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Waarom juist Varroa?

Natuurlijke selectie levert weerbare honingbijen
Tjeerd Blacquière

 exotisch (Azië)
 gewisseld van

Bijen@wur, Wageningen UR
Bijscholing leraren en BGCs Austerlitz 14 april 2018

gastheer

● van A cerana

 gevestigd
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Opbouw van dit college

Omdat:

- Resistentie en weerbaarheid

 Schade door Varroa

waarom juist Varroa?

● Bestrijden nodig maar geen echte oplossing
● Toename schadelijkheid (virulentie)
● Mijt + virussen
● Resistentie tegen middelen

- Hoe selecteren, gericht of ‘natuurlijk’
natuurlijk: waarom deze keuze?
- Voorbeelden natuurlijke varroa-resistentie uit literatuur
- Natuurlijke selectie: hoe?
- Resultaten van onze selecties (Tiengemeten en
Amsterdamse Waterleidingduinen)

● Door bestrijden GEEN natuurlijke selectie meer
● Of zelfs negatieve selectie (IPM)
●  Kwaliteitsverlies bijenstand

- met welk mechanisme weren de bijen zich?
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Winter sterfte in Nederland 2001-2017
% loss
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Percentage koloniesterfte

25

20

15
% loss

10

5

0

•

Data are based on surveys by Bees@wur from Wageningen University and Research, by beekeepers
associations NCB/ZLTO and by Beemonitoring.org. Most data are from voluntary responses to enquiries
with many questions. The data from 2013 -2016 are based on an active telephone poll by bees@wur and
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the NBV in April among a random sample of the members of the beekeeping associations.

•

Genersch et al., 2010
Duitse monitoring 2004-08

Mijten/100 bijen in oktober
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HOE?
 Natuurlijke selectie

 Gerichte selectie

● ‘passief’
● Geen gekozen

● actief
● Gekozen

● Fitness

● Stap voor stap

● Alle overlevers gaan

● Beste (5%) gaan

eigenschappen

eigenschappen

door (75%)

 Uitkomst: betere bijen

door

 Uitkomst: andere bijen

● Anders?

● Beter?
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 Honingbijen zijn endemisch
 Honingbijen zijn een wilde soort
 Varroa-resistentie is nodig

Natural:

● Natuurlijk / gericht

>7 X succes

 Overdracht van ziekten bij:
● Koninginnenteelt
● Aalsteren

Gericht:
Succes?
Iets...

 Belang broedloze periode
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Brosi et al., 2017
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Voorbeelden natuur + verwildering
• USA: Arnot Forest
• Frankrijk, Avignon & Le
Mans
• Zweden Gotland
• Frankrijk, Toulouse
• Noorwegen BF imker
• NL bijen@wur
• NL VBBN Laren Vitale bij
• Dublin area
• ...

• Wild in natuur
• Verwilderd

•
•
•
•
•
•
•

HOE?
 Natuurlijke selectie

Laten gaan (Live & let die)
Laten gaan + selectie (pos)
Laten gaan + selectie (neg)
Laten gaan + selectie (neg)
Laten gaan + selectie (neg)
Selectie neg
....

 Gerichte selectie

● ‘passief’
● Geen gekozen

● actief
● Gekozen

● Fitness

● Stap voor stap

● Alle overlevers gaan

● Beste (5%) gaan

eigenschappen

door (75%)

 Uitkomst: betere bijen
● Anders?

eigenschappen

door

 Uitkomst: andere bijen
● Beter?
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Selectie
From Randy Oliver

Randy Oliver Update: I’ve
posted a pictorial
version http://scientificbeeke
eping.com/scibeeimages/201
7-KISS-Breeding.pdf
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Natuurlijke selectie
Uitgangspunten:
Varroa niet bestrijden
Vitale volken
–
–
–
–

goede groei
reproductie (darrenraat!)
bevruchting (“eiland”)
overleving

– geen spill-over mijten

Controle:
– identiek (andere plek)
– 2X per jaar varroa
bestrijding

3

16-4-2018

Babies in duinen 2009

selectie
– einde zomer:
• grootte (overwinterbaar)
– NIET: (% mijt besmetting)
– voorjaar:
• overleven
• groei van de volken
• productie van darrenbroed
– half mei: ~ 20 ramen bijen
• verwijderen koningin
– na twee week: splitsen
• 2-3 ramen broed + bijen + darren
+ onbevruchte koningin (+
mijten)
– bevruchten ‘eiland’.
– controles: Oxaalzuur in juli en dec

N volken in te winteren

Hoge
HogeVeluwe
Veluwejuli
juli2016
2017
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Aantal mijten per 100 bijen in zomer en winter

Bijen monsteren Tiengemeten
30
Tiengemeten
25
AWD
20
Controle
% 15
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Maand van monsteren
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Vanwaar geen toename van de besmetting?

