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1. Inleiding collegereeks
•
•
•
•
•
•

EU/NL Honingprogramma 2017-2019
Colleges (8x) Bijen@wur voor hele sector

1. Inleiding collegereeks
Kennisstroom
Praktijkgericht
Onderzoek

Opleiden
gebruikers +

Vraag

Implementatie

Sector organiseert deze bijeenkomsten

Doel: doorstroom kennis vanuit onderzoek naar praktijk

Bijenhouderij
Bijen@wur

Doelgroep: opleiders, coördinatoren, etc
Geplande colleges:

• Varroa, bijenhouderij in transitie
• Varroa, IPM

Onderzoek +
Resultaat +

Opleiden
opleiders
e.a.

Samen

• Varroa, natuurlijke selectie voor resistentie

Antwoord

Vertaalslag
naar
praktijk

• Invasieve soort(en)

•

1. Inleiding collegereeks

1. Inleiding collegereeks

Varroa (en bijengezondheid)

Hoe dit college gebruiken voor onderwijs/doorstroom
kennis?

•
•
•
•
•

Opleiders / coördinatoren hebben veel stuurkracht
Waar staan we nu m.b.t. Varroa?
Visie: Hoe zien jullie de toekomst (vanuit eigen taak)?
Actie: Waar dan nu op inzetten?

• Huidige status varroa en bijensterfte
• Doorkijkje naar toekomst o.b.v. onderzoek

Basis
visie
& actie

Welke (nieuwe) kennis daarbij nodig?

Opdracht: bespreek samen onderstaande vragen (5min)
 Hoe ziet de bijenhouderij in jouw nabije omgeving er over
10 jaar idealiter uit m..b.t. varroa?
 Welke kennis mis je op dit moment om daar te komen?

Vragen bij alle colleges:
1. Hoe past deze informatie bij mijn visie?
2. Welke informatie wil ik verder uitdragen/verspreiden
en met welk doel?
3. Kan dat met de informatie die ik nu heb en hoe dan?

1

11/10/2017

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

Youtube voor bijenonderwijs

Varroa destructor

Tegenwoordig echt overal en altijd aanwezig

EN, met NL vertaling door Bijen@wur
1) Vertalen teksten videos (Bijen@wur*)
2) Inbedden op onze webpagina (Bijen@wur*)
3) Gebruik in cursussen (iedereen)

*Iedereen met google account kan zelf ondertiteling toevoegen bij filmpjes.
Vraag bijen@wur voor handleiding als je hier aan bij wilt dragen

Le Conte et al. 2010

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

Gebruik met ondertiteling
https://www.youtube.com/watch?v=S5vVrAy6CEU

YOUTUBE: Jamie Ellis Varroa

Kies
NL

Pathologie

In VS vanaf 1987
in NL varroa vanaf 1983 waargenomen en sinds 1984 gevestigd
70 jaar evolutie V. destructor in A. mellifera zeer kort

Pathologie

Levenscyclus V. destructor

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
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2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

Hoe weten mijten waar in te stappen?

Mijt 8-10 x vaker in darrenbroed dan in werksterbroed

 Larven en larvenvoedsel ruiken aantrekkelijk

 Darren produceren meer broedferomonen
 Meer kans om in te stappen

● Dit komt door de broedferomonen die aanzetten tot
sluiten cel

● Het precieze ‘parfum’ nog niet bekend

 Een kleinere afstand tussen larf en celwand vergroot het

● Darren worden vaker verzorgd
● Periode 5de instar darren langer (D 40-50u; W 15-20u)

instappen van mijten

 Een kleinere afstand tussen larf en bovenkant vergroot
het instappen van mijten

Denholm, 1999

Pathologie

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

4050u

15-20u

15d
12d

Denholm, 1999

Pathologie

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa
Pathologie

Kans bevruchting
mijt in cel van:

Werkster Dar

Drone

Worker

0%

0%

94%

98%

38%

94%

13%

84%

0%

76%
63%
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2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa

2013-2014

Geen mijtbestrijding

Bestreden ahv
brochure
0/10 volken
dood april 2014

Niet bestreden
vanaf jan 2013

>2 mijten per 100 bijen
= kans op dood volk
Mijtbestrijding

8/10 volken
dood april 2014

Van Dooremalen et al, publicatie in voorbereiding

Van Dooremalen et al, publicatie in voorbereiding

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa

Bestrijding in
volksgrootte
(fractie bezet 10 ramer)

volksgrootte
(fractie bezet 10 ramer)

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa

levensverwachting winterbijen (fractie levend op d100)
Van Dooremalen et al, 2012

2. Negatieve effecten op bijenvolken door Varroa

Van Dooremalen et al, publicatie in voorbereiding

3. Wintersterfte in NL

Volken zonder bestrijding meestal dood na jaar

•

Afhankelijk van weer, dracht, virussen, grootte in voorjaar,
andere stressoren (en mate van natuurlijke resistentie!)

