me lden op kantoor; groepen op afspraak: rna
tim zo overdag vanaf 10 mei op werkdagen ook
's avonds, kosten !3 ,50 p.p . met een minimum van
!40,- per groep. ln lichtingen: 013-5425888.
1 mei - 1 oktober Hilvarenbeek
Elke eerste vrijdag van de maand werken in de
arboretumtu in. Vrijwilligers zijn van harte welkom. Jnl. :
013-5425888.
21 juli Veenendaal
Zwermbijenmarkt van 07.00-13.00 uur op Sportpark
Panhuis. De oudste en bekendste bijenmarkt in WestEuropa . lnl. : dhr. Korving, 0318-52 1613 ('s-avonds).
23 juli Frederiksoord
14.00 uur demonstratie honingslingeren in Themapark
'Frederiksoord, Land van Weldadigheid', Majoor van
Swietenlaan 1a. In I.: 0521 -382631.
23 juli Aalten
VBB N afde ling Aalten is vertegenwoordigd tijdens de
braderie in de ' lmkerstraat' van 15.00-22.00 uur bij de
'Aaltense dagen '. lnl. : Gerrit Apenhorst, 045-451625 .
25 juli Ommen
Bijenmarkt op de Markt (aan de grote weg ZwolleHardenberg) van 08 .00-13.00 uur. lnl. G.J . Spijker,
0529-45 1898 of dh r. Bremmer, 0529-452402.
1 augustus Zuidlaren
De imkersvereniging Zuidlaren organiseert 'de Markt
van Melk en Honing' op de Grote Brink. O.a. 'greene'
stands, leveranciers biologische producten , oude
ambachten, diverse soorten imkershandwerk, honingkeuring . Jnl. Ton Kolkman , 050-4095792 .
2 augustus Horst
Themamorgen 'Honing slingeren ' van 11 .00-13.00 uur
in modelbijenstand " t Zoemhukske' , nabij de Kasteelboerderij in de Kastee lse Bossen, aan de noordzijde
van Horst. Jnl.: Sjaak van Meijel, 0478-589002 .
5 augustus Epe
Ma rkt voor hon ing, bijenvolken en imkersartikelen van
08 .00-12 .00 uur bij het gemeentehuis. Tevens honingkeuring . Jnl. E.C. v.d. Kleij , 0578-688331 .

