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Samenvatting 

Het onderzoek is opgezet om de effecten van chronische blootstelling aan imidacloprid in 

relatie met stuifmeelreductie (d.m.v. een stuifmeelval met 50% reductie) op het aantal 

bijen, broed, bijenbrood, totaal hemolymfe eiwit, fractie vitellogenine en pathogenen te 

onderzoeken op volksniveau.  

Het onderzoek is uitgevoerd volgens een 2 x 2 opzet met in totaal 52 bijenvolken. Het 

aantal van 13 volken per behandelingsgroep is gebaseerd op het vinden van verschillen 

voor bovengenoemde parameters. Het aantal volken per behandeling is niet toereikend 

om statistisch onderbouwde uitspraken te doen over de sterfte van volken waarbij een 

afname van 5 tot 10% relevant is. Alleen grote verschillen (> 60% verschil in 

wintersterfte) zouden bij de gekozen opzet van 13 volken per groep met > 80% 

betrouwbaarheid aantoonbaar zijn. Deze beperking van de onderzoeksopzet was bij de 

aanvang van het onderzoek bekend. 

De behandelingen voor de 2x2 opzet bestonden uit een stuifmeelval (ja/nee) in de 

periode 6 juni tot 4 augustus 2011 en een behandeling (ja/nee) met 330 ml 

suikeroplossing 50% met 5 ppb Imidacloprid 2 keer per week in de periode 14 juni tot 1 

september 2011 en toonden aan dat: 

1. Imidacloprid 

a. Het gemiddelde aantal bijen in de volken na 12 weken blootstelling aan 

Imidacloprid was bij aanvang inwintering met 34% gereduceerd.  

b. Het aantal broedcellen was in juli significant lager dan gevolg van de 

blootstelling. Bij de aanvang van inwintering was er geen significant effect 

meer aantoonbaar.  

c. Het aantal cellen bijenbrood was bij de aanvang van inwintering niet 

significant gereduceerd.  

2. Stuifmeelval 

a. Het gemiddelde aantal bijen in de volken met een stuifmeelval was na 6 

weken significant gereduceerd. Bij de inwintering in september was er nog 

steeds een significant verschil en waren er nog steeds 52% minder bijen 

t.o.v. de volken zonder stuifmeelval.  

b. Het gemiddelde aantal gesloten broed cellen in de volken met een 

stuifmeelval was na 6 weken significant gereduceerd. Bij de inwintering 

in september was er nog steeds een significant verschil en waren er nog 

steeds 48% minder broedcellen t.o.v. de volken zonder stuifmeelval.  

3. Er is geen impact van Imidacloprid en stuifmeelval op de prevalentie van 

Nosema ceranae vastgesteld. 

4. Er is geen significant effect van Imidacloprid behandeling op het totaal 

hemolymfe eiwit. De stuifmeelvalbehandeling resulteerde wel in een hoger totaal 

hemolymfe eiwit in de volken met stuifmeelval dan in de volken zonder 

stuifmeelval. Dit verschil is terug te voeren op het verschil in hoeveelheid broed; 

de volken met de stuifmeelval hadden minder broed en als gevolg daarvan meer 

totaal hemolymfe eiwit. 

5. Er is geen effect van Imidacloprid en van de stuifmeelval op de fractie 

vitellogenine bij de inwintering; de vitellogeninesynthese werd niet beïnvloed door 

Imidacloprid en niet door het plaatsen van de stuifmeelval.  
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6. Gerekend over de gehele proefperiode van 30 mei 2011 tot 22 maart 2012 gingen 

er door de stuifmeelvalbehandeling meer volken dood dan door de Imidacloprid 

behandeling.  

De conclusies van dit onderzoek zijn dat  

1. een permanent laag stuifmeelaanbod, in dit onderzoek gesimuleerd met een 

stuifmeelval, leidt tot zwakke volken, waarvan een groot deel de winter niet overleven; 

2. een chronische blootstelling aan Imidacloprid (24 x 330 ml suikerwater met 5 ppb 

Imidacloprid = 120 ppb Imidacloprid in 7.9 liter suikerwater) leidt tot een initiële afname 

van de hoeveelheid broed en later tot een afname van het aantal bijen. Dit is door de 

plasticiteit van broedzorg opvangbaar maar dit gaan daarbij zeker ten koste van het 

aantal bufferbijen. Het is voorstelbaar dat, wanneer er een extra verzwakking optreedt, 

bijvoorbeeld als gevolg van een hoge varroamijtdruk, een hogere blootstelling aan 

Imidacloprid of blootstelling aan andere pesticiden, de grenzen van het buffervermogen 

van een bijenvolk bereikt worden, en er dan een kritieke situatie ontstaat, met name 

voor de overwintering; 

3. De blootstelling in dit onderzoek niet heeft geleid tot totale wintersterfte als gevolg 

van Imidacloprid. Omdat echter globaal de grens tussen wel of geen wintersterfte 

bepaald wordt door extra wintersterfte < 10% bovenop de “normale” wintersterfte was 

het onderscheidend vermogen van de survivaltoets, nodig om verschillen van 10-15% 

wintersterfte met zekerheid vast te stellen, te laag. Hiervoor is een andere proefopzet 

nodig en die wordt in 2012 uitgevoerd.  
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Statistiek 
De effecten van stuifmeelval (ja/nee), Imidacloprid (ja/nee) en de interactie tussen 

stuifmeelval en Imidacloprid zijn bepaald op aantal bijen, gesloten broed, bijenbrood, 

hemolymfe eiwit en vitellogenine. De toetsen zijn gedaan met een 2 x 2 ANOVA (GLM 

Genstat 14e ed.). 

De datareeksen waren normaal verdeeld. 

Effecten van tijd en Imidacloprid behandeling op de verzamelde hoeveelheid stuifmeel in 

de stuifmeelvallen zijn bepaald met de Repeated Measurements Analysis of Variance. 

(correctie sphericiteit: Greenhouse-Geisser Epsilon)(Genstat 14e ed.). 

De afname van de volken over de gehele proefperiode is statistisch geanalyseerd met de 

Survival analysis: Cox Proportional Hazard Model.  

 Materiaal en Methode 

Materiaal 

- 52 bijenvolken (Apis mellifera) 

- Imidacloprid (Technical 99.4%, NTN 33893)  

o Bayer Crop Science 

o Batchcode: EDFL 011347*20 

- Stuifmeelvallen 

Methode 

Het onderzoek met de blootstelling aan Imidacloprid in conform het protocol uitgevoerd 

in een 2 x 2 opzet (vier combinatiebehandelingen). Het onderzoek is in mei 2011 gestart 

met 13 volken met stuifmeelval en geen imidacloprid, 13 volken met stuifmeelval en wel 

imidacloprid, 13 volken zonder stuifmeelval en geen imidacloprid en 13 volken zonder 

stuifmeelval en Imidacloprid. 

Voor de Imidaclopridbehandeling zijn de volken van 14 juni tot 1 september 2011 

chronisch blootgesteld aan Imidacloprid. Om dit te bewerkstelligen, zijn de volken 2 x per 

week gevoerd met 330 ml suikeroplossing (50% suiker) met 5 ppb Imidacloprid in de 

periode 14 juni tot 1 september 2011 (12 weken). 

Voor de stuifmeelbehandeling zijn de volken blootgesteld aan de gereduceerde 

stuifmeelaanvoer in de periode van 6 juni tot 4 augustus 2012. Vooral de maanden juni 

en juni zijn in Nederland vaak de maanden met de minste dracht (REF). Deze periode 

liep gedeeltelijk samen met de Imidaclopridbehandeling. De stuifmeelbehandeling is 

uitgevoerd door de volken te voorzien van een stuifmeelval met een effectiviteit van 

ongeveer 50%. Het verwijderen van de stuifmeelvallen gaf de volken de kans nog extra 

stuifmeel te verzamelen voor het inwinteren.  

Van 4 augustus tot 13 september zijn alle volken voorzien van suikerdeeg (75% 

invertsuiker). Vanaf 13 september zijn alle volken ingewinterd. 

