29 september t/m 4 oktober Kiev
Het 43ste Apimondia Internationaal Congres en ApiExpo wordt
in de hoofdstad van de Oekraïne gehouden. Zie: http://apimondia2013.net/become-delegate-apimondia-2013.html

5 oktober Zutphen
Honing- en milieumarkt van 9.00-16.30 u op de Houtmarkt. Inl.:
Willem Velberg,
t 0575-51 56 46, m 06-81232898,
i www.bijenstandwillemvelberg.mysites.nl

6 oktober Deurne
Open Huisdag van 13.00-16.30 u op het terrein van Natuur- en
Milieucentrum de Ossenbeemd aan het Haageind 31. Inl.: t
0493-317728,
e j.berkers16@chello.nl

19 oktober Uddel
Algemene jaarvergadering Buckfast Belangen Verenigd in Café
‘Het Blanke Schot’, Garderenseweg 33, a 10.00 u. Spreker:
Renaud Lavend’homme (Universiteit van Leuven) imker, koninginnenteler. Inl.: Lucas Hamming,
t 050-4095800, e havonagele@hetnet.nl.

9 november Beilen
16 november Horst, Limburg
23 november Breda
Studiedagen NBV. Zie ook p. 17

23 november Heinsberg (D.)
Dr. Pia Aumeier: ‘Einwinterung, Überprüfung von Volksstärke und
Futtervorrat, Oxalsäurebehandlung zur Restentmilbung‘. 10-16 u
Toegang gratis, wel eerst aanmelden:
e imkerverein-heinsberg@gmx.de.
U krijgt dan een uitnodiging via de mail.

Vraag & aanbod
Te koop: honing per 20 kilo: acacia-, linde-, bloemen- en
korianderhoning van zeer goede kwaliteit, voldoende voorraad.
Imkerij Het Korfje, t 0529-483585 (Nieuwleusen),
e info@hetkorfje.nl.

Ernstige verliezen ‘slechts’ lokaal

Geografisch
in sterfte/ge
Henk van der Scheer en
Tjeerd Blacquière (bijen@wur, PRI)
Sinds 2006 worden uit Europa en Noord-Amerika op
grote schaal ernstige verliezen van honingbijvolken
gemeld; maar niet uit andere werelddelen7,10.
Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen18.
Vooral door sociaal-economische oorzaken halveerde het aantal volken in de VS in vijftig jaar tijd en
sinds eind 2006 houden ‘dwindling’ en CCD daar
vreselijk huis. Weliswaar worden die verliezen
mondiaal bezien getalsmatig meer dan goedgemaakt
door toename in aantallen gehouden volken in
bijvoorbeeld Argentinië, China en Spanje, maar dat
biedt geen soelaas voor de VS. Wereldwijd is de
laatste vijftig jaar het aantal volken om economische
reden met 45% toegenomen; van een wereldwijde
bestuivingscrisis is dus geen sprake aldus Kluser
e.a.5. Neonicotinen worden aangewezen als (mede)
oorzaak van de verliezen, maar waarom worden die
verliezen dan vooral uit Europa en Noord-Amerika en
slechts incidenteel uit het Midden-Oosten en Azië
(Japan) gemeld? De gewraakte insecticiden worden
wereldwijd toegepast. Om verschillende redenen
moet er eerder aan problemen door varroamijten en
virussen worden gedacht.

‘Onze’ honingbij
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Bezoekerscentrum Imkerij Immenhof. Dit omvat een imkerij,
wijngaard, tuinen, expositie- ruimte met permanente expositie,
terras en plantenverkoop. Een uniek en gezellig uitstapje voor uw
vereniging, familie of bedrijf. Voor meer info:
i www.imkerij-immenhof.nl of t 024-35 84 543. Gonnie en
Marcel Hallmans, Rijksweg 224, Molenhoek/Heumen.
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Te koop: 15 bijenvolken Simplex en Spaarkasten.
Inl.: t O73-6565008 (Vught), m 06-24429101, e henk@alsad.kz

Ruttner14 onderscheidt binnen het geslacht Apis
zeven soorten honingbijen. Slechts één daarvan leeft
buiten Azië en dus ook bij ons. Dat is de westerse
honingbij, Apis mellifera, afkomstig uit Zuidwest-Azië.
De westerse honingbij heeft zich verspreid over het
Midden-Oosten, Europa en Afrika. Halverwege de
17de eeuw is ze door de kolonisten naar de Amerika’s, Australië en Nieuw-Zeeland gebracht. Sinds
1956 is de populatie in Zuid- en Midden-Amerika
grotendeels vermengd met de Oost-Afrikaanse
hooglandbij A.m.scutellata die daar toen is ingevoerd
voor ‘veredeling’ van de westerse honingbij. De
hybride volken verspreidden zich razendsnel over het
continent. We kennen ze als de geafrikaniseerde bij

he patronen
een sterfte
of ‘killer bee’16. Alleen in het zuiden van Zuid-Amerika (Argentinië en Uruguay) en een smal gebied langs
het Andesgebergte wordt nog steeds de westerse
honingbij gehouden, voor de killerbee is het er ’s winters te koud.

