Honingbijvirussen en virale ziekten

1. Verkreukeldevleugelvirus als
belangrijkste honingbijvirus
Tekst Dirk-Jan Valkenburg en Trudy van den Bosch

Net zoals andere diersoorten, hebben ook honingbijen te maken met virussen. Vaak zijn
virusziekten latent aanwezig, wat inhoudt dat een volk virusdeeltjes bevat maar dat de
hoeveelheid zo gering is dat er geen symptomen zijn. Zodra de aantallen virusdeeltjes
toenemen, door bijvoorbeeld een stressperiode, kan een virus virulent worden en schade
aanrichten, met zelfs sterfte tot gevolg. De stijging kan soms snel gaan, mede omdat de
honingbijen niet in de huidige anderhalvemetersamenleving zitten, maar in grote
aantallen in kleine ruimtes bij elkaar zijn.
Helaas kunnen honingbijvolken niet
gevaccineerd worden, waardoor een
bijenhouder zich machteloos kan
voelen als een volk bezwijkt bij een
uitbraak. Gelukkig hebben honingbijen
methodes om het aantal virusdeeltjes
gering te houden. Op volksniveau
maken werksters de kast schoon en
verwijderen ze besmette poppen.
Onderzoekers hebben aangetoond dat
individuele honingbijen beschikken
over een aangeboren immuunsysteem
dat virussen kan herkennen en opruimen. Bovendien kan ook de bijenhouder zijn steentje bijdragen bij het voorkomen en onderdrukken van virusuitbraken. Door hygiënisch te werken en
ziektedragers te bestrijden, bijvoorbeeld varroamijten die virussen in een
honingbij kunnen inbrengen, kan de
hoeveelheid virusdeeltjes in een individueel volk beperkt worden gehouden.
Goede dracht en genoeg ruimte
tussen de kasten kan ook verdere verspreiding tussen volken tot een
minimum beperken.

Een ander cruciaal aspect is het herkennen van symptomen en adequaat
handelen. Deze kennis is een goed
wapen tegen virussen in het arsenaal
van bijenhouders. In deze serie
bespreken we de meeste voorkomende
honingbijvirussen in Nederland (tabel
1). Onderwerpen als wanneer en hoe
vaak slaat een virus toe, het ziekmakend vermogen en de herkenning van
symptomen worden behandeld. In dit
eerste artikel is het verkreukeldevleugelvirus aan de beurt.

Verkreukeldevleugelvirus
Het meest voorkomende honingbijvirus in Nederland is het verkreukeldevleugelvirus (Deformed Wing Virus,
DWV). Het virus komt voornamelijk
voor bij Europese honingbijen (Apis
mellifera) en andere Apis-soorten,
maar is ook aangetroffen bij aardhommels (Bombus terrestris) en akkerhommels (Bombus pascuorum)
(Martin en Brettell, 2019).

Tabel 1. De belangrijkste honingbijvirussen in Nederland, waarvan DWV, CBPV, ABPV en SBV
de meest voorkomende soorten zijn.
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Nederlandse benaming

