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Samenvatting 

Om het effect van stuifmeeldiversiteit op de fitheid van bijenvolken te bepalen zijn in 

mei 2010 tien bijenvolken op de Grebbedijk met een te verwachten diverse 

stuifmeeldracht en tien volken op de Planken Wambuis met een te verwachte arme 

eenzijdige stuifmeeldracht geplaatst. De onderzoeksperiode liep van 20 mei tot 10 

september. De fitheid van de volken is bepaald aan de hand van de parameters: 

vitellogenine, aantal bijen en aantal gesloten broedcellen. De diversiteit van de 

stuifmeeldracht is bepaald aan de hand van de te onderscheiden kleuren van de 

stuifmeelklompjes die om de 14 dagen gedurende 24 uur verzameld werden. Begin juni, 

eind juli en half september is het aantal bijen, aantal broedcellen en vitellogenine 

bepaald van de proefvolken. De studie laat zien dat bijenvolken in een omgeving met 

een diverse stuifmeeldracht het beter doen cq fitter zijn dan volken in een omgeving met 

een beperkt diverse stuifmeeldracht. Dit blijkt uit het resultaat dat   

(1) de bijenvolken op verschillende bijenstanden een verschillende diversiteit van 

stuifmeel kunnen verzamelen;  

(2) een grotere diversiteit van stuifmeel in het voorjaar resulteert in een hogere 

vitellogenine fractie in het hemolymfe; 

(3) hoe meer groter het volk, hoe hoger de fractie vitellogenine is; 

(4) een hogere hemolymfe vitellogenine fractie begin juni in meer broed in juli 

resulteert;   

(5) er in september significante verschillen in hoeveelheid broed en aantal bijen zijn 

tussen volken op verschillende standen, ondanks dezelfde bedrijfsmethode en 

behandeling 

(6) Nosema ceranae en DWV in praktische alle volken aanwezig is; 

(7) Nosema ceranae en ABPV zich meer vermenigvuldigen in het najaar in volken met 

weinig broed, veel bijen en relatief hoger hemolymfe vitellogeninefractie.  
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Inleiding 

Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de impact van Nosema ceranae en N. 

apis en de interacties met de omgeving op bijenvolkniveau. Op laboratoriumniveau  / 

individuele bijen is hier al het een en ander van bekend. Een bijenvolk heeft een groot 

bufferend vermogen met diverse feedback mechanismen om verstoringen op te vangen. 

Hierdoor zijn lab resultaten niet zondermeer te vertalen naar een bijenvolk. Deze 

vertaling is het werkterrein van het praktijkonderzoek.  

Het bufferend vermogen en de fitheid van een bijenvolk wordt bepaald door diverse 

factoren. Twee belangrijke factoren zijn parasitering door Varroa destructor en de 

kwantiteit en kwaliteit (diversiteit) van stuifmeel. Ook de factor Nosema ceranae en/of 

Nosema apis kan van belang zijn omdat Nosema apis een typische eiwitstressparasiet is, 

van Nosema ceranae is dit niet helemaal duidelijk.  

In dit rapport wordt gesproken van de fitheid van bijenvolk en niet van vitaliteit. Dit kan 

verwarrend werken. Toch is hiervoor gekozen omdat met vitaliteit van een bijenvolk in 

het bijenonderzoek vooral grootte en haaldrift bedoeld wordt. Fitheid kan beschreven 

worden met diverse parameters. In dit onderzoek wordt vitellogenine gebruikt als 

parameter van de fitheid van bijenvolken.  Vitellogenine is het belangrijkste opslageiwit 

van de bijen. De opbouw van reserve-eiwit in het eiwit-vetlichaam is afhankelijk van de 

kwaliteit en kwantiteit van het stuifmeel en van parasitering. Onderzoek van PRI 

bijen@wur heeft eerder aangetoond dat de bekend negatieve invloed van varroa op de 

opbouw van vitellogenine en van een discontinue stuifmeelaanvoer terug te vinden in 

een gemiddeld lager fractie hemolymfe vitellogenine in het bijenvolk. Ook is het 

significant positieve verband tussen de fractie vitellogenine in september en de grootte 

van het volk in november aangetoond. Omdat uit lab-testen bekend is dat de diversiteit 

van stuifmeel direct effect heeft op de opbouw van eiwit / vitellogenine, vanwege het al 

of niet beschikbaar zijn van essentiële aminozuren is bij dit onderzoek gekozen voor 

diversiteit en niet voor kwantiteit en continue of discontinue stuifmeelaanvoer.  