Verandering van de besmetting met mijten tussen juli en december (boven) en tussen
december en juli volgend jaar (onder), van 2009-2015
Verhouding July Dec
14

•

Besmetting:
– verandert maar weinig in
selecties
• op en neer
– verandert sterk in controle
• altijd toename
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• Hygiënisch gedrag

• Mijt reproductie
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– vruchtbaarheid/on– fecundity (N dochters)

8
6
4
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• werkster broed
• darren broed

0
TG

AWD

– ‘Hyg’
– VSH
– Cap-uncap

C

Verhouding Dec July
60

• Grooming (auto- + allogrooming)

50
40
30

• (Volks- en seizoensdynamiek)

20
10
0
TG

AWD

C
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Mijt reproductie: onvruchtbaarheid

Mijt reproductie

Fractie niet reproducerende mijten in werkster en darrenbroed (neutrale mijten,
neutraal gastvolk) NB! nog maar weinig volken getest!
control

AWD

TG

Werkster broed
0.03 (N=..)

0.06 (N=..)

0.09 (N=..)

Werksterbroed
2011

0.09 (N=109)

0.15 (N=155)

0.63 (N=124)

Werksterbroed
2012

2011 (Michiel)
2014 (Tj + C)

Darren broed
2014 (Tj + C)

0.12 (N=496)

0.14 (N=472)

0.21 (N=891)

werkster broed
2012 (Thijs)
Darren broed 2013
(Anne)
Darren broed 2015
(Katousha)

AWD

0.12

0.16

0.12

0.04(N=100)

0.12(N=100)

0.0 (n=11)

0.10 (N=91)

0.10 N=91)

TG

P

1.92b

2.02b

<0.001

0.97a (290)

<0.05

neutrale mijten, neutraal gastvolk

1.22b (292)

1.10b (222)

neutrale mijten, eigen volken (effect deels door VSH)

mijten: 196, neutrale mijten,
neutraal gastvolk, 2014 Tj + Ch)

TG

0.16 (N=75)

AWD

2.49a

N dochters / moeder mijt in
werksterbroed. (N cellen met

Fractie niet reproducerende mijten in werkster en darrenbroed (neutrale mijten, getest
in de volken van de selecties). Effect kan dus deels door VSH komen.
control

control
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Grooming

Hygiënisch gedrag

Astrid Kruitwagen
- individual bees: starch
- bees in cages + mites
(neutral)
- colonies + phoretic mites

•

=herkennen en verwijderen
– betere neus
– is te selecteren
– werkt tegen AVB, bleek ook tegen
kalkbroed en varroa
– de uitruimers zijn 15-18 dagen oud
– ‘Gewoon’ Hyg.
– VSH

•

no effect on injuries
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Results Pin-test (Arnout)
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Results Frozen brood test

VSH

Delphine Panziera
- individuele introductie
- neutraal broed
- neutrale mijten
- data van ~ 250
geïnfecteerde cellen per
groep
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Wat zijn de geselecteerde mechanismen?

 Conclusies
● Selectie op Overleven:
● Vitaliteit en groei
● reproductie
●  tegen varroa:
● resistentie (fitness)
● tolerantie (schade)

● VSH:
+
● Grooming:
● Hyg (FKB/PKB): ● Doen de selecties dat gelijk?
+&-

●  Local!
● Genotype / Omgeving

● Minder groei Varroa
populatie

● Reproductie van Varroa
● fertility (+ or -) +
● fecundity (#)
+
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Zijn we er dan?
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Nieuwe selecties
2018
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Your location?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FOUNDING MOTHERS
Nederland:
Flevo Polder Almere ↑
Duitsland:
Burscheid →
Nw SELECTIES + PROTOCOL

Sweden
Germany
Belgium
France
Serbia
Italy
USA
Switzerland
?????

• Please join
• Coloss TF
Survivors
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Bedankt voor uw
aandacht
& ook heel erg bedankt voor de hulp:
Chula, Thijs, Janneke, Jolanda, Michiel,
Delphine, Astrid, Anne, Katousha, Bram,
Frank, Janse, Arnout, Niels, Willem, Johan,
Pam
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