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Bijenwas schrijft geschiedenis

Het vervaardigen van kunstraat voor een
hoger doel
Peter Elshout
Als honingbijen de keus hadden, dan zouden zij niet
op oude raat leven. Een bijenzwerm zou en zal nooit
een holte of bijenkast met oude, gitzwarte, vele
malen bebroede raat binnentrekken om zich daar t e
vestigen. Anderzijds zouden nuttige opruimers in de
natuur, zoals de grote wasmot, al lang deze eiwiten energierijke bron met zijn vele ziektekiemen
hebben geconsumeerd.
Heden ten dage hebben de bijen geen keus en
bepaalt de imker of hij aan raatvernieuwing doet.
Daardoor moeten de bijen te vaak gedwongen op
oude raat leven. De moderne imkerij kan daarom een
grote bedreiging zijn voor het welzijn van de bijen. De
korventeelt met zijn methode van volksvermeerdering
en de wijze waarop de honing geoogst werd kende
deze problemen niet. Waarom raatvernieuwing zo
noodzakelijk is kunt u lezen in onderstaand overzicht.

Waarom geen oude (bebroede) raten
1. Rond larvenhuidjes en bijenpoep bevinden zich ook
ziektekiemen.

verkleind met als gevolg dat er kleinere bijen
worden geboren. Daardoor stagneert een
gezonde ontwikkeling.
8. Op oude, vele malen bebroede raat kunnen bijen
door kwaliteitsverandering van de raat niet of
slechts beperkt communiceren d.m.v. het overbrengen van trillingen. Daarom is een middenwand
van kunststof ook geen alternatief.
9. Honing uit oude raat is altijd donkerder van kleur
dan honing uit jonge raten. Kleurstoffen uit de
pophuidjes en de larvenpoep veroorzaken deze
verkleuring.
10. Oude raat is verzadigd met vetoplosbare bestrijdingsmiddelen voor de varroamijt, de wasmot,
giften uit de land- en tuinbouw en emissies uit
verkeer en industrie. Deze in de was geaccumuleerde giften verhogen de gevoeligheid van de
bijen voor ziektes en secundaire infecties door
virussen. De mijten worden in deze zandbak van
gif resistent voor bestrijdingsmiddelen. De gezondheid van de consument kan geschaad worden,
doordat deze gifstoffen kunnen overlopen naar de
honing.

2. De koningin heeft voorkeur voor jonge raat. De
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geur van oude, vele malen bebroede raat kan
daarvan een oorzaak zijn.
Koninginnen beleggen bij jonge raat beide zijden.
Dit is gunstig voor de warmtehuishouding. Bij oude,
bebroede raat is het warmtecontact slecht of
geheel niet aanwezig (vraagt meer energie).
In de winterzit vormt een oude bebroede raat een
warmteblokkade (contactverliesvan de tros).
Oude, vele malen bebroede raat wordt naar buiten
uitgebouwd om voor de groeiende larven de
normale celdiepte te krijgen. Daardoor wordt de
ruimte tussen twee raten onderling smaller. Per
raatoppervlak zijn er dan minder bijen, wat wederom problemen geeft met de warmtehuishouding.
Het vraagt onevenredig veel energie van de bijen
om de temperatuur op peil te houden.
Bij uitsluitend oude bebroede raat en bij gebrek
aan bouwruimte wordt de bouwdrift onderdrukt,
wordt de ontwikkeling van het volk geremd en
stagneert de productie van was en honing.
In vele malen bebroede raat is de celdoorsnede

Oude bebroede raat heeft maar één voordeel. Ze is
stabiel en zal bij het slingeren niet vervormen of breken.

