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Varroaresistentie zwaartepunt i
Job van Praagh
Veredelen doet men door te selecteren op eigenschappen. Dat werkt
helaas alleen voor die eigenschappen in de bijenvolken die in het veredelingsprogramma meegenomen
worden. ‘Geen selectie’ heeft overigens ook een effect. Als men met
slechte volken Aalstert is men voor
zijn omgeving een bron van overlast.
Elk volk draagt genetisch zijn steentje
bij en wel in de wijde omgeving! Dat
doen de darren van de slechte volken
met hun ongewenste erfelijke eigenschappen.
In de literatuur over teelt en selectie met
bijenvolken vindt men vrijwel nooit dui
delijke informatie over wat er met de
eigenschappen van het volk gebeurt die
geen deel uitmaken van het selectiepro
gramma. Een duidelijk voorbeeld is de
selectie op verbetering van de honing
productie door Szabo en Lefkovitch
(1988). Na vier generaties selectie op
honingoogst bleken er ook duidelijke
verschillen tussen de lijnen te zijn ont
staan in de mate van opruimen van
dood broed terwijl daarop toch geen
bewuste selectie had plaats gevonden.

Selecteren al na één jaar is riskant

Hygiënisch gedrag (HYG)

Soms wordt gepropageerd om al na
één bijenjaar de selectiebeslissing te
nemen. Daarmee wordt sneller plaats
gemaakt voor de volgende generatie.
Het gevaar is dat men dan ook gemak
kelijker aan het doel voorbij schiet. Moe
ren die twee jaar oud zijn hebben
slechts één honingjaar achter de rug.
Als men van veel zustergroepen de
gegevens over twee honingjaren analy
seert, blijkt dat ongeveer 30% van de
volken in één van de twee jaren ‘goed’
(meer dan gemiddeld) in de honing
oogst scoort, maar in het andere jaar
‘slecht’ oftewel minder dan gemiddeld
(Englert en Van Praagh,1979; Van
Praagh e.a., 2006).
Sinds de komst van de varroamijt bij
onze westerse honingbij is selectie op
varroaresistentie het zwaartepunt
geworden in alle selectieprogramma’s
wereldwijd. Daarvoor werd naast
honingoogst en zachtaardigheid aan
dacht geschonken aan resistentie tegen
ziekten, met name Amerikaans vuil
broed.

Werksters die gevoelig zijn voor onge
zond broed onder celdeksels, vertonen
hygiënisch gedrag (van Praagh, 1994,
1999). Ze maken de cellen open en ver
wijderen het ongezonde broed. In de
literatuur wordt dit gedrag aangeduid
met ‘HYG’.
In het Beebreed-programma (het stan
daard selectieprogramma van de Carni
cateelt in Duitsland) wordt op HYG
getest door broed onder gesloten cel
deksels te doden. Van deze test bestaat
een aantal variaties in de manier waar
op dat broed wordt gedood: met een
insectennaald (pintest) of door het
broed te bevriezen of te verhitten (Van
Praagh, 1994; Fuchs e.a., 1996; Büchler,
2005; Jungels, 2009). Dan gaat het
steeds om een beperkt deel van het
broed. Met de huidige pintest wordt bij
voorbeeld een aantal naast elkaar lig
gende cellen in de vorm van een wie
bertje aangeprikt. Na 8-12 uur wordt
gekeken hoeveel van de aangeprikte
larven/poppen zijn verwijderd (AG Tole
ranzzucht, 2013).In de Amerikaanse lite
ratuur zijn deze varianten vroeger al
beschreven.

1. Hier wordt opgeruimd na ontdekking van afwijkend broed; onderdeel van zowel HYG- als VSH-gedrag. Foto Job van Praagh
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2. Cel na cel wordt opengemaakt en de inhoud (varroamijten) wordt
minutieus bekeken. Imkermeister Brauße aan het werk. Foto Brauße

in veredeling van honingbijen
De tests zijn ontwikkeld om volken op te
sporen die broed opruimen dat besmet
is met de veroorzaker van AVB. Door
Rothenbuhler (1964) werd nog gewerkt
met AVB-ziek broed, maar dat mag
tegenwoordig niet meer vanwege de
kans op verspreiding van de ziekte.
Vandaar het gebruik van kunstgrepen
(aanprikken, bevriezen of verhitten van
gezond broed). Strikt genomen selec
teert men daarmee volken die goed op
dood broed in de behandelde cellen
reageren en de hoop is dat dit ook een
betere gevoeligheid voor cellen met
ziek broed oplevert. In ieder geval ziet
men dat kalkbroed vrijwel verdwijnt in
volken tijdens de selectiejaren op goed
HYG-gedrag. Dit kijken naar de snelheid
waarmee een volk dood broed ruimt
heeft echter niets te maken met het
opruimgedrag van gesloten broedcellen
waarin varroamijten met hun voortplan
ting bezig zijn.

Onderdrukken van voortplanting (SMR)
De generatie Amerikaanse onderzoe
kers na Rothenbuhler heeft volken
gevonden en in de selectie opgenomen
die opvielen doordat daarin de varroa

3. Een paar geopende cellen. Foto Brauße

populatie minder snel groeide. Deze
volken werden aangeduid met de term
SMR (= Suppressed Mite Reproducti
on; volken met een geringe voortplan
tingssnelheid van varroa). Welk mecha
nisme hier werkzaam was, bleef toen
onduidelijk.

