Insignia-project (bijen als snuffelpaal)
Tekst Kees van Heemert, foto’s Norman Carreck

In het Insigniaproject fungeren bijenvolken als het ware als
snuffelpalen (bio-indicatoren) voor de detectie van toegelaten en niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Ook
kan aan de hand van het verzamelde stuifmeel de diversiteit
van de stuifmeelbronnen vastgesteld worden. De resultaten
van het onderzoek worden naast de nationale en Europese
toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen gelegd om na
te gaan of ze overeenstemmen. Het project is niet bedoeld
om het effect van gewasbeschermingsmiddelen op bijenvolken te monitoren. In Bijenhouden 2019-4 schreven we al
over dit Europese onderzoeksproject, waaraan instituten en
bijenhouders uit de hele EU meedoen.
In verschillende landen zijn nu laboratoria betrokken bij het
onderzoek. Zo worden in Spanje monsters met bijenbrood
en API-strips onderzocht op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. API strips zijn een soort vangplaatjes die in de kast gehangen worden om bijvoorbeeld pesticiden uit hun haarkleed in op te vangen. Het materiaal is een
zeer hard soort plastic dat de bijen niet kunnen wegknagen.
De Griekse onderzoeksgroep analyseert die gegevens
verder. In Portugal worden de monsters bekeken op de herkomst van het stuifmeel. DNA-analyse van het verzamelde
stuifmeel levert naar verwachting veel nieuwe informatie
over de diversiteit aan planten die de bijen bezocht hebben.

Bijenkast met Beehold pijpjes voor verzamelen vervuilende stoffen
en pathogenen.

Omdat de bijdrage en betrokkenheid van imkers belangrijk
is, wordt gepubliceerd in de bijenhouderstijdschriften in de
verschillende landen, zoals recentelijk in het Oostenrijkse
blad ‘BienenAktuell’ en in het ‘Maandblad’ van de Vlaamse
Imkersbond. De ontwikkelingen van het Insignia-project zijn
te volgen via Instagram, Twitter, YouTube en Facebook
(Insignia-Bee), maar ook via de website:
www.insignia-bee.eu/blog.
Kast met rooster als stuifmeelval.

Rectificaties
In het vorige nummer van Bijenhouden stond onder de titel
‘Bijenwolken’ een tweetal korte interviews afgedrukt. Een
daarvan was met Astrid Schoots. Door een vergissing van de
redactie werd in Bijenhouden 2020-2 een verkeerde versie
afgedrukt. De juiste versie vindt u op
www.bijenhouders.nl/media-en-promotie/actueel-enmedia/media/aanvullingen-op-bijenhouden
In het vorige nummer van Bijenhouden stond op pagina 25
rechts onderaan een foutieve link vermeld.
De juiste link moet zijn:
www.defruitmotor.nl/producten/werkboek-bijen-in-deboomgaard

Astrid bekijkt of de zwerm de korf goed inloopt. Foto Marc Hekking
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