•

Schade pas zichtbaar vanaf november -> te laat voor actie

Wintersterfte = totaal dood/totaal ingewinterd
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3. Wintersterfte in NL

3. Wintersterfte in NL

= vooral aantal bijenhouders zonder sterfte

Winter
2012-2013

Uitval
volken

2012-13

Bijenhouders

Uitval volken

55%

0%

13%

2013-2014

9%

2014-2015

10%

2015-2016

6%

45%

18%

69%

0%

31%

19%

59%

0%

41%

17%

78%

0%

22%

???

2014-15
2013-14
2015-16

Wintersterfte = totaal dood/totaal ingewinterd
Coby van Dooremalen
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Wintersterfte = totaal dood/totaal ingewinterd
Coby van Dooremalen

3. Wintersterfte in NL

Oorzaken wintersterfte?

- Eerdere monitoring: vaak varroa (NCB, Bijen@wur,
internationale publicaties)

- Monitoring surveillance 2017 (periode 2014-2017) zegt:

Varroa?

veel uiteenlopende oorzaken, niet een oorzaak te
noemen

(normaal)?

Wintersterfte = totaal dood/totaal ingewinterd

3. Wintersterfte in NL

4. Crisis onder controle? Transitie

Oorzaken wintersterfte?

Wat betekent dat dan voor de bijenhouderij?

- Eerdere monitoring: vaak varroa (NCB, Bijen@wur,
internationale publicaties)

- Monitoring surveillance 2017 (periode 2014-2017) zegt:
veel uiteenlopende oorzaken, niet een oorzaak te
noemen

Crisis onder controle?

>50% bijenhouders geen sterfte
Totale sterfte relatief laag
(aanname: trend houdt aan)

Wat is normale wintersterfte?

- Beginnersfoutjes?
- Grensgeval, bleek net te klein?
- Grensgeval, bleek net te weinig voer?
- Mislukte varroa bestrijding?

Ja (ik zeg) voorbij
Maar……
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4. Crisis onder controle? Transitie

4. Crisis onder controle? Transitie
- Geen evolutie door bestrijding:
NL bijen in ’84 contact varroa

Maar: wat nu dan?

Bestrijding = crisismaatregel
+ Bestrijding voorkomt sterfte door Varroa
-

Natuur: stabiele gastheer-parasiet relatie (samen leven)
Door systematisch ingrijpen bijenhouder echter:

•
•

Geen evolutie door bestrijding

Mijtbesmetting laag

-> geen aanpassing bijen (geen selectiedruk)
Overleving hoog

-> geen selectie op ‘fittest’; alle volken geholpen te overleven

Bestrijding ≠ stabiele gastheer-parasiet relatie

4. Crisis onder controle? Transitie

4. Crisis onder controle? Transitie

Crisis voorbij
Omslag korte naar lange termijn denken (transitie)

Moeten we dan stoppen met varroa bestrijden?

Moeten we dan stoppen met varroa bestrijden?
+ bestrijden voorkomt sterfte
+ bestrijden voorkomt sterfte

- bestrijden remt evolutie

Nee

JA

Is dit dan DE manier
om varroa te blijven
bestrijden?

Wat gebeurt er dan?
Wat zijn de
mogelijkheden?

- bestrijden remt evolutie

Nee

JA

Is dit dan DE manier
om Varroa te blijven
bestrijden?

Wat gebeurt er dan?
Wat zijn de
mogelijkheden?
Resistentie?

Resistentie?

5. Transitie varroa bestrijding
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6. Transitie varroa resistentie

5. Transitie varroa bestrijding
-> Brochure effectieve bestrijding van varroa

Mijn visie voor toekomst:

• Beginnende bijenhouders

•
•

Deze (uit 2013) is nog steeds voldoende up-to-date

•

Updates: online en in Nieuwsbrief

Blijf gebruiken!

-> Start met leren varroa standaard bestrijden
-> Brochure effectieve bestrijding van varroa

o Polyvar (update in volgende nieuwsbrief!)
o Mierenzuur BasF (MAQS) ipv mierenzuur 85%. Zie
bijsluiter

•

Geen update voor Hive clean of VarroMed

o Bijen@wur geen financiën om dit voldoende
onderbouwd te updaten

o Nieuwe mengsels met onbekende werking
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5. Transitie varroa bestrijding

5. Transitie varroa bestrijding

Website:
Varroa (brochure)

Digitale Brochure

Digitale Brochure
rechterkant pagina

Let op: we zijn momenteel
ook bezig met vernieuwen
website

•
•

Plattere structuur
Meer beeldmateriaal

5. Transitie varroa bestrijding

5. Transitie varroa bestrijding

Mijn visie voor toekomst:

Mijn visie voor toekomst:

• Beginnende bijenhouders

• Beginners

-> Start met leren varroa standaard bestrijden

-> Start met leren varroa standaard bestrijden

-> Brochure effectieven bestrijding van varroa

-> Brochure effectieven bestrijding van varroa

• Gevorderde bijenhouders

• Gevorderden

-> Varroabestrijding op maat

= Integrated Pest Management

S. vd Steen gaat in
college dieper in IPM
voor varroa

Duurzaam omgaan met middelen die er zijn!