In dit onderzoek is de factor Varroa destructor geminimaliseerd door een consequente 

varroa-bestrijding.  
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Materiaal en methode 

Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd op 2 bijenstanden: één in een rijk drachtgebied (bijenstand 

Grebbedijk Wageningen (bijenvolk codering WP3 1-10) en een in een bekend 

stuifmeelarm gebied Planken Wambuis (bijenvolk codering WP3 11-20). Deze standen 

zijn gekozen op basis van onderscheiden bodemsamenstelling en grondwatertrappen. 

Hierbij is de aanname dat een grotere verscheidenheid van bodemtypen en 

grondwatertrappen ook een grotere plantendiversiteit herbergt. Per bijenstand zijn 10 

bijenvolken geplaatst op 20 mei. Op elk volk is een stuifmeelval bovenop het volk 

geplaatst.  

Om de factor “varroa” zoveel mogelijk uit e schakelen zijn de broedloze volken, voor 

aanvang van de studie in mei, met oxaalzuur behandeld en in augustus met Apistan. Elk 

volk had gedurende de looptijd van het onderzoek ad libitum Apifonda beschikbaar. 

Om de invloed van de fitheid / weerstand van de bijenvolken tegen Nosema spp te 

bepalen zijn de volken op 9 juni gevoerd met een Nosemasporen suspensie.  

De parameters voor het bepalen van de fitheid in dit onderzoek waren fractie hemolymfe 

vitellogenine,  aantal bijen en dm2 / aantal gesloten broedcellen. Er is gekozen om de 

factor broed te beschrijven in de gesloten broedfase omdat er grote natuurlijke variatie 

is in aantal eitjes en jonge larven als gevolg van niet uitkomen van eitjes en niet 

ontwikkelen van jonge larven. Het aantal bijen en het aantal; broedcellen is bepaal door 

op de ramen met bijen en broed te fotograferen.  

 

Uitvoering van het onderzoek 

De bijenvolken zijn op 20 mei 2010 geplaatst op de Grebbedijk en Planken Wambuis.  

hemolymfe-vitellogenine 

Het  totaal euwit en vitellogenine zijn geanalyseerd met SDS/Page (7,5% acrylamide 

precasted acrylamide-gels (GE Healthcare)according to Laemmli (1970)). Phastsystem 

protein electrophoresis equipment (Pharmacia) is toegepast om de eiwitten in het 

hemolymfe te scheiden.  B-galactosidase (Sigma) is toegepast als de interne 

concnetratie 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.).  

Op 3 en 4 juni, 28 en 29 juli en 9 en 10 september zijn van alle volken monsters 

genomen. Per volk is dezelfde dag het hemolymf van 25 bijen per volk afgenomen, 

gepooled en ingevroren bij -20 0C. De electroforetische bepaling van totaal hemolymfe 

eiwit en hemolymfe vitellogenine zijn oktober / november 2010 uitgevoerd. Het totaal 

hemolymfe eiwit, µg vitellogenine per µl hemolymfe zijn in duplo bepaald. De gegeven 

waarden zijn het gemiddeld van de twee bepalingen. 

In het rapport wordt steeds een van de twee monsterdatums genoemd.  

Voeren van Nosemasporen 

De volken op 9 juni gevoerd met een Nosemasporen suspensie van 100 ml suikeropl. 

50% met hierin 143750 sporen per ml. De sporensuspensie is verkregen uit besmette 
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bijen, ingezonden in 2009 voor ziekte-onderzoek. Deze besmette bijen waren bij -80 0C. 

bewaard van februari – maart 2009 tot mei 2010.   

Nosema spp sporen 

Op 3 en 4 juni, 28 en 29 juli en 9 en 10 september zijn monsters genomen en 

ingevroren bij -20 oC. Van deze monsters zijn de middendarmen van 30 bijen 

microscopisch onderzocht op het voorkomen van Nosemasporen en het bepalen van de 

procentuele besmetting. Van dezelfde monsters wordt het aantal varroa mijten bepaald. 

Moleculaire detectie van Nosema spp, DWV en ABPV 

Op 3 en 4 juni, 28 en 29 juli en 9 en 10 september zijn monsters genomen en 

ingevroren bij -80 oC. Een submonster van 30 bijen wordt ontdaan van varroamijten en 

gevriesdroogd.  Vervolgens wordt het submonster met een een beadbeater tot een 

homogeen poeder geslagen. Van dit submonster wordt 10 mg gebruikt om een DNA en 

RNA extractie op uit te voeren. Het product van deze extractie wordt vervolgens met een 

Real time PCR reactie onderzocht op de genoemde ziekten.  

