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Niet alle mijten zijn gelijk
'De grootste tegenslagen bij het houden van de
westerse honingbij (Apis mellifera) werden en worden
veroorzaakt door de varroamijt (Varroa jacobsona'.
Aldus begint het eerste van een serie artikelen over
de actuele stand van het wetenschappelijk onderzoek
naar de varroamijt in de ADIZ (1999(12). Aanleiding
voor deze serie was het verschijnen van een
themanummer van het bijenwetenschappelijk
tijdschrift 'Apidologie' (Vo1.30(2-3). Aspecten die
daarin aan de orde komen zijn onder meer de
ontdekking van verschillende genotypen en soorten
van varroamijten, mechanismen die een rol spelen bij
74 resistentie tegen varroa bij de westerse honingbij,
bestrijdingsmethoden (biotechnisch en met
medicamenten), het ontstaan van resistentie tegen
bestrijdingsmiddelen.
In 1994 maakte de Australische onderzoeker Denis L.
Anderson bekend dat op Papua Nieuw-Guinea een
varroamijt voorkomt die zich wel via de Indische
honingbij (Apis cerana) voort kan planten maar niet via
de westerse Apis mellifera. Na Andersons onderzoek
zijn er meer typen varroa ontdekt, zodat we
momenteel onderscheid kunnen maken tussen een
Russisch type (R), een Japans type (J) en dat van
Anderson (PNG). Het PNG-type komt, behalve op
Nieuw-Guinea, ook nog voor op Java, Borneo en de
Filippijnen. Het is de mijt die in 1904 door Oudemans
beschreven is (Varroa jacobsong en die zich alleen op
Aziatische honingbijsoorten vermeerderen kan.
Daarmee wordt de mening van veel wetenschappers
bevestigd dat men niet op grond van Oudemans'
beschrijving mag beweren dat dit het type zou zijn dat
later zo'n catastrofale uitwerking op de westerse
honingbij zou hebben. Het J-type is tot dusverre
gevonden in Japan, Brazilië, Puerto Rico en enkele
staten in Noord-Amerika. Het kan zich op de westerse
honingbij voortplanten, zonder er echter schade aan
te richten. Het R-type is echter veel gevaarlijker en
lijdt altijd tot de ondergang van de bijenvolken.
Binnen dit type onderscheidt Anderson nog enkele
bijkomende typen, waaronder de mijt uit Korea de
gevaarlijkste is; Anderson stelt voor die dan maar
Varma destructor te noemen. In Europa - en voor
zover we weten in Afrika - komt alleen het R-type
voor. Inmiddels komt dit type ook voor in Azië en
Nieuw-Guinea in ingevoerde volken van 'onze'
wesfmse kanlngbij. Hopelijk ontdekken de geleerden
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de Varroa constructor...

Hetzelfde nummer van de 'Allgemeine Deutsche
Imkerzeitung' meldt dat het gebied waar de varroamijt
resistent is tegen synthetische pyrethroide-bevattende
bestrijdingsmiddelen (zoals het in Duitsland
toegestane Bayvarol en het daar verboden Apistan)
zich ook in de Bondsrepubliek in snel tempo uitbreidt
Het is begonnen in de zuidwestelijke regio's en heeft
inmiddels Hessen bereikt. De resistentie hoeft niet
eens volledig te zijn, een effect van bijvoorbeeld 80%
is niet voldoende om de volken tegen afsterven te
behoeden. In Oberursel deed men
vergelijkingsproeven. Bij een volk met resistente
mijten stierf slechts 10% van de mijten na een
Bayvarolbehandeling, tegen 90% bij een volk met nietresistente mijten. Men adviseert om altijd in het najaa
nog eens streng te controleren en de gevallen mijten
te tellen. Bij meer dan drie mijten per week bestaat
er al het gevaar dat het volk het niet zal overleven.
Een winterbehandeling is dan sterk aan te bevelen,
bijvoorbeeld met Perizine of - als dat in de deelstaat
toegestaan is - melkzuur.

Imkeren met de hete plaat
Aan andere middelen om de varroamijt te lijf te gaan
heeft de 'tmkerfreund' (1999(9) een nummer
grotendeels gewijd. Op de verschillende
mogelijkheden om mierenzuur te verdampen wordt
uitvoerig ingegaan. Ook een winterbehandeling met
kooldioxide komt aan de orde. Of die laatste methode
voor de gewone imker praktisch uitvoerbaar is, lijkt
me twijfelachtig. Ik zie mezelf in ieder geval nog niet
zo gauw sjouwen met gasflessen, drukventielen,
slangen en trechters en dan maar hopen dat de bijen
van kou niet verkleumen of dood neervallen. Want dat
gas is koud als je het op de bijtjes loslaat!
Uitgesproken resultaten kan het Mad nog niet melden
of het moest zijn dat het inderdaad mogelijk is mijten
met dit gas te doden zonder daarbij de bijen om zeep
te helpen. En dat is toch al heei wat.
Een andere methode die de 'Imkeríreund' bespreekt
is die met de 'Heisse Platte', waarmee ons geleerd
wordt dat je de varroamijt niet alleen met kou, maar
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ook met hitte kunt aanpakken. Een handige
- doe-hetzelver heeft een blikken warmteplaat geconstrueerd
die ie in de bodem van de kast moet schuiven. Er
zitten weerstanden aan, een digitale thermometer,
een sensor, een bimetalen schakelaar en een heleboel
hittebestendige draden. Je steekt de stekker in het
stopcontact (heb ik niet in mijn bijenstal...) en de rest
gaat vanzelf. Tenminste..., ware het niet dat de
temperatuur waarbij de mijten het loodje leggen niet
zo heel erg veel afwijkt van die van de bijtjes. 'Laat de
temperatuur alsjeblieft niet hoger oplopen dan tot
42"C1, smeekt de ontwerper dan enthousiast. 'Vanaf
38 "C beginnen de bijen heen en weer te rennen en
zich van de warmteplaat te verwijderen. De mijten
vallen van de biien en worden oo de warmte~laat
gedood; zonder chemische middelen, zoals u
begrijpt'. Een half uur duurt deze bijenhel, dan mag
het vlieggat weer open. Wetenschappelijk is een en
ander nog niet getest en boven die 42°C sterven dus
bijen en broed. Omdat het een methode is waaraan
geen chemische middelen te pas komen, is het toch
wel de moeite waard het eens te proberen, besluit het
artikel. Maar ik houd vooralsnoq liever het hoofd (en
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M a r i v a n tersel

Vorige maand hebben we bij u deze nieuwe rubriek
aangekondigd. We rekenen op een flinke hoeveelheid
reacties. Om organisatorische en druktechnische redenen vraagt het een lange tijd tussen het stellen van de
vraag en het geven van het antwoord, zodat we u deze
keer nog niet meer te bieden hebben dan het aan de
orde stellen van het volgende onderwerp. U kunt uw
antwoord inzenden tot 15 awil: t.a.v. redactie Biien..
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"Ornlerwerp voor de mauidjai

.

Juni is de tijd van de jonge koninginnen.
Hoeveel tijd na de geboorte of na, het
van een jonge koningin h m we p a n
mtrohm of alles in ante is. Ak we bij die
conade geen gesloten werkstenbroed vitden,
wat &t u dan?
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bijen in (op het moment dat de foto werd gemaakt j drie korven.
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