Gehouden door imkers
De westerse honingbij uit Europa is goed hanteerbaar, zeer productief voor honingopbrengst en het
gemakkelijkst in te zetten voor de bestuiving van
gewassen. Reden waarom imkers vooral volken van
deze soort houden. Toch worden in Azië om de
honing veel volken van lokale honingbijsoorten
gehouden. Het gaat dan om de oosterse honingbij
(A. cerana) verspreid over heel Azië, de rode honingbij (A. koschevnikovi) op Borneo en de bosbij
(A. andreniformis) in gebieden rondom de Zuid-Chinese Zee. De dwerghoningbij (A. florea) in het zuiden
van Azië wordt soms gehouden en soms ‘bejaagd’
door de mens. De twee andere soorten, de reuzenhoningbij (A. dorsata) in het zuiden en zuidoosten
van Azië en de grote bergbij (A. laboriosa) in de
Himalaya, worden alleen maar ‘bejaagd’. Honingjagers nemen de raat van deze bijen mee, halen de
honing eruit en/of verkopen stukken raathoning.

Varroamijten’
Varroa destructor is van oorsprong parasiet bij de oosterse honingbij, Apis cerana en werd oorspronkelijk beschreven als Varroa jacobsoni13. Naderhand werd
duidelijk dat wel achttien verschillende typen van V. jacobsoni op de oosterse
honingbij konden worden onderscheiden. Zes daarvan werden ondergebracht in
een nieuwe soort Varroa destructor. Slechts twee van die zes zijn overgestapt
op de westerse honingbij, A. mellifera1. De meest algemene van die twee is het
Koreaanse type, voor het eerst gevonden op A. cerana in Korea. Dit type komt
voor op de westerse honingbij in Azië, het Midden-Oosten, Europa, Afrika en de
Amerika’s. Minder algemeen is het Japan/Thailand type dat in beide landen op A.
cerana wordt aangetroffen. Dit type komt voor op de westerse honingbij in Japan,
Thailand en de Amerika’s. Naderhand vonden Navajas e.a.9 twee nieuwe varianten van het Koreaanse type en twee van het Japan/Thailand type op westerse
honingbijen en dat betekent een extra bedreiging voor de bijenhouderij.
Ook op de andere honingbijsoorten uit Azië komt Varroa jacobsoni voor; de
dwerghoningbij heeft een eigen varroa-soort: Euvarroa sinbai14.

past. Dan komt daarvoor maar één oorzaak in
aanmerking, de aanwezigheid van varroamijten op
daarvoor vatbare honingbijvolken. Van exact die
situatie is sprake in Europa, Noord-Amerika, het
zuiden van Zuid-Amerika en lokaal in het MiddenOosten en Azië. Daar komen rassen van de westerse
honingbij voor die vatbaar zijn en varroamijten die
ernstig besmet zijn geraakt met bijenvirussen. Een
hoogst ongelukkige combinatie die binnen een, twee
jaar volken doet instorten15, 3.

Wel Apis mellifera, geen sterfte
Ook in Australië en Nieuw-Zeeland komt de voor
varroa vatbare westerse honingbij voor, maar de
Australiërs hebben het geluk dat varroamijten daar
ontbreken. Dat geldt niet voor Nieuw-Zeeland, waar
sinds 1999 varroamijten voorkomen6. Het geluk van

Wintersterfte
Sinds 2006 worden uit Europa en Noord-Amerika
ernstige verliezen van honingbijvolken gemeld. Bij
ons komt dat fenomeen al sinds de winter 2001-2002
voor4. In de USA treden de verliezen soms al op in
het najaar en worden aangeduid als Colony Collapse
Disorder; in Europa betreft het vooral wintersterfte. In
de periode 2008-2010 zijn dat verliezen van volken
oplopend tot 30% per jaar20. Bij velen is niet bekend
dat ook in Argentinië en Uruguay ernstige verliezen
van volken voorkomen19.
Als abnormale wintersterfte en ernstige verliezen van
volken wereldwijd in zo specifieke gebieden voorkomen, dan kan dat niet in hoofdzaak worden toegeschreven aan insecticiden die overal worden toege-