Geschiedenis schrijven is een eigenschap van
bijenwas
Werkbijen in de fysiologische leeftijd van 12 tot 18
dagen hebben ontwikkelde wasklieren. Aan weerszijden
van het achterlijf, tussen het 3e en 6e buiksegment
bevinden zich de wasspiegels. Elke wasspiegel bestaat
uit ca 20.000 waskliertjes. De was verlaat in vloeibare
vorm de waskliertjes, komt aan de buitenlucht en stolt
meteen als een 0.008 gram wegend plaatje. Bijenwas
is samengesteld uit ca 300 verschillende stoffen, en is
synthetisch niet na te maken. Bijenwas heeft door haar
bijzondere samenstelling een accumulerende werking
op vetoplosbare stoffen. Zij 'zuigt' als het ware vetoplosbare verontreinigingen uit de nectadhoning in de
raat. Bij vele malen bebroede raat kan deze filtering
van giftige stoffen door de blokkade van pophuidjes
niet tot beperkt plaatsvinden, waardoor er verontreinigingen in de honing zouden kunnen achterblijven. De
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verontreinigingen komen zoals al genoemd o.a. uit de
4 lucht (verkeer en industrie), maar ook van
m
bestrijdingsmiddelen die zijn toegepast op een dracht
waarop de bijen hebben gevlogen.
Een voorbeeld: een koolzaadveld, bespoten met
Ronilan EG (ter bestrijding van de
koolzaadglanskever) en Maverik flo (ter voorkoming
van koolzaadkanker) wordt bezocht door bijen. In de
honingblaas van deze foeragerende bijen werden
verontreinigingen van 0,l tot 30 mg per kg nectar
gevonden. Direct na de oogst van de honing bevatte
deze tussen de 2 en 18 microgram per kg van deze
stoffen. Ruim duizend maal minder dan in de nectar.
De was van de bijenraat had deze stoffen onttrokken
aan de honing.
Evenzo worden alle vetoplosbare
bestrijdingsmiddelen die toegepast worden om de
varroamijt te bestrijden en die in het verleden
gebruikt werden om de wasmot te bestrijden
geaccumuleerd door de was. Deze chemische stoffen,
zoals broompropylaat (Folbex VA), cumafos (Perizin
Checkmite en Asuntol), fluvalinaat (Apistan en
Klartan), flumethrin (Bayvarol), Amitraz en het
wasmotbestrijdingsmiddel paradichloorbenzol,
worden helaas nog tien tot twintig jaar nadát ze zijn
toegepast nog steeds in de was teruggevonden. De
hoeveelheid in de was opgeslagen gifstoffen
vermindert namelijk niet of nauwelijks, maar door
gebruik van deze was voor de fabricage van kunstraat
en door het jaarlijks opnieuw gebruiken van
chemische bestrijdingsmiddelen, worden het er alleen
maar meer. Zelfs in de specifieke
honingkamerraampjes worden deze gifstoffen
teruggevonden doordat de bijen deze stoffen met
hun pootjes verplaatsen en doordat zij slepen met
was. Het is daarom een goedbedoelde misvatting dat
door het gebruik van deze raampjes geen residuen
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van bestrijdingsmiddelen in de honing terecht zouden
komen. Is de concentratie van genoemde middelen
laag dan is overlopen naar de honing naar alle
waarschijnlijkheid uitgesloten. Helaas is ook de was,
die gewonnen is uit deze onbebroede honingramen
geen alternatief voor het maken van kunstraat.
Bestrijdingsmiddelen bestaande uit thymol en andere
etherische oliën accumuleren ook in de was. Bij
voldoende ventilatie verdampen deze vluchtige
stoffen echter en blijven dus niet of beperkt in de
kunstraat achter. Bij voorgeschreven gebruik is de
kans dat er residuen in de honing terecht komen dan
ook nagenoeg uit te sluiten.

'Water bij de wijn'