De varroa behandeling met Apistanstrips is gestart op 12 oktober en beëindigd op 24 

november. De varroabestrijding is uitgesteld van juli (het ‘normale’ tijdstip voor 

behandelen) naar oktober om eventuele interferentie met de Imidaclopridblootstelling te 

voorkomen.  
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Monster/observaties 
parameter monstername 

Hemolymfe vitellogenine Bij aanvang van de studie eind mei en in september  
# Bijen Bij aanvang van de studie eind mei en in september 
# Gesloten broed Bij aanvang van de studie eind mei en in september 
Bijenbrood Vanaf eind mei tot half september elke 3 weken 
DWV, ABPV en Nosema spp (in bijen) Bij aanvang van de studie en in september 
Varroa destructor Bij aanvang van de studie eind mei en in september 
Residu-analyse van imidacloprid en de 
metabolieten (in bijen, opgeslagen honing / 
suikerwater en bijenbrood) 

Bij aanvang van de studie en in september  

Verzameld stuifmeel Wekelijks 
Uitwintering November 2011, januari 2012 en maart 2012 

 

 

Parameters 

Aantal bijen (fotoanalyse).  
Deze parameter is een maat voor volksgrootte en verloop van de volksgrootte in het 

seizoen en na de uitwintering.  

  Uitvoering: Per volk werden alle raten met bijen gefotografeerd. De foto’s zijn 

geanalyseerd met het computerprogramma Image J. Hierbij wordt het oppervlakte bijen 

bepaald. Het aantal bijen is berekend door de cm2 bijen te vermenigvuldigen met 

respectievelijk 1,25.  

Aantal cellen gesloten broed (fotoanalyse) 
 Deze parameter geeft informatie over de broedactiviteit.  

Uitvoering: Per volk werden alle raten met gesloten broedcellen gefotografeerd. De foto’s 

zijn geanalyseerd met het computerprogramma Image J. Hierbij is het oppervlakte 

gesloten broed bepaald. Het aantal gesloten broedcellen is bepaald door de cm2 bijen en 

broed te vermenigvuldigen met respectievelijk 4.  

Aantal cellen bijenbrood (fotoanalyse)  

Deze parameter geeft informatie over de foerageeractiviteit van het bijenvolk. 

  Uitvoering: Per volk werden alle raten met bijenbrood gefotografeerd. De foto’s zijn 

geanalyseerd met het computerprogramma Image J. Hierbij is het oppervlakte 

bijenbrood bepaald. Het aantal bijenbroodcellen is bepaald door de cm2 bijen en broed te 

vermenigvuldigen met respectievelijk 4.  

Hemolymfe totaal eiwit en fractie vitellogenine 

De parameter totaal hemolymfe eiwit geeft informatie over de voedingstoestand (eiwit) 

van de bijen en een mogelijke impact van de behandelingen op de totale eiwitsynthese. 

De parameter “fractie vitellogenine” geeft informatie over de impact van de 

behandelingen op de vitellogeninesynthese en laat het percentage vitellogenine van het 

totaal hemolymfe zien. 

  Uitvoering: Per volk werd een monster van minimaal 25 bijen genomen van de 

buitenste broedraat. Van 25 bijen is direct het hemolymfe (2 µl) afgenomen, gepooled en 

ingevroren bij -20 oC. Dit pooled monster werd beschouwd als representatief voor het 

bijenvolk. Het totaal eiwit en vitellogenine zijn electroforetisch bepaald met SDS/Page 

(7,5% acrylamide precasted acrylamide-gels (GE Healthcare)according to Laemmli 

(1970)). Phastsystem protein electrophoresis equipment (Pharmacia) wordt toegepast 
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om de eiwitten in het hemolymfe te scheiden. B-galactosidase (Sigma) wordt toegepast 

als de interne concentratie marker. De gels zijn gekleurd met Commassie Briliant Blue en 

imaged met Octopus F(Progress Control) en vervolgens geanalyseerd met Phoretix 1D 

advanced v5.2 (Nonlineair Dynamics Ltd.).  

Virussen, Nosema ceranae en N. apis en Varroa destructor  

Deze parameter geeft informatie over de ziektebelasting en de mogelijke impact van de 

behandelingen op de pathogenen. 

  Uitvoering: De virussen DWV en ABPV en Nosema apis en Nosema ceranae zijn 

bepaald in pooled monsters van 30 bijen. De monsters zijn genomen zoals beschreven bij 

“hemolymfe totaal eiwit”. Nosema ceranae, Nosema apis, DWV en ABPV zijn bepaald met 

Taqman PCR moleculaire detectie. De Varroabesmetting is bepaald door het aantal 

varroamijten te tellen op monsters van 80 bijen. 

 

Residu-analyse van Imidacloprid en de metabolieten (detailanalyse) 
De residuen van Imidacloprid en metabolieten zijn bepaald door het RIKILT. De analyse 

is uitgevoerd conform de werkwijze zoals beschreven in SOP A1165. Hierin wordt de 

opwerking volgens de z.g. Quechers methode (extractie met acetonitril en fasescheiding) 

beschreven en wordt de meting m.b.v. LC-MSMS beschreven. SOP A1165 is een intern 

werkvoorschrift en komt overeen met de methode zoals beschreven in LEHOTAY ET AL.: 

JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL VOL. 88, NO. 2, 2005. Deze methode is ook getest 

voor de polaire metabolieten van Imidacloprid. De Quechers methode wordt al jaren met 

goede resultaten toegepast in de analyse van bestrijdingsmiddelen in groente, fruit, 

grond, vegetatie en bijen. De kwantitatieve analyses  van bijen en honing is uitgevoerd 

op basis van matrix matched calibration en voldeden aan kwaliteitseisen (zowel m.b.t. 

identiteit als kwantificering) zoals gesteld in SANCO/12495/2011: METHOD VALIDATION 

AND QUALITY CONTROL PROCEDURES FOR PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS IN FOOD 

AND FEED. De kwantitatieve analyse van bijenbrood is uitgevoerd volgens een standaard 

additie protocol en voldeed eveneens aan eisen zoals gesteld in SANCO/12495/2011.  

 Het onderzoekmateriaal: bijen zijn gemonsterd zoals beschreven in “hemolymfeiwit”, 

bijenbrood en opgeslagen honing / suikerwater zijn naar het RIKILT gestuurd. Omdat de 

enzymatische processen van de afbraak van bestrijdingsmiddelen ook na de dood van 

bijen nog doorgaan zijn de monsters direct na het nemen bewaard bij -20o C tot analyse.  

 

Imidacloprid in de bijen, honing en bijenbrood voor en na de blootstelling 
Voor de blootstelling aan Imidacloprid in mei 2011 en na afloop van de blootstelling in 

september 2011 zijn de bijen, de honing en bijenbrood geanalyseerd op Imidacloprid 

(LOQ 0.5 ppb in bijen en honing en 1 ppb in bijenbrood) en de metabolieten 

Imidacloprid-olefin (LOQ 5 ppb*), Imidacloprid_5-_OH (LOQ 5 ppb*), Imidacloprid-urea 

(LOQ 0.5 ppb*), Imidacloprid-desnitro (LOQ 0.5 ppb*), Imidacloprid-desnitro-olefin  

(LOQ 0.5*) en 6-chloronicotinic-acid (LOQ 10*). De LOQ’s gemarkeerd met * gelden voor 

bijen, honing en bijenbrood.  
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Varroaciden en insecticiden (behalve Imidacloprid) in de volken voor en na 

blootstelling aan Imidacloprid  
Bijen, honing en bijenbrood werd voor en na de blootstelling aan Imidacloprid ook 

geanalyseerd op de varroaciden, (inclusief de metabolieten) Coumaphos (LOQ 2 ppb), 

Fluvalinate-tau (LOQ 10 ppb) en DMA (LOQ 25 ppb), DMF (LOQ 5 ppb), DMPF (LOQ 5 

ppb) en de insecticiden (inclusief de metabolieten) Acetamiprid (LOQ 0.5 ppb), 

Clothianidin (LOQ 2 ppb), Fipronil (LOQ 0.5 ppb), Fipronil-carboxamide (0.5 ppb), 

Fipronil-desulfinyl (LOQ 0.5 ppb), Fipronil-sulfide (LOQ 0.5 ppb), Fipronil-sulfone (LOQ 

0.5 ppb), Piperonyl-butoxide (LOQ 0.5 ppb), Propiconazole (LOQ 5 ppb), Thiacloprid 

(LOQ 1 ppb), Thiamethoxam (LOQ 2 ppb) en Triflumizole (LOQ 1 ppb).  

