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Honderd jaar bijenpathologie II
Ritter, I.Fries, M. Gilliam en H. Hansen
(Vertaling en bewerking Joop Beetsma)

Europees vuilbroed
Europees vuilbroed (EVB) is evenals AVB een
bacteriële broedziekte die over de gehele wereld
verspreid is en tot verlies van volken kan leiden. De
bacterie Melissococcus pluton kan evenals
Paenibacillus larvae larvae (AVB) geen volwassen bijen
aantasten, maar in tegenstelling tot Paenibacillus 1.1.
wel alle broedstadia. Melissococcus p.sporen blijven in
honing bij hogere temperaturen maandenlang
kiemkrachtig.Het is gebleken dat het vernieuwen van
de raten net als bij AVB een gunstig effect heeft. Het
gebruik van antibiotica, zoals oxytetracycline, heeft
wel effect, maar moet om dezelfde reden als bij AVB
worden ontraden. Het beste resultaat geeft het
vervangen van de koningin door een koningin van een
lijn die een bepaalde weerstand tegen EVB heeft. Dit
resultaat wordt in hoofdzaak verkregen door een
snelle vervanging van het volk en door het schoonmaken van de raten door de bijen.

Kalkbroed
Kalkbroed is een ziekte die door de schimmel
Ascosphaera apis veroorzaakt wordt. Deze ziekte was
deze eeuw onder verschillende namen bekend. In
1913 beschreef Maassen deze schimmel al en noemde
hem Pericystus apis. Eerst was kalkbroed alleen in
Europa bekend; de ziekte werd als onschuldig
omschreven. Pas in de tweede helft van deze eeuw
werd kalkbroed ook in andere werelddelen gevonden.
Nadat in 1968 de ziekte voor het eerst in de Verenigde Staten (Californië) aangetoond werd, verspreidde
deze zich in 12 jaren over het gehele continent. De
besmetting leidde zo nu en dan zelfs tot sterfte van
volken. In die tijd begon daar dan ook een omvangrijk
onderzoek. Tegelijkertijd nam de betekenis van deze
ziekte in Europa en Japan toe. Naar aanleiding
daarvan werd tijdens het 30e Apimondia congres in
Japan (1985) een apart symposium georganiseerd.
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Alleen larven worden door ~ s c o s ~ h a e apis
aangetast. De sporen worden door de larve met het
voedsel opgenomen en vanuit het maagdarmkanaal
doorwoekert de schimmel het gehele lichaam. De
larve kan ook van buitenaf via de cuticula aangetast
worden. Zodra het lichaam van de larve geheel
doorwoekert is, wordt de cuticula doorbroken en

worden vruchtlichamen gevormd waarin de sporen
ontstaan. Deze sporen blijven jarenlang kiemkrachtig.
De gevoeligheid van de larven wordt vergroot
wanneer deze een dag voor het verzegelen onderkoeld raken, bijvoorbeeld door fouten bij het imkeren.
Het proces wordt ook versneld onder invloed van
andere bijenziekten. Afhankelijk van de omvang van
de besmetting wordt het volk verzwakt of kan het
zelfs sterven.
In de afgelopen eeuw heeft men zich lang geen
zorgen gemaakt over de besmetting met kalkbroed;
de aantasting verdween toch wel weer. Tenslotte werd
er, net zoals bij de andere bijenziekten, gezocht naar
een chemische bestrijdingsmethode. Meestal gaven
proeven met groepen bijen in het laboratorium goede
resultaten, maar hadden de bestrijdingsmiddelen in
het volk weinig effect. Tot nu toe is er geen werkzame
stof bekend die zonder problemen in het volk
gebruikt kan worden. Sommige middelen zijn te duur
en andere veroorzaken residuen in de produkten van
het bijenvolk. De meeste middelen ondersteunen het
op natuurlijke wijze verdwijnen van kalkbroed doordat
het opruimgedrag van de bijen gestimuleerd wordt.
Vaak is het al voldoende om de volken met suikerwater te voeden of de raten met suikerwater te
besproeien. In de laatste tijd is het opruimgedrag de
factor bij de selectie van kalkbroed-resistente
teeltlijnen. Het vervangen van de koningin door een
koningin van een lijn die meer weerstand tegen
kalkbroed vertoont, levert vaak goede resultaten op.
Tegelijkertijd treedt er een vermindering op van de
gevoeligheid voor andere broedziekten, zoals AVB en
EVB, en voor de varroamijt. Gedurende enkele jaren
wordt geprobeerd zogenaamde antagonistische
stoffen of micro-organismen uit 'resistente' volken te
isoleren. Door het voeren of besproeien van de bijen
met deze micro-organismenwerden goede resultaten
verkregen.

