Baldi’s
curiosa
Tekst Bart de Coo, foto Richard de Bruijn
Baldi Dekker is bijenteeltleraar en
voormalig bestuurslid van de VBBN,
een van de voorlopers van de NBV.
Hij woont in Oostwoud in NoordHolland en bezit een indrukwekkende
collectie bijenteeltcuriosa. We lichten
er voorwerpen uit waar om welke
reden dan ook een mooi verhaal bij
te vertellen valt.
Deze keer: korfgereedschap.

Op de foto ziet u een hele reeks
historische imkersbenodigdheden
uitgestald. We bespreken ze stuk voor
stuk en van links naar rechts. U moet
zich daarbij een (deels) uitgebouwde
korf voor de geest halen; de raten zijn
niet uitneembaar, want de korf heeft
geen raampjes en dus zijn de raten
muurvast gebouwd. Door de korf zijn
spijlen gestoken, zodat de raten nog
steviger vast komen te zitten.
KORFMES. Dit stuk gereedschap heeft
een zeer lange geschiedenis. Het lange
en platte uiteinde is bedoeld om de
raten verticaal door te snijden en het
haakje aan het andere uiteinde om de
raten horizontaal door te snijden.
Dit werd bijvoorbeeld gedaan met
darrenraat in de zwermtijd, of met
‘spekrozen’, mooie stukken verzegelde
honing.

SPIJLENTANG. In september wordt de
honing uit de korf gehaald, door eerst
het volledige volk eruit te werken,
vooral door te botsen op de grond, in
een lege korf of kieps. Meestal worden
de bijen gedood met smeulende turf
of met zwavel, maar ze werden ook
wel versuft door stukken gedroogde
bovist of in salpeter gedrenkte doekjes
te verbranden. Als de bijen uit de korf
waren, werden de spijlen eruit
getrokken, zodat de stukken honing
eruit gehaald konden worden. Het
spijlen trekken gebeurde met deze
tang. De krul aan het uiteinde is
bedoeld om beter te kunnen trekken.
SCHRAPER. Als er geen bijen meer in
de korf zaten en alle raten waren eruit
gehaald, dan diende deze schaper
ervoor om alle raatresten aan de
binnenkant van de korf eruit te
schrapen. Hiervoor werden ook wel
‘boenders’ gebruikt, zeer strak
samengebonden stukjes heidestruik.
RATENSPIEGEL (replica). Als de
korfimker in de zomer wilde
controleren of de jonge moeren aan
de leg waren, dan werden de raten
vaak teruggesneden tot aan het

onderste spijlenpaar. Vervolgens werd
er een punt raat dichtbij het vlieggat
weggesneden en geïnspecteerd.
In noodgevallen greep de imker naar
deze raatspiegel. De korf werd
daarvoor in het zonlicht gehouden
waarna het spiegeltje tussen de raten
werd geschoven. Zo kon de imker diep
in de korf in de cellen kijken.
SPIJLIJZERS. De linker drie ijzers zijn
volledig van ijzer; de rechter drie
hebben slechts ijzeren punten. Als de
linde of de boekweit uitgebloeid was,
dan gebeurde het wel dat de imker de
bijen door trommelen en botsen uit
het volk werkte, de raten uit de korf
brak, het broed eraf sneed en dat
terugspijlde in een lege korf, om
daarna de bijen weer terug te gooien
op het ‘omgespijlde’ broed. Daarna
kon de korf ingewinterd worden. In de
negentiende eeuw beschouwde men
daarvoor de heidedracht als zeer
geschikt. Ondanks het feit dat
verschillende historische auteurs
erover schrijven, blijft het lastig voor te
stellen hoe dit in zijn werk ging: dit
moet haast wel een enorme
kliederboel gegeven hebben.

Lithiumchloride effectief tegen varroa?
Tekst Bart Keijser

Typisch geluk bij een ongeluk. Duitse onderzoekers van de
Universiteit van Hohenheim, siTOOLs Biotech en het Beierse
Staatscentrum voor landbouw onderzochten een nieuwe
mogelijkheid om varroa te bestrijden. Deze experimentele
methode, RNA-interferentie, is afgekeken van natuurlijke
afweermechanismen en maakt het mogelijk om genetische
processen te verstoren. Experimenten werden uitgevoerd
onder laboratoriumomstandigheden met kleine kooitjes
waar in elk honderd bijen zaten. Wat bleek echter? Bij de
controle-experimenten werd een vergelijkbare efficiëntie
behaald. Nader onderzoek bracht aan het licht dat de
mijtsterfte veroorzaakt wordt door een stofje dat in de
testoplossing zat: lithiumchloride. Lithiumchloride is een
verre neef van ons tafelzout. Het komt in lage niveaus in ons
lichaam voor en speelt in de hersenen een rol in de
prikkeloverdracht tussen zenuwuiteinden. Vanaf begin jaren
zeventig is het middel als geneesmiddel geregistreerd voor
manische en depressieve ziekten (bipolaire ziekten).
Wanneer met varroa besmette bijen een paar dagen werden
gevoerd met een suikeroplossing met daarin een paar
milligram lithiumchloride werd tussen 92% en 96% van de
mijten gedood. Sterfte van bijen werd alleen gevonden bij
hogere concentraties lithiumchloride of bij langdurige
blootstelling. Na deze experimenten werden de effecten
onderzocht op broedloze kunstzwermen van 2000 bijen.
Ook hierbij bleek het voeren van de minivolken gedurende
3 dagen met een lithiumchloride-suikeroplossing voldoende
om 90% van de mijten te doden. Er werd geen noemenswaardige sterfte van bijen gemeld. Helaas werd in het artikel
geen informatie gegeven over de effecten op broed.
De onderzoekers hebben dit wel bestudeerd en in het door
hen aangevraagde patent is deze informatie te vinden.
Om deze effecten te bestuderen werden twee dagen oude
larven vanuit de cellen overgebracht naar een petrischaaltje
in een warme vochtige kweekkast en gevoed met kunst-

matig larvenvoedsel met of zonder lithiumchloride.
In het controle-experiment zonder lithiumchloride overleefde iets meer dan 50% van de larven. Bij toevoeging van
lithiumchloride aan het kunstmatige larvenvoedsel overleefde daarentegen geen enkele larve. Alhoewel dit
experiment natuurlijk ver weg staat van de natuurlijke omstandigheden lijkt het erop dat larven gevoelig zijn voor
lithiumchloride.
Ondanks bemoedigende resultaten staan we nog heel ver af
van een eventuele toepassing van lithiumchloride bij de
bestrijding van varroamijten. Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Wat zijn de effecten op een echt volk, op de
werksters, darren, de koningin en het broed? Wat zijn de
effecten bij langdurig gebruik? Kunnen varroamijten
resistent worden? Komt lithiumchloride in honing en
bijenwas terecht? Wat zijn de risico’s voor de imker bij
toepassing van het middel en wat zijn de risico’s bij
consumptie van honing met daarin lithiumchloride?
Wat zijn de eventuele effecten op het milieu? Wat is een
effectieve strategie? Daarna volgt nog de registratie als
diergeneesmiddel.
Bovengeschetste route vergt nog minimaal 10 jaar.
Heel eerlijk hoop ik dat we voor die tijd al door betere
selectie en teelt natuurlijke varroaresistente bijen hebben
weten te verkrijgen. Geneesmiddelvrij bijenhouden is toch
het ideaal.
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