Maar wat
is jouw
-> Varroabestrijding op maat
= Integrated Pest Management
visie?-> Sjef college
Duurzaam omgaan met middelen die er zijn!

6. Transitie varroa resistentie
Varroa resistentie:

Moeten we dan stoppen met varroa bestrijden?
+ bestrijden voorkomt sterfte

- bestrijden remt evolutie

Nee

JA

Is dit dan DE manier
om Varroa te blijven
bestrijden?

Wat gebeurt er dan?
Wat zijn de
mogelijkheden?
Resistentie?

5. Transitie varroa bestrijding

Bijen kunnen zelf succesvol
omgaan met varroamijten
Resistentie zegt iets over de mogelijkheden die een
bijenvolk heeft om de vermeerdering van de mijten
te voorkomen of te verminderen. (actief)
Tolerantie zegt iets over de verdraagzaamheid van
de bijen om, ondanks de vele mijten, toch te
overleven en te presteren. (passief)

6. Transitie varroa resistentie
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6. Transitie varroa resistentie

6. Transitie varroa resistentie

Resistente bijen houden in NL is mogelijk

Vind/creer/onderhoud
populaties resistente bijen

Ontwikkel concepten om nieuwe
resistente populaties te creeren

Bepaal de eigenschappen
die resistentie veroorzaken

Teelt met
nakomeling

T. Blacquiere gaat in
college dieper in op
natuurlijke selectie

Zoek en selecteer op deze
eigenschappen in
bestaande populaties

Implementatie in de sector

Gerichte selectie

6. Transitie varroa resistentie
Gerichte selectie

Natuurlijke selectie

6. Transitie varroa resistentie
Natuurlijke Selectie

Binnen EU/NL honingprogramma nieuwe proef opgestart
Doel: initiatieven leren van elkaar en werken samen in de
zoektocht naar bijenvolken die zonder behandeling met
chemische middelen de Nederlandse winters overleven

Vraag: Hoe presteren de volken van de initiatieven ten
opzichte van de controle groep die niet behandeld wordt
tegen mijten?
NL voorbeelden
initiatieven varroa
resistentie

6. Transitie varroa resistentie
Verschillende initiatieven in NL prima naast elkaar door
gebruik eigen bevruchtingsstations (-BDimkers)

6. Transitie varroa resistentie
Op dit moment deze en andere initiatieven nog
kleinschalig

-> BVS beschermt eigen selecties, maar ook andere selecties
Bij grootschalige uitrol in toekomst:
Versterken elkaar: bijvoorbeeld
ABR heeft VSH carnica lijn in beebreed programma
DDBij ‘monitort mijtpopulatie’ in ABR voorselectie
VBij bijenhouderpilot met protocol WUR

 Hoe krijgen we bijenhouders enthousiast om mee
te doen?

 Hoe regelen we voldoende bevruchtingsstations?
 Moeten we gezondheid van resistente volken

anders beoordelen dan reguliere volken? Hoe dan?

Kennis nodig voor ontwikkelen visie
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6. Transitie varroa resistentie

6. Transitie varroa resistentie

Mijn visie voor middellange termijn:

Mijn visie voor lange termijn:

• (Reguliere) bijenhouders met bijensterfte

Varroa resistente volken opgenomen in huidige diverse

-> sterfte onder controle krijgen door bestrijding

landschap van rassen & methodes
o Ontwikkelingen binnen intitiatieven?

• (Reguliere) bijenhouders zonder bijensterfte

o Wensen/visie bijenhouders?

-> Bedenk of varroa resistentie iets voor je bijen is

o Knelpunten en mogelijkheden?

-> Zo ja, sluit je aan bij een initiatief
Kennisgaten invullen o.b.v. onderzoek

6. Transitie varroa resistentie

Hoe de kennis over varroa resistentie
opnemen in onderwijs?
Zijn er al mensen die dat doen?
Voorbeelden?

7. Lering uit de varroa crisis
• Zo’n dodelijke parasiet als varroa is zeldzaam
• Bestrijden is crisismaatregel, maar remt ook
aanpassing aan plaag/ziekte
• (Afhankelijk van verwachte impact op gezondheid
bijen) kan voor (nieuwe) bedreigingen aanpak
gekozen worden
• Eerst crisis bestrijden?
• Meteen resistentie opbouwen?
• Tegerlijkertijd?
B. Cornelissen gaat in
college dieper in op
nieuwe bedreigingen

Wat is jou visie voor de toekomst op het gebied van
varroa bestrijding en varroa resistentie?
Hoe ga je dat inbouwen in het onderwijs (of je taak)?
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