Hoeveelheid verzameld stuifmeel 
Deze parameter geeft informatie over de continuïteit van de stuifmeel dracht 

 Uitvoering: Het stuifmeel van de volken met een geactiveerde stuifmeelval werd 

verzameld uit de stuifmeelvallen en gewogen.  

Uitwintering 

Deze parameter geeft informatie over de winteroverleving. 

 Uitvoering: In januari 2012 en maart 2012 zijn de volken gecontroleerd op 

overwintering In maart 2012 zijn de volken gefotografeerd voor aantal bijen en gesloten 

broed, en is het aantal overlevende volken vastgesteld.  
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Resultaten 

Aantal bijen  

In tabel 1 is het gemiddeld aantal bijen per behandelingsgroep op 30 mei, 29 juli, 5 

september 2011 en 22 maart 2012 gegeven. De gemiddelden en de standaardafwijking 

van het gemiddelde (sem) als resultaat van de behandelingen Imidacloprid en 

stuifmeelval op 30 mei, 29 juli 2011, 5 september 2011 en 22 maart 2012 zijn gegeven 

in figuur 1.  

In mei 2011, bij de aanvang van de studie was het gemiddeld aantal bijen in de volken 

per behandeling niet significant verschillend (Imidacloprid F 1,48 = 0.1, P = 0.75; 

stuifmeelval F 1, 48 = 0.36, P = 0.55; interactie F 1, 48 = 0.13, P = 0.72). In juli 2011 werd 

het aantal bijen niet bepaald door de Imidacloprid behandeling, maar met de stuifmeelval 

waren er minder bijen in het volk dan zonder stuifmeelval (Imidacloprid F 1,45 = 2.45, P = 

0.12; stuifmeelval F 1,45 = 26.15, P = < 0.001; interactie F 1,45 = 2.75, P = 0.10 ). In 

september werd de toename van het aantal bijen bepaald door de Imidacloprid 

behandeling en de stuifmeelval; zowel de Imidacloprid als de stuifmeelvalbehandeling 

resulteerden in minder bijen. Er was geen interactie tussen beide factoren (Imidacloprid 

F 1, 36 = 7.96, P = 0.008; stuifmeelval F 1, 36 = 16.21, P < 0.001; interactie F 1,36 = 1.67, 

P = 0.20). 

In maart 2012 waren er geen effecten meer aantoonbaar van de behandelingen op het 

aantal bijen (Imidacloprid F1,20 = 0.56, P = 0.46; stuifmeelval F 1,20 = 0.20, P = 0.66; 

interactie F1.20 = 0.36, P = 0.56). 

Tabel 1, Het gemiddeld aantal bijen, s.e. en aantal overgebleven volken per behandeling bij de 

aanvang op 30 mei 2011, op 29 juli 2011, bij de inwintering op 5 september 2011 en na de uitwintering 

op 22 maart 2012.  

Behandeling aantal bijen (se, n volken) 

 
30 mei 2011 29 juli 2011 5 september 2011 22 mrt 2012 

stuifmeelval, nee imidacloprid  2955 (1103, 13) 4244
a
 (3121, 10) 2392

a
 (1847, 7) 2023 (1736, 3) 

stuifmeelval, ja imidacloprid  2971 (1445, 13) 4750
ab

 (3847, 13) 1862
a
 (1864, 8) 1069 (182.6, 3) 

geen stuifmeelval, nee imidacloprid  3290 (1232,13) 10679
c 
(3014, 13) 5518

b
 (2061, 13) 1948 (1474, 11) 

geen stuifmeelval, ja imidacloprid  3051(1197, 13) 8080
bc

 (2922, 13) 3477
a
 (1312, 12) 1754 (1164, 8) 

 F 3, 48 = 0.2 F 3, 48 = 10.46 F 3, 36 = 8.62 F 3, 20 = 0.37 

 P = 0.9 P < 0.001 P < 0.001 P = 0.77 
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Figuur 1. Gemiddeld (sem) aantal bijen op 30 mei 2011, 29 juli 2011, 5 september 2011 en 22 maart 2012 in de 
volken met Imidaclopridbehandeling (ja (rood) / nee (groen)) en stuifmeelvalbehandeling (stuifmeelval (geel) / 
geen stuifmeelval (blauw)).  
In de kolommen "ja Imidacloprid" staat het aantal bijenvolk in de combinatiebehandelingsgroepen waarover het 
gemiddelde is berekend: stuifmeelval + geen stuifmeelval. In de kolommen "nee Imidacloprid" staat het aantal 
bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen stuifmeelval + geen stuifmeelval.  
In de kolommen "stuifmeelval" staat het aantal bijenvolk in de combinatiebehandelingsgroepen waarover het 
gemiddelde is berekend: ja Imidacloprid + Imidacloprid). In de kolommen "geen stuifmeelval" staat het aantal 
bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen: ja Imidacloprid +nee Imidacloprid. 
 De sterren geven verschillen aan tussen groepen (** P<0.01, , *** P, 0.001 ). 
 
 
 

26 26       26 26                  26 23       23 26                  20 20       15 25                  11 14         6 19 

*** ** *** 
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Gesloten broed  
In tabel 2 is het gemiddeld aantal gesloten broedcellen per behandelingsgroep op 30 mei, 

29 juli, 5 september 2011 en 22 maart 2012 gegeven. De gemiddelden en de 

standaardafwijking van het gemiddelde (sem) als resultaat van de behandelingen 

Imidacloprid en stuifmeelval op 30 mei, 29 juli 2011, 5 september 2011 en 22 maart 

2012 zijn gegeven in figuur 2. 

In mei 2011, bij de aanvang van de studie was het gemiddeld aantal cellen gesloten 

broed in de volken per behandeling niet significant verschillend (Imidacloprid F 1,48 = 

0.33, P = 0.55; stuifmeelval F 1, 48 = 0.21, P = 0.65; interactie F 1, 48 = 0.44, P = 0.51).  

In juli 2011 werd de reductie van het aantal broedcellen bepaald door de Imidacloprid en 

de stuifmeelval behandeling. Er was geen interactie tussen beide factoren, (Imidacloprid 

F 1, 45 = 6,57, P = 0.014; stuifmeelval F 1, 45 = 10.18, P = 0.003; interactie F1.45 = 0.87, P 

= 0.36).  

In september was er geen verschil meer tussen het aantal gesloten broedcellen als 

gevolg van de Imidaclopridbehandeling maar wel van de stuifmeelvalbehandeling. Er was 

geen interactie tussen beide factoren (Imidacloprid F 1, 36 = 1.95, P = 0.17; stuifmeelval 

F 1, 36 = 10.86, P = 0.002; interactie F1.36 = 0,002 P = 0.95).  

In maart 2012 waren er geen effecten meer aantoonbaar van de behandelingen op het 

gesloten broed (Imidacloprid F 1,20 = 0.07, P = 0.79; stuifmeelval F 1,20 = 0.49, P = 0.49; 

interactie F 1.20 = 0.67, P = 0.42). 

 

Tabel 2, Het gemiddeld aantal gesloten broed cellen, s.e. en aantal overgebleven volken per 

behandeling bij de aanvang op 30 mei 2011, op 29 juli 2011, bij de inwintering op 5 september 2011 

en na de uitwintering op 22 maart 2012.  