Nosema
Zander vond in 1909 een parasiet (een protozo) in het
middendarmepitheel die hij Nosema apis noemde.
White gebruikte later dezelfde naam toen hij de ziekte
beschreef. In het begin bestond er geen
overeenstemming over het verloop van de ziekte.
Tegenwoordig is nosema een van de meest verspreide
bijenziekten. Vooral in de gematigde streken leidt
nosema tot het verlies of tenminste tot verzwakking
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van volken. Waarom deze ziekte niet elk jaar en in elk
volk even vaak en sterk optreedt is tot nu toe niet
duidelijk geworden.
Nosema vernietigt het darmepitheel waardoor de
opname van eiwitten vermindert. Al rond 1930
ontdekte Lotmar dat bijen die besmet waren met
nosema kleinere voedersapklieren hadden. Hierdoor
waren deze bijen steeds minder goed in staat om de
larven te voeden. Ook tegenwoordig komt men tot de
conclusie dat dit de belangrijkste factor is. Het
voorkomen van roer is niet kenmerkend voor nosemazieke volken, maar hierdoor wordt de ziekte wel snel
in het volk verspreid.
Voor de bestrijding van nosema adviseerde Zander al
om de raten te vernieuwen of te ontsmetten en om
het aanmaken van jonge bijen te bevorderen. Alles
wat diarree zou kunnen veroorzaken, zoals slecht
wintervoedsel, moest worden vermeden. Ofschoon in
de laatste 100 jaren honderden stoffen getest werden,
heeft alleen het antibioticum Fumagilline voldoende
effect op nosema. Sinds de ontdekking hiewan door
Katznelson omstreeks 1950, wordt dit antibioticum op
grote schaal preventief gebruikt, zonder dat dit tot
resistentie heeft geleid. Maar, met het oog op de
toenemende angst van de honingconsumentten
opzichte van residuen in bijenprodukten, probeert
men ook dit middel zo weinig mogelijk te gebruiken.
Dit lukt het best wanneer men de raten regelmatig
vernieuwd. Raten die met noserna-sporen besmet zijn
kunnen ontsmet worden met mierenzuur of door het
verwarmen van de raten.
Naast de protozoen zijn de mijten de meest
voorkomende parasieten in het bijenvolk. Slechts twee
soorten mijten zijn van belang voor de bijenteelt.
Maar het zijn wel mijten die massale sterfte van
bijenvolken hebben veroorzaakt.
In het voorjaar van 1904 begon een enorme sterfte
van bijenvolken op het eiland Wight dat voor de
zuidkust van Engeland ligt. Later trad ook grote
sterfte op in Engeland, Ierland, Schotland en Wales.
De verwekker van de 'Isle of Wightl-ziekte werd pas in
1919 door Rennie, Harvey en White beschreven als de
trachee-mijt. Deze mijt vermenigvuldigt zich in het
eerste paar trachee-buizen van het borststuk van de
werkster. De trachee-mijt werd later Acarapis woodi
genoemd.
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Van een v ~ s p i i c hop
t grond v a de
miiievwetgeving is bbveuâb alleen spa&, wanneer de
activiteiten òedrijfsmatig plaatsvinden d in een omvang.
die de òedrijfsmatigheid h a d e r t en dit is bij de irnkerlj
vrijwel nimmer het geval! De Bedrijfsraad voor de
Bijenhouderij in N&rland huldigt dan ook de opvatting
dat een imker in het algemeen niet verguaningsplichtig is
op grond van de milieuwetgeving. W m e e r toch een
dergelijke aanschrijving van de plaatselijke overheid
wordt ontvangen, verdient het aanbeveling eerst eens
contact op te nemen met het secretariaat van de
vereniging, waarbij men aangesloten is.
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