Varroagevoelig hygiënisch gedrag
(VSH)
Een paar jaar later ontdekte men dat in
die SMR-volken de werksters selectief
broedcellen met zich voortplantende
varroamijten openmaakten en de mijten
verwijderden (Spivak en Gilliam, 1993;
Spivak, 1996). Dat kunstje werd later
aangeduid met de term VSH (= Varroa
Sensitive Hygiene; varroagevoelig hygi
ënisch gedrag) (Harbo en Harris, 2005;
Ibrahim en Spivak, 2006). De onderzoe
kers (bijvoorbeeld Ibrahim e.a., 2007)
zijn het er over eens dat HYG-werksters
geen VSH-gedrag vertonen en vice
versa. Met andere woorden: er kunnen
onder de zustervolken ook twee volken
voorkomen, die zich weliswaar allebei
met ‘rare’ broedcellen bezig houden,
maar de één met ziek broed (HYG) en
de andere met varroareproductie (VSH)!

Pintest en VSH
In Bonn onderzochten Boecking e.a.
(2000) of volken die redelijk goed scoor
den in de pintest, ook goed cellen uit
ruimden waarin een levende varroamijt
gestopt was. Dat laatste deden de
onderzoekers door voorzichtig een net
gesloten celdeksel op te tillen en een
mijt in de cel te laten lopen. Na tien
dagen werd gekeken hoe het stond met
de voortplanting van het varroavrouwtje.
De volken ruimden aangeprikt broed
goed op, maar het uitruimen van cellen
met varromijten verliep niet goed. Dui
delijk werd dat de erfelijkheid van de
twee ‘kunstjes’ verschilde.
Een pintest uitgevoerd in Primorsky-vol
ken met duidelijk VSH-gedrag gaf voor
HYG slechte waarden. Een incidentele
analyse van een raam gesloten broed
van een Primorsky-volk en van een Car
nica-volk toonde bij het Primorsky-volk
duidelijk de aanwezigheid van VSH aan
volgens het standaard protocol. De pin
test lijkt dan ook niet geschikt om VSHkenmerken op te sporen. Wel kan er
HYG mee worden aangetoond. VSH
spoort men op door het openen van
oudere gesloten broedcellen en daarin

4. Hier heeft een Varroavrouwtje ongestoord rijkelijk voor nateelt
gezorgd. Foto Brauße
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Waar komt VSH voor?

5. HYG-gedrag meten. Links boven bevriezen met vloeibare stikstof, rechtsboven
versmoorde deksel (ze moeten werkelijk zo
zwart zijn) en daaronder het resultaat
48 uur later. Foto Paul Jungels

het aantal zich voortplantende en niet
voortplantende mijten te tellen.

In het bijeninstituut te Kirchhain (Duits
land) wordt inmiddels volgens de Bon
ner methode naar VSH-gedrag in de
teeltpopulaties gekeken. Die methode
bestaat dus uit het openen van oudere
gesloten broedcellen (bijvoorbeeld 100
cellen) waarin vervolgens gekeken
wordt of varroa zich voortplant of niet.
De verhouding tussen het aantal cellen
met zich voortplantende en het aantal
cellen met zich niet voortplantende var
roamijten is een maat voor VSH. Op
deze manier is in Blankensee (Duits
land) al tot in de 5e generatie geselec
teerd.
VSH kennen we verder bij de Texelse bij
(van der Zee, 2013), bij de Primorsky-bij
(eigen waarneming) en de VSH-stam in
de Verenigde Staten. Het is ook op uw
eigen stand te bekijken. Relatief veel
gaten in het gesloten broednest of half
geopende broedcellen telkens met Var

roapoep op de bodem zoals op Ter
schelling is waargenomen, kunnen een
aanwijzing zijn dat het volk VSH-gedrag
vertoont.
De oproep van de stichting De Duurza
me Bij, om op de eigen stand volken
met veel varroamijten niet aan te hou
den en van teelt uit te sluiten, is een
goed idee. Nog beter is het om verschil
len in groei van de varroapopulatie in
het eigen volken te leren kennen. Dat
kan door de bijen te bestrooien met
poedersuiker en op de varroabodem te
kijken hoeveel mijten er vallen. Gebruik
die gegevens bij de keuze van de vol
ken voor de nateelt. Dat helpt de volken
op de stand te verbeteren en ook de
volken van de buren. Het werkt, doordat
selectie werkt.
Voor de literatuurlijst zie www.bijenhouders.nl
Klik op Actueel en Media > Tijdschrift BIJEN
houden > Aanvullingen op Bijenhouden.
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SMR bij darren
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Het volgende maakt het beeld compleet.
In Zweden werden op het eiland Got
land bijenvolken geplaatst die niet
behandeld werden tegen varroa. Vele
volken gingen in de volgende jaren
dood, maar er bleven ook een paar in
leven. Met nakomelingen van zo’n over
levend volk onderzochten Behrens e.a.
(2011) de voortplanting van varroa in
gesloten darrenbroed. Ze kruisten een
koningin uit zo’n varroa-resistent volk
met darren van een varroa-vatbaar volk
en kweekten uit die koningin een volk
op om daar weer hybride koninginnen
van na te telen. Die hybride koningin
nen produceerden gesloten darren
broed waarin in een aantal van de cel
len varroavrouwtjes zich niet konden
voortplanten en in een ander deel van
de cellen wel. Door het DNA van de dar
ren uit beide ‘soorten’ cellen te onder
zoeken werd duidelijk dat de genen van
beide ‘soorten’ darren verschillend
waren. Er zijn dus darren die de voort
planting van de mijten kunnen onder
drukken (SMR) en darren die dat niet
kunnen. Deze vorm van SMR (bij dar
ren) is dus verschillend van SMR bij
werksters in VSH-volken.
Dankzij dit werk weten we nu dat onder
drukking van de voortplanting van mij
ten (SMR) zowel een eigenschap van
darren kan zijn als van werksters.
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