Behandeling aantal gesloten broed cellen (se, n volken) 

 
30 mei 2011 29 juli 2011 5 september 2011 22 mrt 2012 

stuifmeelval, nee imidacloprid  7358 (2812, 13) 1936
a
 (1822, 10) 3071

ab
 (2102, 7) 1431 (2073, 3) 

stuifmeelval, ja imidacloprid  6899 (4126, 13) 662.4
a
 (911.4, 13) 2253

a
 (2162, 8) 484.5 (479, 3) 

geen stuifmeelval, nee imidacloprid  7553 (3418,13) 5899
b
 (5729, 13) 5558

b
 (1616, 13) 1382 (1669, 11) 

geen stuifmeelval, ja imidaclorpid  5855 (2955, 13) 2854
ab

 (2145, 13) 4647
ab

 (2920, 12) 1552 (856, 8) 

 F 3,48 = 0.66 F 3,45 = 5.87 F 3, 36 = 4.27 F 3, 20 = 0.41 

 P = 0.58 P = 0.002 P = 0.011 P = 0.75 
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observatiedatum 

gesloten broedcellen  

ja midacloprid nee imidacloprid stuifmeelval geen stuifmeelval

** 
** ** 

Figuur 2. Gemiddeld (sem) aantal cellen gesloten broed op 30 mei 2011, 29 juli 2011, 5 september 2011 en 22 
maart 2012 in de volken met Imidaclopridbehandeling (ja (rood) / nee (groen)) en stuifmeelvalbehandeling 
(stuifmeelval (geel) / geen stuifmeelval (blauw)).  
In de kolommen "ja Imidacloprid" staat het aantal bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen waarover 
het gemiddelde is berekend: stuifmeelval + geen stuifmeelval . In de kolommen "nee Imidacloprid" staat het 
aantal bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen stuifmeelval + geen stuifmeelval.  
In de kolommen "stuifmeelval" staat het bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen waarover het 
gemiddelde is berekend: ja Imidacloprid + Imidacloprid). In de kolommen "geen stuifmeelval" staat het aantal 
bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen: ja Imidacloprid +nee Imidacloprid. 
 De sterren geven verschillen aan tussen groepen (** P<0.01, , *** P, 0.001 ). 
 
 
 

26   26          26 26               26 23           23  26              20 20           15  25              11 14            6  19 

* ** 
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Bijenbrood  
Op 5 juli en 16 augustus hadden de volken met de stuifmeelval significant minder 

bijenbrood (voor toets waardes en gemiddelden, zie tabel 3). Op 30 mei bij aanvang van 

de studie, 14 juni, 29 juli en 5 september was er geen verschil tussen de behandelingen 

met Imidacloprid en stuifmeelval.  

Er is geen interactie tussen Imidacloprid en stuifmeelval voor wat betreft het aantal 

cellen bijenbrood.  

Tabel 3. Gemiddelden (se)per datum en de toets resultaten van de 2x2 ANOVA. 

datum behandeling 
gemiddeld aantal cellen bijenbrood 

(s.e.m) 
n 

volken 
F P 

30 mei ja Imidacloprid 1349 (348.5) 13+13 
0.29 1,48 0.59 

 nee Imidacloprid 1082 (348.5) 13+13 
 stuifmeelval 1131 (348.5) 13+13 

0.12 1,48 0.73 
 geen stuifmeelval 1300 (348.5) 13+13 
 Interactie Imidacloprid*stuifmeelval   0,03 1,48 0.87 
      
      
14 juni ja Imidacloprid 763.1 (222.7) 13+13 0.00 1,48 0.99 
 nee Imidacloprid 791.8 (222.7) 13+13   
 stuifmeelval 591.2 (222.7) 13+13 1.18 1,48 0.28 
 geen stuifmeelval 933.7 (222.7) 13+13   
 Interactie Imidacloprid*stuifmeelval   1.46 1,48 0.23 
      
      
5 juli ja Imidacloprid 1518 (801.9) 13+13 1.261, 48 0.269 
 nee Imidacloprid 2788 (801.9) 13+13   

 stuifmeelval   763 (801.9) 
13+13 

6.011, 48 
0.018 

 geen stuifmeelval 3543 (801.9) 13+13   
 Interactie Imidacloprid*stuifmeelval   0.04 1,48 0.85 
      
      
29 juli ja Imidacloprid   598.1 (239) 13+13 

0.07 1,45 0.80 
 nee Imidacloprid   490 (254.3) 10+13 
 stuifmeelval 423.9 (254.3) 10+13 

0.43 1,45 0.51 
 geen stuifmeelval   656.8 (239) 13+13 
 Interactie Imidacloprid*stuifmeelval   1.13 1,45 0.29 

      
      
16 aug ja Imidacloprid 435.5 (112.8) 10+13 

1.771, 41 0.191 
 nee Imidacloprid    641 (115.3) 9+13 
 stuifmeelval 338.4 (124.1) 9+10 

4.371, 41 
0.043 

 geen stuifmeelval  680.3 (106) 13+13 

 Interactie Imidacloprid*stuifmeelval   0.30 1,41 0.59 
      
      

5 sept, ja Imidacloprid 1321 (580.9) 8+12 
1.211, 36 0.65 

 nee Imidacloprid   960 (580.9) 7+13 
 stuifmeelval 1284 (671.4) 7+8 

0.091, 36 0.76 
 geen stuifmeelval  1051 (519.3) 13+12 
 Interactie Imidacloprid*stuifmeelval   1.03 1,36 0.32 
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Totaal hemolymfe eiwit 
Bij de aanvang van de studie in mei 2011 was het gemiddeld totaal hemolymfe eiwit in 

de volken per behandeling significant verschillend, De volken, geselecteerd voor de 

stuifmeelvalbehandeling waren verschillend. (Imidacloprid F 1,48 = 0.94, P = 0.34; 

stuifmeelval F 1, 48 = 5.07, P = 0.029; interactie F 1, 48 = 0.03, P = 0.67) (figuur 3).  

De gemiddelden (sem) van de observaties in september 2011 zijn gegeven in figuur 4. 

In september was er een interactie tussen de Imidacloprid en stuifmeelvalbehandeling (F 

1,36 = 11.39, P = 0.002), waarbij wanneer er geen imidacloprid gevoerd werd, er een 

groter effect van de stuifmeelval was. Volken met stuifmeelreductie hadden meer totaal 

hemolymfe eiwit, maar er was geen verschil in totaal hemolymfe eiwit als resultaat van 

de Imidaclopridbehandeling(Imidacloprid F 1, 36 = 0.04, P = 0.85; stuifmeelval F 1.36 = 

8.8, P = 0.005).  
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factor 

totaal hemolymfe eiwit mei 2011; imidacloprid en 
stuifmeelval 

figuur 3. Gemiddelde (sem) hoeveelheid totaal hemolymfe eiwit in mei 2011 in de volken met geplande 
imidacloprid- (rood/groen) en stuifmeelval behandeling (geen/paars). 
In de kolommen "ja Imidacloprid" staat het aantal bijenvolk in de combinatiebehandelingsgroepen 
waarover het gemiddelde is berekend: stuifmeelval + geen stuifmeelval.  
In de kolommen "nee Imidacloprid" staat het aantal bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen 
stuifmeelval + geen stuifmeelval. 
De sterren geven verschillen aan tussen groepen (* P<0.05). 

 

* 

   13 +13                       13+13                                                                     13+13                  13+13     
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Fractie vitellogenine 
In mei 2011, bij aanvang van de studie, en in september na de behandelingen bij 

aanvang van de inwintering was er geen verschil in fractie vitellogenine (tabel 4). Er is 

geen effect van Imidacloprid en de stuifmeelval op de fractie vitellogenine vastgesteld.  

   

Tabel 4. De gemiddelde fracties vitellogenine (se) op 31 mei en 6 september 2011 en de 

testresultaten van de 2x2 ANOVA voor stuifmeelval (ja/nee) en Imidacloprid (ja/nee). 

datum behandeling 
gemiddeld fractie 
vitellogenine (s.e.) 