Engelse benaming

Afkorting

Verkreukeldevleugelvirus

Deformed Wing Virus

DWV

Chronisch-bijenverlammingsvirus

Chronic Bee Paralysis Virus

CBPV

Acuut-bijenverlammingsvirus

Acute Bee Paralysis Virus

ABPV

Zakbroedvirus

Sac Brood Virus

SBV

Zwartekoninginnencelvirus

Black Queen Cell Virus

BQCV

Israëli acuut-verlammingsvirus

Israeli Acute Paralysis Virus

IAPV

Kasjmirbijenvirus

Kashmir Bee Virus

KBV
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Verspreiding
Deze virusziekte is door de introductie
van varroamijten (Varroa destructor)
een wereldwijde en serieuze bedreiging gaan vormen voor honingbijen
en is daarmee een structureel probleem voor hun gezondheid. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door
vermenigvuldiging van het virus in de
mijt en de effectieve overdracht van
DWV door varroamijten. Varroa voedt
zich door aan het lichaamsvet van de
larve te zuigen. Dit lichaamsvet heeft
de larve nodig voor onder andere het
ontgiften van gevaarlijke stoffen, een
goed werkend immuunsysteem en
andere belangrijke processen. Door de
aantasting door varroa van het vetweefsel zal de larve verzwakken en
wordt het immuunsysteem onderdrukt
(Ramsey e.a., 2019). Tegelijkertijd
worden deeltjes DWV geïnjecteerd.
Doordat het immuunsysteem is aangetast, heeft het virus vrij spel en zal
het zich snel vermenigvuldigen met
nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van de besmette pop. Dit verklaart
waarom DWV erg virulent is bij een
varroabesmetting, terwijl het virus
nauwelijks een probleem was vóór de
komst van mijt.
Er zijn ook virusdeeltjes gevonden in
ontlasting en voedersappen van bijen,
die door werksters worden verspreid.
Door roverij en vervliegen kan DWV
ook andere volken besmetten. Deze
manier van virusoverdracht wordt
horizontale transmissie genoemd. Een
ander voorbeeld van deze overdracht
is het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Waar wij als mens gelukkig nog wel

Een honingbij besmet met het meest voorkomende honingbijvirus in Nederland: het verkreukeldevleugelvirus (Deformed Wing Virus, DWV).
Foto Bram Cornelissen

maatregelen kunnen treffen tegen
verdere horizontale verspreiding,
kunnen wij die regels helaas niet aan
de bij opleggen.
Er is ook DWV aangetoond in eitjes,
wat aanduidt dat dit virus ook seksueel
overgedragen kan worden (verticale
transmissie) zonder varroa. De werksters en darren die uit deze eitjes
kwamen, bevatten ook DWV, wat
betekent dat de koningin zelf het virus
bevatte. De transmissies zonder varroa
spelen echter geen belangrijke rol in
de verspreiding van dit virus. Dat blijkt
uit het feit dat in Australië, waar geen
varroa is, praktisch geen DWV-deeltjes
aan te tonen zijn.
Symptomen
Een klinische infectie, ofwel een zichtbaar ziektebeeld, van DWV vertoont
de bekende symptomen die samenhangen met een sterke varroabesmetting: dode poppen, bijen met misvormde vleugels en een gezwollen en

kort achterlijf (zie foto). Dergelijke
bijen kunnen niet vliegen. Ook kan het
een vroege dood van poppen veroorzaken, waarbij de dode poppen door
hygiënische werksters uit de broedcellen worden verwijderd. Geïnfecteerde volwassen bijen, waarbij DWV
zich vooral vermenigvuldigt in de hersenen, vertonen ook symptomen die
duiden op een beperkt leervermogen.
Het volk zal geïnfecteerde bijen, waarvan de levensduur ernstig verkort zal
zijn, doorgaans door de bewakers uit
de kast laten verdrijven. Zoals eerder
vermeld zullen ook overleden poppen
uit de kast worden verwijderd. Deze
methodes zullen de hoeveelheid DWV
in een volk verminderen, maar bij
grote aantallen mijten heeft dit onvoldoende effect. Om toch meer afweer
tegen dit virus te krijgen, zal het hygiënisch gedrag van werksters moeten
worden verbeterd. Het door varroamijten besmette gesloten broed zal bij
aanwezigheid van hygiënische werk-