Dennis vanEngelsdorp spreekt over wintersterfte in de
VS tijdens een COLOSS-bijeenkomst. Still uit de de film
Een hand vol bijen, maker Lydia Koopmans
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Afweermechanismen
Bij de oosterse honingbij legt de mijt alleen eieren in het darrenbroed en niet
in het werksterbroed. Ook heeft de oosterse honingbij als afweermechanisme
hygiënisch gedrag ontwikkeld11. Bijen vlooien en poetsen elkaar om mijten te
verwijderen. Bovendien ontdekken en verwijderen ze varroamijten uit het gesloten
broed en ‘begraven’ ze geïnfecteerd darrenbroed levend: werksters helpen darren
niet om het deksel van hun broedcel te openen en de mijten sterven uiteindelijk in
de cel. Door die afweermechanismen is in de loop der tijden een stabiele relatie
ontstaan waarbij bestrijding van de mijten niet nodig is. Ook de andere honingbijsoorten in Azië zijn redelijk tot goed bestand tegen de varroamijten (resistent).
Bij de westerse honingbij vermeerderen varroamijten zich ook in het werksterbroed en dat geeft de mijten per broedcyclus een veel groter nakomelingschap. Het vermogen tot ontdekken en verwijderen van varroamijten in gesloten
broed (uitruimgedrag) is bij de westerse honingbij veel minder goed ontwikkeld. Bijen van sommige rassen van deze soort in Afrika - de Kaapse honingbij
(A.m.capensis) en de Oost-Afrikaanse hooglandbij (A.m.scutella) - vlooien en
poetsen elkaar wel voldoende effectief en houden zich zo de mijten van het lijf.
De Oost-Afrikaanse hooglandbij heeft die eigenschap meegebracht naar ZuidAmerika en overgedragen op de geafrikaniseerde bijen ontstaan door kruising
(hybridisering) met de westerse honingbij, immigrant uit Europa.

de Nieuw-Zeelanders ligt daarin dat het enige jaren
duurt voor een epidemie gaat uitbreken. Eerst
moeten de mijten nog ernstig besmet raken met
bijenvirussen. Daarna moeten de imkers ook daar op
verliezen rekenen, tenzij zij de mijten goed en tijdig
bestrijden.
Eenzelfde situatie als in Nieuw-Zeeland doet zich
voor op Hawaii, waar varroamijten bezig zijn aan een
opmars over de eilandengroep8. In varroavrije
gebieden werd het gekreukeldevleugelvirus (DWV)
gevonden bij 6-13% van de volken, maar in gebieden
met varroa bleek het virus bij 75-100% van de
onderzochte volken voor te komen. Ook de besmettingsgraad nam explosief toe: minder dan duizend
virusdeeltjes per bij in varroavrije gebieden, maar
meer dan een miljard deeltjes per bij in gebieden met
varroa.
In Brazilië en Midden-Amerika overheerst zoals
aangegeven de geafrikaniseerde bij, agressief maar
bestand tegen varroamijten, net als de rassen van de
westerse honingbij in Afrika. In Azië zijn de lokale
honingbijsoorten eveneens resistent voor varroa en
ook daar komt verlies van volken niet voor.
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Uitzonderingen binnen een land
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In Noorwegen doet zich de situatie voor dat in het
noorden geen varroamijten voorkomen. In dat gebied
bedroeg het verlies van volken in de winter 20072008 slechts 6,6% en dat was statistisch significant
lager dan het verlies in het zuiden met 11,3%2. In die
winter viel in Zweden een bepaalde regio op met heel
veel verliezen. Daar had een teler koninginnen
verkocht die naar hij meende redelijk resistent waren
voor varroamijten. De kopers hadden daarom geen
bestrijding van de mijten uitgevoerd. Het gevolg was
ernstige aantasting door de parasiet en verlies van

heel veel volken17.
Bij Wladiwostok in het oosten van Siberië komt ook
de westerse honingbij voor. Die is daarheen ruim 200
jaar geleden meegenomen door de Russische
kolonisten. Die bij is daar door natuurlijke selectie in
de loop der jaren resistent geworden tegen varroa.
Het is de Primorsky-bij die vooral in de Verenigde
Staten is gebruikt voor veredeling op resistentie
tegen varroa12. Ook in Duitsland en Nederland is een
tijd lang onderzocht of de Primorsky’s de oplossing
zouden kunnen bieden.
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