N volken F1, 48 P 

31 mei 2001 ja Imidacloprid 0.327 (0.016) 13+13 
0.43 0.51 

 nee Imidacloprid 0.312 (0.016) 13+13 
 stuifmeelval 0.329 (0.016) 13+13 

0.07 0.40 
 geen stuifmeelval 0.310 (0.016) 13+13 

 
Interactie 
Imidacloprid*stuifmeelval 

  
0.02  0.90 

    F 1,36  

6 sept 2001 ja Imidacloprid 0.227 (0.023) 8+12 
0.79 0.38 

 nee Imidacloprid 0.259 (0.023) 7+13 
 stuifmeelval 0.268 (0.028) 7+8 

1.22 0.28 
 geen stuifmeelval 0.228 (0.021) 13+12 

 
Interactie 
Imidacloprid*stuifmeelval 

  
1.26  0.27 

 

Figuur 4. Gemiddelde (sem) hoeveelheid totaal hemolymfe eiwit in september 2011.  
Er was geen effect van de Imidacloprid blootstelling met er was wel effect van de stuifmeelval en van 
de interactie tussen de Imidacloprid- en stuifmeelval behandeling. 
De verschillen tussen de volken die niet blootgesteld waren aan Imidacloprid zijn significant. Mogelijk 

is dit het resultaat van het gegeven dat de volken met een stuifmeelval in september meer broed 
hadden dan die zonder stuifmeelval. De letters boven de kolommen geven significant verschillen aan 
(P < 0.05).  
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Imidacloprid 

Blootstelling 
De volken met de behandeling “Imidacloprid” (en wel of geen stuifmeelval) zijn 

gedurende 12 weken twee keer per week gevoerd met 5 ppb (µg/kg) Imidacloprid (a.s.) 

in 400 gram suikerwater (330 ml,  50% suiker, soortelijk gewicht suikerwater 50% = 

1.2). Per week is per volk 800 gram suikerwater met 5 ppb Imidacloprid aangeboden en 

opgenomen, wat overeenkomt met 4 µg Imidacloprid per week (5 µg Imidacloprid x 0.8 

kg). Per dag werd 570 ng Imidacloprid opgenomen (4 µg Imidacloprid /7dagen = 0.57 µg 

= 570 ng). Over de gehele periode van 12 weken werd 48 µg Imidacloprid per volk 

opgenomen. De ‘geen imidacloprid volken” kregen per week 800 gram suiker oplossing 

50% zonder imidacloprid. 

In de periode juni tot september 2011 hadden de volken met stuifmeelval gemiddeld 

3200 bijen en de volken zonder stuifmeelval 5500 bijen. Het totale gemiddelde van de 

volken was 4500 bijen (Tabel 1). Dit betekent dat er per bij per dag 0.13 ng Imidacloprid 

is opgenomen (570 ng Imidacloprid / 4500 bijen). De (laagste) orale LD50 is 3.7 ng per 

bij. Dat betekent dat een bij tijdens de studie is blootgesteld aan 0.035 keer de waarde 

van de LD50 per dag (0.13/3.7). In de zomer leeft een bij 28 tot 35 dagen. Uitgaand van 

28 dagen is elke bij tijdens dat hele leven blootgesteld aan 0.98 keer de waardes van de 

LD50 (0.035 LD50 X 28), wat dus bijna overeenkomt met de 50% letale dosis (LD50). De 

kleinere volken (stuifmeelval) hebben gemiddeld meer Imidacloprid per bij opgenomen 

dan de grotere volken (geen stuifmeelval): in de kleinere volken namen de bijen per dag 

0.05 maal de waarde van de LD50 (0.18/3.7)) op en per bij werd in de grotere volken  

0.027 keer de waarde van de LD50 (0.10/3.7) opgenomen. 

In tabel 5 staan de concentraties Imidacloprid in de voeroplossingen. 

Tabel 5. Hoeveelheid gevoerde Imidacloprid (ppb) (Analyse gevoerde Imidacloprid oplossing (Rikilt))  

monster conc. Imidacloprid (µg/kg) 

week24 - 14- juni 2011 5.535409 

week24 - 16- juni 2011 5.513742 

week25 - 20- juni 2011 4.877409 

week25 - 23- juni 2011 5.758923 

week26 - 27- juni 2011 5.066712 

week26 - 30- juni 2011 4.569506 

week27 - 04- juli 2011 4.93899 

week27 - 07- juli 2011 4.931784 

week28 - 11- juli 2011 6.179889 

week28 - 14- juli 2011 4.036129 

week29 - 18- juli 2011 4.74861 

week29 - 21- juli 2011 5.400455 

week30 - 28- juli 2011 4.835776 

week31 - 01- aug 2011 6.155887 

week31 - 03- aug 2011 5.958818 

week32 - 08- aug 2011 5.40406 

week32 - 11- aug 2011 4.643176 
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week33 - 15- aug 2011 4.621473 

week33 - 18- aug 2011 4.63424 

week34 - 22- aug 2011 5.62875 

week34 - 25- aug 2011 4.943189 

week35 - 29- aug 2011 5.281501 

week35 - 01- sept 2011 5.212562 

 

Imidacloprid opname 
Voor aanvang van het voeren met Imidacloprid werd in 5 van de 52 volken Imidacloprid 

gedetecteerd: in de honing van 3 volken (0.83, 1.02 en 1.14 ppb) en in het bijenbrood 

van 2 volken, 1.12, en 4.02 ppb. In het volk waarin in het bijenbrood 4.02 ppb 

Imidacloprid werd gevonden werd ook 3.09 ppb Imidacloprid-desnitro gedetecteerd. Dit 

volk zat in de behandeling stuifmeelval en Imidacloprid en is na de behandeling 

ingewinterd en succesvol overwinterd.  

In alle volken, blootgesteld aan Imidacloprid, is in september Imidacloprid gedetecteerd. 

In september is in de volken met stuifmeelval die gedurende 12 weken twee keer per 

week met Imidacloprid gevoerd  waren, in de honing gemiddeld 2.91 ppb Imidacloprid 

gedetecteerd (sd = 1.04, n = 8). In de volken zonder stuifmeelval die blootgesteld waren 

aan Imidacloprid werd gemiddeld 2.36 ppb Imidacloprid in de honing gedetecteerd (sd = 

1.16, n = 12). In één van de blootgestelde volken werd Imidacloprid gedetecteerd in de 

bijen (1.34 ppb) en in het bijenbrood (1.21 ppb). De metabolieten van Imidacloprid 

werden niet gevonden in de bijen, honing of het bijenbrood.  

In september werd in de 20 volken die niet blootgesteld waren aan Imidacloprid, in 15 

ingewinterde volken geen Imidacloprid gevonden in de bijen, honing of bijenbrood. In 5 

volken werd wel Imidacloprid gedetecteerd; één keer in bijen (0.86 ppb) en in hetzelfde 

volk ook in honing (0.72 ppb), in drie andere volken  alleen in honing (0.76, 1.63 en 2.10 

ppb), en in één volk in bijenbrood (3.57 ppb). Metabolieten van Imidacloprid werden niet 

gedetecteerd.  

 

Varroaciden en insecticiden (behalve Imidacloprid) in de volken voor en na 

blootstelling aan Imidacloprid  

Varroaciden 

Bij aanvang van de studie werd in 14 volken Coumaphos gedetecteerd. De concentraties 

in honing varieerden van 2.4 tot 6.8 ppb en in bijenbrood van 2.7 tot 21.4 ppb. 

