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2012/13 

Negatieve effecten varroa werden niet gecompenseerd 

door goede dracht 

Alle V+ volken dood in winter 

V-D+ volken betere opstart in voorjaar dan V-D- volken  

Symposium 2013 + 
Publicatie in voorbereiding 

Multifactorieel onderzoek 2012-2013 

In zomer & herfst V+ bijen minder eiwit in thorax 

Publicatie in voorbereiding 

Multifactorieel onderzoek 2012-2013 
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In zomer & herfst V+ bijen minder eiwit in thorax 

Thorax is vooral vliegspier 

Eiwit is bouwsteen voor bespiering  

Verminderde vliegcapaciteit? 

 

Publicatie in voorbereiding 

Multifactorieel onderzoek 2012-2013 Multifactorieel onderzoek 2013-2014 

Presteren vliegbijen uit volken met een 

onbehandelde varroabesmetting slechter? 

 Is die prestatie nog slechter door een extra 

stressor? 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

Parasieten/plagen  

Inteelt  

(Verkeerd) 
gebruik 
miticiden 

Virussen/ 
pathogenen  

Voedsel 
(diversiteit) 

GMO’s 
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Pesticiden 
(fungiciden, 
herbiciden, 
insecticiden)  

Multifactorieel onderzoek 2013-2014 Varroa destructor 

Tegenwoordig echt overal en altijd aanwezig 

(Le Conte et al. 2010) 

Uitlopende bijen zijn ziek en zwak  

factor Imidacloprid 

 Systemisch insecticide 

 Door contact/inname tegen zuigende/blad-
vretende insecten, o.a. bladluizen en witte vlieg 

 Spuiten: o.a. appelbomen, sierplanten 

 Coating zaaizaad: o.a. suikerbieten, mais 

 

Potentiele blootstelling bestuivers via nectar, stuifmeel, of 
oppervlakte water 

Proefopzet  

V-I+ V+I+ 

V-I- V+I- 

• Veld realistische 
blootstelling volken 
• V-   <1 mijt/100bij 
• V+  ~25 mijt/100bij 
• I-    0ug/L imidacloprid 
• I+   6ug/L imidacloprid 

• Stuifmeel foerageersters 
• Vliegmolen 
 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 
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Lisa J Blanken https://www.youtube.com/watch?v=XnHGJBNtxK8  

Vliegmolen  Wat getest? 

Effect van 

 Varroa, Imidacloprid, interactie VxI 

 Vleugellengte 

 Lichaamsgewicht 

 

Op  

 Vluchtduur (sec) 

 Snelheid (gemiddeld en maximum) (m/sec) 

 Afstand (snelheid x duur) (m) 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

Wat kwam eruit? 

A
fs

ta
n
d
 (

m
) 

 V+ bijen vlogen gemiddeld minder ver dan V- bijen (P=0.01) 

 I+ bijen vlogen gemiddeld niet meer of minder ver dan I- bijen (P=0.10) 

 DUS effect van V groter dan dat van I 

 V+I+ bijen vlogen minder ver dan alle andere groepen (P<0.001) 

 DUS I verergert het negatieve effect van V 

Statistiek  
(P<0.05 sign effect) 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

Interactie 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

(1) Hoe werkt dat? 

Afstand (m) 

Vluchtduur (min) Snelheid (m/s) 

Effect op afstand vooral door 

effect op vluchtduur en niet op 

snelheid 

 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

(2) Hoe werkt dat? 

 Effect op afstand vooral door effect op vluchtduur en niet op snelheid 

 Langere vleugels zorgde voor grotere gevlogen afstand 

 Lichtere bijen zorgde voor grotere gevlogen afstand 

 Ze hadden allemaal even veel brandstof bij zich 

 DUS blootstelling aan stress maakt ze minder efficient(?) 

Vleugel beweging? Vliegspier gebruik? 

Wat heeft het voor consequentie? 

Bijen uit volken die de winter niet overleefden vlogen voor 

de winter gemiddeld minder ver in de molen  

Levend                      Dood 

in april jaar erop 

A
fs

ta
n
d
 (

m
) 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

https://www.youtube.com/watch?v=XnHGJBNtxK8
https://www.youtube.com/watch?v=XnHGJBNtxK8
https://www.youtube.com/watch?v=XnHGJBNtxK8
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Wat voegt dit toe aan wat we al weten? 

 Negatief effect varroa op vliegprestatie wordt verergerd 

door imidacloprid  

 Succesvolle foerageersters uit blootgestelde volken 

presteren minder (sublethal effect) onder stress 

 Verslechterde vliegprestatie, grotere kans op wintersterfte 

 

 Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

Blootstelling imidacloprid t.o.v. blootstelling veld? 

Berekening/inschatting: 

 Wij voerden 409 gram suiker/week (660 ml suikerwater) 

 Elke vliegbij eet 41 mg suiker/week (indien 5000 vliegbijen, die helft suiker eten) 

 Stuifmeelhaalster eet normaal 73-110 mg suiker/week (Rortais et al 2005)  

 Dus ons voer 37%-56% van het total suiker dieet van een stuifmeelhaalster  

 Dus 37%-56% van tijd foerageren op veld 6 ng/ml (onze exp. conc) 

 Maar Imidacloprid in zonnebloem/koolzaad nectar echter 2 ng/ml (Schmuck et al 2001) 

 37%-56% van tijd foerageren op veld 6 ng/ml in suikerwater = 112-168% van tijd 

foerageren op veld van 2 ng/ml in nectar 

 Onze dosis t.o.v. veld is erg ‘worst case’ voor stuifmeelhaalsters  

● Wel veel realistischer dan meeste andere studies  

die 1000-10000% tijd foerageren ‘veld realistisch’ 

noemen  

 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

Wat betekent dit voor de bijen? 

 Varroa in het volk maakt bijen extra kwetsbaar voor andere 

stressoren 

 Het vliegen van een kortere afstand op dezelfde hoeveelheid 

brandstof door multi-stressoren is niet efficient en zet 

waarschijnlijk het volk onder druk 

 • Een bij vliegt ~800 km gedurende haar leven, dan is ze op 

• Onze ‘gezonde’ bijen vlogen 1.7 km op de brandstof die wij ze gaven 

• Onze V+I+ bijen vlogen op dezelfde brandstof maar 1.3 km 

• In hun leven zouden ze dus maar ~612 km kunnen vliegen voordat ze op zijn 

Blanken et al 2015 
Publicatie in Proc. R. Soc. B 

Wat betekent dit voor het volk? 

Heeft het volk grotere kans op wintersterfte? 

 

Gaat het volk kleiner de winter in? 

Verzamelen ze minder (winter)voedsel voor het volk? 

Compenseren ze negatieve effecten? (werken ze 

harder, maar leven ze korter?) 

Wat kan de bijenhouder met deze kennis? 

 Zonder (goede) varroabestrijding zijn uw bijen extra 

kwetsbaar voor andere stressoren. 

N.B. varroabestrijding OF resistente bijen (na de pauze!) 

 

 Bij een laag vliegvermogen wordt goede dracht rondom 

bijenstand nog belangrijker. Daarbij is versnippering van 

voedselbronnen in landschap desastreus. 
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