... de natuur als voorbeeld

Willen we onze bijen in optimale omstandigheden
laten opgroeien dan zal dat moeten gebeuren in een
relatief gifvrije en ziektekiemvrije raat. Dat is beter
voor de bijen, en alleen dan ook kunnen we honing,
raathoning, propolis en koninginnengelei oogsten
zonder sporen van bestrijdingsmiddelen.
In dat geval zullen we in was accumulerende bestrijdingsmiddelen en gebruik van kunstraat gewonnen
uit oude raat moeten uitbannen. De in de handel
aangeboden kunstraat is geen optie omdat deze
gemaakt wordt van aangeboden was van zowel oude,
oude bebroede en met genoemde middelen besmette
raat. De in de handel aangeboden
'ziektekiemvrijelseuchenfreie' bijenwas zegt niets over
de mogelijke residuen in deze was en is dan ook geen
alternatief. Tot op heden wordt in de handel geen
residuvrije was aangeboden. Voor de fabricage van
kunstraat komt alleen zegelwas in aanmerking. De
voorkeur gaat uit naar zegelwas van jonge onbebroede
raten uit de honingbak. Laat nieuwe raat uitbouwen in
de honingbak, door tussen twee uitgebouwde raten
een raam met kunstraat te plaatsen. Bij gebruik van
alle zegelwas, doet men water bij de wijn en neemt
men met mindere kwaliteit genoegen. Zegelwas
gewonnen door met de ontzegelvork te werken is

Ontzegelwas: de grondstof voor kunstraat. foto: P. Elshout

baar houden van de was voor het gieten van de!kunstraat. Een goed alternatief b een elektrische friteuse,
waarbij de temperatuur op ca 80°C instelbaar Es. Deze
hgje oude raat mee afgesneden wordt. Wik u nog
een stapje veder gaan dan is het plaatsen van bijenis ideaal vaor het gieten van de kunstraat. Laat de
m e n of kunstzwermen in een kast met raampjes
temperatuur n& tot 1 W C oplopen. Bij hergebruik
zonder kunstraat maar met driehoekig toplatje een
van de was welke uit de waspers in de waterbak is
gelopen, gaar het aanhangend water aan de kook en
rnogeiijkhid. Een methode uit de bio-imkerij.
zal de hete was doen opspatten. Vergeet niet mgt
regelmaat de verontreinigingen na afkoeling te verVVwhnlng en het d i g e n van was
wijderen. Verwarm de was nooit in een ijzeren af
bh& winnen van de wars heeft een behandeling
mat s t o m af kokendheet water de voorkeur. Door
aluminium pan. dan d e w r t de ms. Verhit was nooit
k e Wandeling worden waitemplosh [gif) stoffen direct op een h b b r o n maar altijd au-bain-marie,
uit de m geqmdd en ziektekiemen gedood. Om de anders is de kans groot dat de was te heet wordt en
was qtharal schoon te maken zal ze meerdere malen tot ontbranding komt.
met w a m vloeibaar gemaakt (moetenworden. Voeg
Je eigen kunstraat maken is een ideaal nastreven. Je
aan kwater zonodig een scheut mieren- of azijnzuur doet het niet om de korsten van de aankoop van kunsttoe, om aizo de calcium in het water op te lossen en
raat te besparen. De tijd niet meetellend kan het zelf
vervuiling te laten M a a n . Onzuiverheden fabriceren van kunstraat bij een minimum van ca 20
&en bij lwqzmrn a&oelen uitzakken en aan de
volken pas op de lange termijn winstgevend worden.
anderdjde van het wasblok terecht komen. Deze vuile
laeg kan, nadat het wasbiok koud is, met een seherpe Opmerking aubaar
3ro&ekel worden afgestoken. Om het vastkleven van Zestien jaar gel& besloot ik voor de varmabestrijding
w* aan ds beiiel en de daarmee gepaard gaande
alleen nog met organische zuren te werken. Sinds die
w w m n d te voorkomen, moet het wasblok zo koud
tijd maak ik jaarlijks minimaal 200 vellen kunstraat, Iaat
twgplijk zijn. &u &j het ahteken van de vuile, veelal die door de productievolken in de honingbakken uittaaie p U o r i g e laag de beitel nat met water.
bouwen en geef deze raat na het slingeren aan de
daarna samengesteldejongs volken.
r van kwaiiteit dan de zegekas die vrijkomt bij
gc9lrruik van gen ontzegelmes omdat dan ook een
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maken doe je niet voor je lol, Het vergt de
nodìge inwesteringen. ûenk aan een stoomasmeiter
(100 tot 1400 4en een kunstraatgietvorm(200 tot
1u00 42). Om de was vloeibaar te maken is een
eildc&ische WECKkatel met daarin een emmer heel
g d b r u i h a r voor z o 4 het reinigen als het doeila:u&aat
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