Fluvalinate-tau werd in 2 volken gedetecteerd; in één volk in de bijen (10.1 ppb) en in 

één volk in het bijenbrood (21.2 ppb). DMF (metaboliet van Amitraz) werd gedetecteerd 

in 15 volken, in de honing (11 volken, 5.2-28.0 ppb) of in het bijenbrood (8 volken, 5.1-

18.0 ppb) of in beide (enige overlap). In 14 volken werd DMPF (metaboliet van Amitraz) 

gevonden waarvan 9 in combinatie met DMF. In drie bijenmonsters varieerden de 

concentraties van 6 tot 13 ppb, in 13 honingmonsters van 5.3 tot 57 ppb en in vijf 

bijenbroodmonsters van 9.4 tot 30 ppb. De impact van de varroaciden op het aantal 

bijen op 29 juli 2011 is niet apart geanalyseerd omdat deze middelen een hoge LD50 

hebben (niet erg giftig). 
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Insecticiden (niet-Imidacloprid)  

Acetamiprid werd in drie volken in honing gedetecteerd (0.6, 1,  1.3 ppb) en één keer in 

bijenbrood (0.9 ppb). Thiacloprid werd in 15 volken gevonden waarbij in vier volken 

residu in zowel honing (1.3 tot 11.0 ppb) als in bijenbrood (1.2 tot 30.5 ppb) werd 

aangetoond. Triflumizole werd in één bijenbrood monster gevonden (21.3 ppb). Fipronil 

werd gevonden in vier bijenbrood monsters gevonden (0.6, 0.6, 0.6 en 1 ppb). 

In de monsters werd geen DMA, Clothianidin, Fipronil_carboxamide, Fipronil-desulfinyl, 

Fipronil-sulfide, Fipronil-sulfone, Piperonyl-butoxide en Propiconazole gevonden. In 

september werden geen van de varroaciden en insecticiden meer gevonden behalve in 

één honingmonster van het bijenvolk met de op een na hoogste concentraties DMPF in 

mei (43 ppb), waar in september nog 18 ppb DMPF werd gevonden.  

Het mogelijke effect van de overige (niet-Imidacloprid) insecticiden, gedetecteerd in de 

bijen bij aanvang van de studie, is per behandeling bepaald. Per behandeling is de 

blootstelling aan Imidacloprid in de volken gelijk en kan het effect van de insecticiden  

gemeten worden. Het effect op het bijenvolk is geanalyseerd met GLM (P ≤0.05). Als 

parameter is het aantal bijen op 29 juli in volken waarin insecticiden waren gedetecteerd, 

en in volken waarin geen insecticiden waren gedetecteerd, gebruikt. Voor de statistische 

analyse zijn de volken waarin insecticiden werden aangetroffen, in bijen, in honing en in 

bijenbrood gepooled. Er werd geen effect van de pesticiden op het aantal bijen 

vastgesteld (tabel 6).  

Tabel 6.  Het gemiddeld aantal bijen op 29 juli 2011 (sd) / n volken en P (df behandeling, df totaal) in de volken 

met (niet – Imidacloprid) insecticiden en zonder  insecticiden in bijen, honing en bijenbrood bij 

aanvang van de studie op 23 mei 2011.   

behandeling  gemiddeld aantal bijen op 29 juli 2011 P(df behandeling, df 

totaal) 

 geen insecticiden op 23 mei 
2011 

wel insecticiden op 23 mei 
2011 

 

stuifmeelval, geen 
Imidacloprid 

4410 (3680) / 7 3854 (1695) / 3 0.81 (1, 9) 

stuifmeelval, wel 
Imidacloprid 

5066 (4594) / 9 4040 (1401) / 4 0.68 (1, 12) 

geen stuifmeelval, geen 
Imidacloprid 

9975 (3221) / 9 12264 (1960) / 4 0.22 (1, 12) 

geen stuifmeelval, wel 
Imidacloprid  

8812 (8812) / 7 7225 (4003) / 6 0.35 (1, 12) 

 

Nosema ceranae, Nosema apis, DWV en ABPV en Varroa destructor 
Bij de moleculaire Taqman PCR wordt de limiet van CT > 30 aangehouden als niet 

gedetecteerd. In alle 13 volken per combinatiebehandeling is zowel bij aanvang in mei 

als bij de start van de inwintering in september 2011 N. ceranae aangetoond. N. apis en 

ABPV zijn in mei niet aangetoond. DWV is in één volk aangetoond. Dit volk dat in de 

groep: geen stuifmeelreductie, wel Imidacloprid.  

In september, voor de inwintering, werd N. ceranae niet aangetoond in één van de 

volken in de groep stuifmeelreductie en imidacloprid, en in twee van de volken geen 

stuifmeelreductie en geen imidacloprid. N. apis en ABPV zijn is in geen van de volken 

gevonden. DWV is in twee volken in de groep geen stuifmeelreductie en Imidacloprid 

gevonden. De resultaten zijn samengevat in tabel 7.  
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Tabel 7: Resultaat van de prevalentie bepaald met de Taqman PCR moleculair detectie van Nosema 

ceranae, Nosema apis, DWV en ABPV in mei en september 2011. 

datum Nosema ceranae Nosema apis DWV ABPV 

 gedetecteerd 
 in n volken) 

niet 
gedetecteerd 
in n volken) 

gedetecteerd 
in n volken) 
 

niet 
gedetecteerd 
in n volken 

gedetecteerd 
in n volken 
 

niet 
gedetecteerd 
in n volken 

gedetecteerd 
in n volken 
 

niet 
gedetecteerd 
in n volken 

mei 52 0 0 52 1 51 0 52 
sept 37 3 0 40 1 39 0 40 

 

De CT waarden van Nosema ceranae in mei voor de blootstelling en in 

september na de blootstelling aan de factoren Imidacloprid en stuifmeelval. 
In mei 2011 was er geen significante impact op de CT waarden van N. ceranae van de 

factoren Imidacloprid (F 1, 48 = 2.81, P = 0.10) de factor stuifmeelval (F 1, 49 = 0.57, P 

= 0.46), of de interactie (F 1, 48 = 1.61, P = 0.21). Ook in september 2011 was er geen 

significante impact op de CT waarden van N. ceranea van de factoren Imidacloprid (F 1, 

32 = 0.32, P = 0.58), de factor stuifmeelval (F 1, 32 = 0.14, P = 0.71) of de interactie (F 

1, 32 = 0.31, P = 0.58). In tabel 18zijn de CT waarden van Nosema ceranae in mei en 

september 2011 gegeven. 

Tabel 8. De gemiddelde CT waarden en s.e. van Nosema ceranae in mei en september 2011. 

combinatiebehandeling mei sept 
 CT waarde n volken CT waarde n volken 

stuifmeelval; nee Imidacloprid         22.10 (1.169) 13 24.96 (3.578) 7 
stuifmeelval; ja Imidacloprid         24.05 (3.793) 13 25.20 (3.042) 8 
geen stuifmeelval, nee imidacloprid     22.51 (1.704) 13 15.16 (3.935) 13 
geen stuifmeelval, ja imidacloprid         22.77 (1.487) 13 24.02 (3.375) 12 

  

Varroa destructor 
In tabel 9 is het gemiddeld aantal Varroamijten / 80 bijen per behandelingsgroep op 30 

mei en 9 september 2011 gegeven. De gemiddelden en de standaardafwijking van het 

gemiddelde (s.e.m.) als resultaat van de behandelingen Imidacloprid en stuifmeelval op 

30 mei en 9 september 2011 zijn gegeven in figuur 5.  

In mei 2011, bij de aanvang van de studie, was het gemiddeld aantal Varroamijten per 

80 bijen in de volken per behandeling significant verschillend omdat er in de 

geselecteerde volken voor de stuifmeelval wel en voor de Imidacloprid behandeling wel 

enkele mijten gevonden zijn en in de volken en in de volken zonder stuifmeelval wel 

(Imidacloprid F 1,48 = 0, P = 1; stuifmeelval F 1, 48 = 4,36, P = 0.042; interactie F 1, 48 = 

0, P = 1). In september was er geen verschil in het gemiddeld aantal Varroamijten per 

80 bijen (Imidacloprid F 1, 35 = 0.64, P = 0.43; stuifmeelval F 1, 35 = 0.19, P 0.66; 

interactie F 1,35 = 2.69, P = 0.11). 
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Tabel 9. Het gemiddeld aantal Varroamijten per 80 bijen, s.e. en aantal overgebleven volken per 

behandeling bij de aanvang op 30 mei 201 en op 9 september 2011. 