sters sneller worden herkend (door
het celdeksel heen) en worden uitgeruimd. Dit gedrag, genaamd Varroa
Sensitive Hygiene (VSH), wordt veelal
beschouwd als één van de belangrijkste eigenschappen die een bijenvolk
kan helpen zich te weren tegen de
mijten en DWV. Hierdoor kan de
honingbij tolerantie opbouwen voor
DWV en zullen er geen klinische
symptomen verschijnen.
Om als bijenhouder het virus te
onderdrukken, is varroabestrijding
cruciaal. Immers, als varroa bestreden
wordt, neemt de infectie met DWV in
gelijke mate af met de aantallen
mijten. Deze correlatie is ook terug
te zien als men kijkt naar het aantal
DWV-besmettingen in een bepaalde
periode (prevalentie). Het aantal
besmettingen is meestal aan het eind
van de zomer en in de herfst het
hoogst, direct na de piek van het
broed, omdat dan de meeste mijten
aanwezig zijn. Om dit virus op een
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Column
adequate manier te onderdrukken is
het noodzakelijk om varroa te bestrijden voordat de productie van winterbijen begint. Daarom moet varroa
vóór 1 september bestreden zijn.
Gebeurt dit niet, dan worden met
DWV besmette bijen geboren en die
leven korter dan gezonde winterbijen.
In maart zit er dan geen bij meer in de
kast (verdwijnziekte) of ze liggen allemaal dood op de bodem, omdat het
te koud was om uit te vliegen. De
gevolgen van een besmetting met dit
virus op volksniveau worden echter
nogal eens onderschat. Vóór de varroapandemie was DWV een onbekend
pathogeen (ziekteverwekker) en latent
aanwezig. Tegenwoordig is er een duidelijk verband tussen varroa en de
virulentie van dit virus. Door de komst
van varroa is het aantal virusdeeltjes
flink toegenomen en verspreidt de mijt
DWV zowel in het volk, maar ook
tussen volken en bijenstallen. Bestrijding van de mijt, door zowel de bijen
zelf als door de bijenhouder, is dan
ook de sleutel van succes voor overleving van het volk.
In een vervolgartikel zullen de virussen
Chronisch-bijenverlammingsvirus
(Chronic Bee Paralysis Virus, CBPV) en
Zwartekoninginnencelvirus (Black
Queen Cell Virus, BQCV) behandeld
worden. Er worden steeds meer
CBPV-uitbraken waargenomen en dit
virus dreigt een gevaar te worden voor
de volken bij vele bijenhouders.
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Bestuiving

Helpen al die acties voor de
‘bij die het moeilijk heeft’?
Als je gaat googlen met het woord ‘bijen’, dan word je ondergesneeuwd
door een overvloed aan instellingen en organisaties die iets met bijen
hebben. Deze clubs bestaan vaak al vele jaren en ontstonden in de
periode dat bijenvolken in de winter doodgingen na parasitering door
varroamijten die met het verkreukeldevleugelvirus waren besmet. We
noemen er een aantal in willekeurige volgorde: de ‘Beefoundation’
heeft een bijenacademie voor educatie en wil bijenoases; de Bijenstichting strijdt voor het verbod van bestrijdingsmiddelen; de NBV, die onder
andere de actie ‘vrienden van de honingbij’ opstartte; de Stichting
‘Bee Serious’ regelt adoptie van een bijenvolk of zelfs een koningin;
‘Beelife.nl’ met de slogan ‘samen redden we de bij’; ‘Nederland zoemt’,
een project van IVN en N&M (gesteund door de Nationale Postcodeloterij) vooral voor de wilde bij. Ze organiseerden een scholenactie voor
biologische bloembollen voor bijen waarvoor de supermarktketen Lidl
€ 145.000 statiegeld doneerde; ‘The pollinators’ organiseert voedselbanken voor bijen. En de Nationale Bijenstrategie met de ondertitel ‘Bed en
Breakfast for Bees’ werkt met 43 partners aan het behoud en de groei van
de bijenpopulatie. Aanvullend zou een minstens zo lange lijst met biodiversiteitsplannen gegeven kunnen worden met plannen voor meer
bijen en bijenplanten.