Behandeling Varroamijten (se, n volken) 

 30 mei 2011 9 september 2011 

stuifmeelval; nee Imidacloprid 0.154 (0.376, 13) 0.857 (1.215, 7) 

stuifmeelval; ja Imidacloprid 0.154 (0.376, 13) 3.857 (3.388, 7) 

geen stuifmeelval, nee imidacloprid 0 (0, 13) 3 (4.243, 13) 

geen stuifmeelval, ja imidacloprid 0 90, 13) 2.583 (2.065, 12) 
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Figuur 5. Gemiddeld (sem) aantal Varroamijten per 80 bijen op 30 mei 2011 en 9 september 2011 in de 
volken met Imidaclopridbehandeling (ja (rood) / nee (blauw)) en stuifmeelvalbehandeling (stuifmeelval (geel) 
/ geen stuifmeelval (groen)).  
In de kolommen "ja Imidacloprid" staat het aantal bijenvolk in de combinatiebehandelingsgroepen waarover 
het gemiddelde is berekend: stuifmeelval + geen stuifmeelval . In de kolommen "nee Imidacloprid" staat het 
aantal bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen stuifmeelval + geen stuifmeelval.  
In de kolommen "stuifmeelval" staat het aantal bijenvolk in de combinatiebehandelingsgroepen waarover het 
gemiddelde is berekend: ja Imidacloprid + Imidacloprid). In de kolommen "geen stuifmeelval" staat het aantal 
bijenvolken in de combinatiebehandelingsgroepen: ja Imidacloprid +nee Imidacloprid. 
 De sterren geven verschillen aan tussen groepen (* P<0.05). 
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Verzameld stuifmeel in de stuifmeelvallen 
De hoeveelheid verzameld stuifmeel per week vertoond over beide groepen(ja/nee 

Imidacloprid hetzelfde verloop met een grote variatie. Er is geen statistisch verschil als 

resultaat van de Imidacloprid behandeling (Imidacloprid F 1,8 = 0.02, P = 0.89) of in de 

tijd (F 8,192 = 1.15, P = 0.30 G-G Epsilon = 0.148) of in de interactie Imidacloprid*tijd 

(Imidacloprid*tijd F 8,192 = 1.15, P = 0.30, Epsilon = 0.148). De hoeveelheden verzameld 

stuifmeel in de stuifmeelvallen per week is gegeven in figuur 6.  
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ja/nee Imidacloprid, volgt hetzelfde patroon.. De staafjes op/onder de meetpunten geven de s.e..  
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Bijenvolken 

Van de aanvang tot aan de inwintering is er een duidelijke afname van de volken met 

een stuifmeelval in de periode 6 juni tot 4 augustus, ongeacht wel of geen blootstelling 

aan imidacloprid. Het aantal volken met de combinatiebehandelingen stuifmeelval en 

wel/geen imidaclopridblootstelling daalden respectievelijk van 13 naar 7 (stuifmeelval, 

geen imidacloprid) en van 12 naar 8 (stuifmeelval, wel imidacloprid). De volken zonder 

stuifmeelval bleven zich actief ontwikkelen, ongeacht wel of geen imidacloprid 

behandeling. In de 2 x 13 volken met de combinatie-behandelingen zonder stuifmeelval 

en wel/geen imidacloprid is één volk doodgegaan (geen stuifmeelval, wel imidacloprid). 

In de winter periode (5 sept ‘11– 22 mrt ’12) liep het aantal volken met een stuifmeelval 

en nee/ja imidacloprid terug van respectievelijk 7 en 8 naar 3. In dezelfde periode liep 

het aantal volken zonder stuifmeelval en nee/ja imidacloprid terug van respectievelijk 13 

en 12 naar 11 en 8 (figuur 7). 

De afname van het aantal volken per behandeling werd vooral beïnvloed door de reductie 

van de aanvoer van stuifmeel in de bijenvolken in de periode 6 juni – 4 augustus. maar 

er is geen aangetoonde sterfte door de blootstelling aan Imidacloprid (Imidacloprid Wald 

X2=21.43, df=1, P=0.23; Stuifmeelval Wald X2=7.32, df=1, P<0.01; Interactie 

Imidacloprid x stuifmeelval Wald X2=1.34, df=1, P=0.25), waarbij de afname hoger was 

bij volken met gereduceerd stuifmeel aanvoer dan in volken (figuur 8). 

Het onderscheidend vermogen van de testen is onvoldoende om een statistisch 

onderbouwde uitspraak te doen over de wintersterfte. Daarvoor is het aantal volken te 

klein. Dit wordt in het onderzoek van 2012 bepaald. 
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Figuur 7. Afname van de volken in de periode 30 mei 2011 tot 22 maart 2012 voor de 2x2 behandelingen 

met stuifmeelval (ja/nee) en Imidacloprid (ja/nee) 
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Figuur 8. De survival analysis laat het aantal volken zien vanaf de start van het 

onderzoek in mei 2011 tot aan de uitwintering op 22 maart 2012. Er is een 

significant impact op de volken van de stuifmeelvalbehandeling ( P < 0.001 ) op de 

overwintering. Dit is niet aangetoond bij de Imidaclopridbehandeling (P = 0.23) of 

bij de interactie stuifmeelval x Imidacloprid (P = 0.25). 

A Wel stuifmeelval, geen Imidaclopridblootstelling 

B Wel stuifmeelval, wel Imidaclopridblootstelling 

C Geen stuifmeelval, geen Imidaclopridblootstelling 

D Geen stuifmeelval wel Imidaclopridblootstelling 
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Discussie 

Bijen, broed, totaal hemolymfe eiwit en fractie vitellogenine 
Het aantal bijen is het resultaat van de hoeveelheid broed en de hoeveelheid broed is 

weer het resultaat van de kwaliteit en kwantiteit van het aantal voedsterbijen. Dit is een 

dynamisch plastisch evenwicht. Daarom wordt de combinatie van de parameters bijen, 

broed, totaal hemolymfe eiwit en fractie vitellogenine in relatie tot elkaar besproken. 

De factoren stuifmeelval en Imidacloprid hebben beide impact op het bijenvolk en er is 

geen interactie tussen de factoren vastgesteld voor aantal bijen, gesloten broed en 

fractie vitellogenine, echter wel voor totaal hemolymfe eiwit. Dit laatste is voor het 

grootste deel toe te schrijven aan het effect van de stuifmeelval.  

De impact van de stuifmeelval op de ontwikkeling van een bijenvolk en de overwintering 

is groter en verloopt anders dan die van Imidacloprid.  

De permanente stuifmeelval laat eind juli een broedreductie van 71% zien en een 

reductie van het aantal bijen met 51%. Het effect van de stuifmeelval geldt ook nog 

nadat de stuifmeelval verwijderd is. Een maand na het verwijderen hebben de volken 

met de stuifmeelval nog steeds 53% minder bijen en 48% minder gesloten broed. Hieruit 

valt af te leiden dat de stuifmeelval de ontwikkeling van het bijenvolk direct remt zoals 

verwacht. De volken zonder stuifmeelval en geen Imidacloprid hebben in september, 

voor de inwintering, significant minder totaal hemolymfe eiwit dan de volken met een 

stuifmeelval en geen imidacloprid. Dit is te verklaren door de hoeveelheid broed die in de 

volken zonder stuifmeelval en geen Imidacloprid in september veel groter was. De fractie 

vitellogenine was niet verschillend hetgeen laat zien dat een langdurige stuifmeelreductie 

wel leidt tot minder broed maar niet tot mindere vitellogeninesynthese. Het totaal eiwit 

hangt meer af van de hoeveelheid broed dan van het aantal bijen in een volk. Door de 

geremde ontwikkeling zijn er al in de zomerperiode volken als gevolg van de stuifmeelval 

afgevallen en zijn de volken relatief klein (ongeveer 2000 bijen t.o.v. de niet-

stuifmeelvalbehandeling ongeveer 4000 bijen) ingewinterd hetgeen weer leidde tot 

wintersterfte.  