Mannetje rosse metselbij op kersenbloem. Foto Roeland Segers

1. Tekort aan bestuivende insecten in de VS
Tekst Kees van Heemert

Je zou denken dat het wel goed komt met die bijen. Akkerranden die
ingezaaid worden, bijenhotels overal op de muren in de tuin, subsidies
voor bijenprojecten, teveel om op te noemen. Bedrijven, gemeenten en
scholen spannen zich in, het kan niet op. Het helpt ongetwijfeld allemaal
om de bijen te helpen, maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat
verschillende bijenacties ook wel erg ‘in’ of ‘hot’ zijn en waarschijnlijk
tijdelijk. Het zijn ‘leuke dingen voor de mensen’. En als de een het doet
moet de ander het ook doen. Het klinkt wat cynisch, maar de tijd zal
leren hoe lang al de initiatieven voortduren. En wanneer kunnen we
resultaten verwachten van de projecten die in de Nationale Bijenstrategie
zijn opgenomen?
We moeten ons tegelijk ook realiseren dat er een tegengestelde trend is
als je de toename van steriele tuintjes met kunstgras, veel tegels en
weinig drachtplanten ziet. En als we ’s avonds bij de TV-reclames de
bijen en hommels door het beeld zien vliegen tijdens de promotie van
biomargarine of duurzaam appelsap, dan kunnen we even wegdromen,
maar laten we de volgende dag toch even checken of al die initiatieven
ook geholpen hebben in bijenland. Voor de resistentie tegen varroa en
voor een betere drachtsituatie kunnen we het lopende onderzoek van de
onderzoeksinstituten nog niet missen.

Drone

Over de bestuiving van gewassen door insecten wordt
regelmatig gepubliceerd, ook in dagbladen, omdat het om
onze voedselproductie gaat. De mondiale toegevoegde
waarde van insecten aan de oogst wordt op vele honderden miljarden geschat. Maar proefondervindelijke gegevens wat betreft het grote belang van bestuiving zijn niet
altijd bekend, dus het is de vraag of de schattingen altijd
kloppen.

Wilde bijen zijn minstens zo belangrijk als
honingbijen
Belangrijk om te weten is hoeveel een teler aan inkomen
misloopt als er geen of te weinig insecten zijn om te bestuiven. En dat dan naast de opbrengstderving door ziekten,
plagen en tekorten aan water en voedingsstoffen. Daarom
zijn praktijkgegevens over het belang van bestuivers in de
land- en tuinbouw voor een goede vruchtontwikkeling en
zaadzetting en dus productie belangrijk. Tot nu toe is er
vooral bij niet-agrarische gewassen onderzoek gedaan naar
bestuivers als beperkende factor. Een grootschalig onderzoek in de VS wijst uit dat er bij vijf van zeven onderzochte
gewassen een tekort aan bestuivers is. Interessant is de
belangrijke bijdrage van wilde bijen naast die van de honingbijen (Reilly e.a., 2020).

Grootschalig onderzoek
Om het belang van bestuiving van gewassen in de VS nauwkeuriger in beeld te krijgen, werden zeven gewassen bestu-
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deerd: appel, blauwe bes, zoete kers, zure kers (morel),
amandel, watermeloen en pompoen. Gedurende enkele
jaren onderzocht een groep van 31 onderzoekers met hun
teams het bloembezoek van die gewassen door honingbijen
en wilde bijen op 131 locaties in belangrijke agrarische productiegebieden verdeeld over de gehele VS en een deel van
Canada. Op iedere locatie werd op drie dagen tijdens de
volle bloeitijd drie keer per dag geteld op vier trajecten van
100 meter lang. Om de zoveel meter werden de honingbijen, hommels en wilde bijen die op dat moment op een
groepje bloemen zaten (per bloem) geïnventariseerd.
Vervolgens werden deze gegevens van bloembezoek gerelateerd aan de productie van vruchten en zaden om daarmee de efficiëntie van de bestuiving vast te stellen.
Bij de meeste locaties waren de gebruikelijke aantallen bijenkasten geplaatst. Voor de bijdrage van wilde bijen was
men afhankelijk van de lokale populaties. In Pennsylvania
gebruiken de telers van appel en pompoen geen bijenvolken
omdat de wilde bijen daar voldoende bestuiving geven.

Bestuivingsbehoefte verschilt per gewas
Bij het onderzoek van de bestuivingsbehoefte bij de zeven
genoemde gewassen werd vastgesteld dat zich drie situaties
kunnen voordoen (zie figuur op de volgende pagina). Allereerst heb je gewassen met zoveel bloemen dat je eigenlijk
nooit genoeg bestuivers hebt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
appel op alle locaties. Voor de zure kers in Michigan, zoete
kers in Washington en voor blauwe bes in Michigan en
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