Bij Imidacloprid is het beeld dat 8 weken na de blootstelling de hoeveelheid gesloten 

broed met meer dan de helft (55%) gereduceerd is maar dit geldt niet voor het aantal 

bijen. Of de afname van het broed het resultaat is afname van het cohort voedsterbijen 

(10- 20 dagen oude bijen) of een directe mortaliteit van het broed is met de uitgevoerde 

proefopzet niet vast te stellen. Opvallend is het echter wel omdat bekend is dat in kassen 

de volken die blootgesteld worden aan Imidacloprid significant minder vliegen/bestuiven 

wat een resultaat zou kunnen zijn van afname van broed. Echter, gezien het herstel van 

het broed is het meer waarschijnlijk dat in eerste instantie het aantal voedsterbijen 

afneemt en dat dit, vanwege de plasticiteit van broedzorg in het bijenvolk, later een 

evenwicht ontstaat tussen hoeveelheid bijen en broed, meer voedsterbijen; dit ten koste 

van het aantal foerageerbijen. Na 12 weken blootstelling is wel een significant afname 

van het aantal bijen te zien maar is de gemiddelde hoeveelheid gesloten broed niet 

afwijkend van de controle. In september was het totaal hemolymfe eiwit in de ja/nee 

Imidacloprid behandeling gelijk zoals ook te verwachten omdat ook de hoeveelheid broed 

gelijk was. Dit bevestigt het beeld dat het totaal hemolymfe eiwit afhangt van broed en 

veel minder van bijen. Er is geen effect van Imidacloprid op de vitellogeninesynthese 
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vastgesteld. De volken zijn met ongeveer 3000 – 4000 bijen ingewinterd en zijn voor het 

merendeel ook weer uitgewinterd (zomer- wintersterfte).  

Zomer- en wintersterfte 

In de periode 30 mei tot 5 september nam het aantal volken met de stuifmeelval, met en 

zonder Imidaclopridbehandeling, af van 13 naar resp. 8 en 7, en afname van globaal 

40%. Deze volken zijn met ongeveer 2000 bijen ingewinterd. Na de winter waren en van 

beide groepen nog 3 in leven. Dit is een wintersterfte als gevolg van de 

stuifmeelvalbehandeling van ongeveer 60%.  

De zomersterfte bij de Imidaclopridvolken was 0% in de groep zonder Imidacloprid en 

8% (1 van de 13 volken) in de groep met Imidacloprid. De wintersterfte gemeten in de 

periode 5 september – 22 maart was in de groep met Imidacloprid 33% en zonder 

Imidacloprid 46%. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor wintersterfte als gevolg van 

Imidacloprid maar om dit met zekerheid vast te stellen was het onderscheidend 

vermogen van de test, vanwege het relatief laag aantal volken te laag.  

Globaal kan gesteld worden dat de volken die met ongeveer 2000 bijen ingewinterd 

werden slechter de winter doorkwamen dan de volken die met 4000 bijen ingewinterd 

werden. 

Varroa destructor, Nosema ceranae, DWV en ABPV 

De stuifmeelval- en Imidacloprid behandeling hebben geen impact op het gemiddeld 

aantal varroamijten in het volk. Ook is er geen effect van de behandelingen op de 

prevalentie van Nosema ceranae vastgesteld. DWV is in één volk bij aanvang en in één 

volk bij de aanvang van de inwintering vastgesteld. ABPV is niet gevonden. De 

behandelingen hadden geen aanwijsbare impact op de prevalentie van de onderzochte 

virussen.  

Bijenbrood 

Hoewel er op twee toetsmomenten (5 juli en 16 augustus) in de volken met een 

stuifmeelval gemiddeld significant minder cellen bijenbrood waren, is het globale beeld 

dat de stuifmeelval- en Imidaclopridbehandelingen geen impact hadden op het aantal 

cellen bijenbrood. Dit laat zien dat er gedurende de zomer steeds voldoende 

stuifmeelaanvoer was. Gezien het verschil in hoeveelheid broed tussen de stuifmeelval- 

en Imidaclopridbehandeling is het zeer aannemelijk dat de omloopsnelheid in de 

Imidaclopridvolken groter was.  

Imidacloprid 

Argumenten om uit te gaan van de concentratie van 5 ppb zijn gebaseerd op de waarden 

uit de literatuur, o.a. in nectar van zonnebloem en koolzaad (Smuck et al 2001: 1.9 

µg/kg; Cutler & Scott –Dupree 2003: 2.24 ppb voor Clothianidin; gegevens in Blacquière 

et al 2012). In de onderzoeken van Faucon et al. (2005) was 5 µg/l de NOEC voor 

survival in het veld en bij onderzoek van Schmuck et al. was dat 2-20µg/l. De 

aangeboden concentratie van 5 ppb was ruim twee keer de veld-realistische concentratie 

van blootstelling via de nectar. Echter, de wekelijks aangeboden 800 gram suikerwater 

50% (400 gram suiker) was minder dan de suikerbehoefte per week in de zomer. Een 

zomervolk gebruik ten minste meer suiker dan een wintervolk door verhoogde broed- en 

vliegactiviteit. Een gemiddeld wintervolk verbruikt ongeveer 500 – 800 gram suiker per 

week. Aangenomen wordt dat de aangeboden suikeroplossing, gedurende de periode dat 
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de imidacloprid gevoerd werd, onvoldoende was en verdund is met vers aangevoerde 

nectar. Uitgaande van verdunning van de aangeboden hoeveelheid suikerwater met 

ongeveer dezelfde hoeveelheid nectar, benadert de opgenomen hoeveelheid Imidacloprid 

een veld-realistische maar wel worst case hoeveelheid.   

Er heeft uitwisseling van Imidacloprid tussen de volken plaatsgevonden, zeer 

waarschijnlijk als gevolg van vervliegen / roverij. Het meeste Imidacloprid werd 

gevonden in de opgeslagen honing in de volken die met Imidacloprid gevoerd waren. Dat 

er niet of nauwelijks imidacloprid in het bijenbrood gevonden is duidt erop dat het in niet 

detecteerbare hoeveelheden aanwezig geweest zou kunnen zijn, of dat vanwege de 

omloopsnelheid van het bijenbrood (ongeveer 2 weken in een actief volk met broed) het 

gecontamineerde bijenbrood al geconsumeerd was of dat het, vanwege de microbiële 

activiteit in het bijenbrood al tot niet detecteerbare hoeveelheden afgebroken was 

Voor de blootstelling is er in drie behandelingsgroepen in honing en in twee 

behandelingsgroepen 0.03 – 0.08 ppb imidacloprid gevonden. Dit duidt erop dat de 

volken al eerder een blootgesteld waren aan Imidacloprid.  

In september, na 12 weken blootstelling werd alleen Imidacloprid gemeten in bijen in de 

volken met een stuifmeelvalbehandeling die zowel wel en niet gevoerd waren met 

Imidacloprid. Dit waren de zwakkere volken en mogelijk heeft hier roverij / vervliegen 

een rol gespeeld. In de Imidaclopridvolken is geen Imidacloprid in de bijen gevonden. 

Deze volken waren sterker waardoor vervliegen mogelijk minder was.  

In de gevoerde volken is na de 12 weken blootstelling 2.4 – 2.7 ppb Imidacloprid 

gedetecteerd in de honing. In de volken die niet gevoerd werden met Imidacloprid is ook 

Imidacloprid in het opgeslagen voer gevonden; gemiddeld 0.4 in de volken met 

stuifmeelval en 0.2 ppb in de volken zonder stuifmeelval. 

In het bijenbrood is Imidacloprid gevonden in één volk met een stuifmeelval- en 

Imidaclopridbehandeling en in één volken zonder stuifmeelval en geen 

Imidaclopridbehandeling. Dit duidt op roverij / vervliegen.  

Verzameld stuifmeel in de stuifmeelvallen 

de stuifmeelvallen hadden een efficiëntie van ongeveer 50%. De Imidaclopridbehandeling 

heeft geen impact gehad op de hoeveelheid afgevangen stuifmeel. Ook is er geen 

verschil in de tijd vastgesteld. Dit laat zien dat de stuifmeelaanvoer vrij constant.  

 