 

Stuifmeel diversiteit 

Vanaf 3 juni tot 7 september is van elke volk om de 2 weken de stuifmeelval 24 uur 

dicht gezet. De diversiteit van het stuifmeel is bepaald aan de hand van de te 

onderscheiden kleuren. De hoeveelheid stuifmeel per 24 uur is niet bepaald omdat de 

focus van de onderzoek lag bij de diversiteit van het stuifmeel.  

Voorafgaand aan de aanvang van ons onderzoek heeft de student van Universiteit 

Groningen, Moos Blom in mei frequent pollen verzameld om de diversiteit te 

stuifmeelaanbod op beide locaties te bepalen. De poster van zijn onderzoek wordt bij 

“foto’s” gegeven.  

 

STATISTIEK 

De data zijn statistisch geanalyseerd met Generalized Linear model (Genstat 13e ed.), 

zowel voor het aantonen van verschillen (ANOVA) als correlaties. P ≤ 0.05 wordt 

beschouwd als statistisch verschillend, P waarden tussen 0.05 en 0.10 worden 

beschouwd als aanwijzingen voor een trend.  
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RESULTATEN 

Bijenvolken 

In de tabellen 1 en 2 is het gemiddelde van het aantal bijen (tabel 1) en het aantal 

gesloten broedcellen (tabel 2) gegeven, vastgelegd op 3 juni, 29 juli en 10 september op 

de standen Grebbedijk en Planken Wambuis.  

Tabel 1. Gemiddeld aantal bijen volk -1, stand -1 

periode 2010 stand gemiddeld # bijen (sd) # volken F P ≤ 0.05 

3 juni Grebbedijk   3075 (  668) 10 
0.79 0.385 

3 juni Planken Wambuis   2710 (1114) 10 

29 juli Grebbedijk   5654 (2587) 9 
2.27 0.151 

29 juli Planken Wambuis   7597 (2874) 9 

26 september Grebbedijk 11665 (2731) 6 
12.59 0.004 

26 september Planken Wambuis   6622 (2558) 8 

Het gemiddeld aantal bijen in de volken op de standen is in juni en juli niet verschillend 

maar in september zijn de volken op de stand Grebbedijk significant groter dan die op de 

Planken Wambuis.  

 

tabel 2. Gemiddeld aantal gesloten broedcellen volk -1, stand -1 

periode 2010 stand gemiddeld # gesloten 
broedcellen (sd) 

# volken F P ≤ 0.05 

juni Grebbedijk 10521 (2947) 10 
0.15 0.703 

juni Planken Wambuis 10072 (1925) 9 

juli Grebbedijk 12055 (  987) 6 
62.13 ≤0.001 

juli Planken Wambuis   6637 (1410) 7 

september Grebbedijk   1614 (1002) 6 
10.23 0.01 

september Planken Wambuis   6300 (3446) 6 

Het gemiddeld aantal gesloten broedcellen  in de volken op de standen is in juni niet 

verschillend maar in juli hebben de volken op de stand Grebbedijk significant meer 

gesloten broed dan die op de Planken Wambuis. In september hebben de volken op de 

Planken Wambuis significant meer gesloten broed.  

Totaal hemolymfe vitellogenine en hemolymfe eiwit  

In tabel 3 is de gemiddelde vitellogenine fracties in de bijenvolken op de standen 

Grebbedijk en Planken Wambuis gegeven.   

Tabel 3. Gemiddeld fractie hemolymfe vitellogenine volk -1, stand -1 

periode 2010 Stand gemiddelde fractie 
vitellogenine (sd) 

# volken F P ≤ 0.05 

juni Grebbedijk 0.32 (0.06) 10 
3.68 0.072 

juni Planken Wambuis 0.28 (0.06)   9 

juli Grebbedijk 0.36 (0.09)   6 
0.35 0.564 

juli Planken Wambuis 0.33 (0.08)   7 

september Grebbedijk 0.46 (0.07)   6 
8.32 0.018 

september Planken Wambuis 0.34 (0.06)   5 
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De gemiddelde vitellogeninefractie in het hemolymfe van de bijenvolken is in juni op de 

Grebbedijk  hoger dan in de Planken Wambuis. Het verschil is net niet statistisch 

significant (P = 0.072) maar laat wel een trend zien. In juli is er geen verschil maar in 

hebben de volken op de ‘Grebbedijk” wel significant een hogere vitellogeninefractie in 

het hemolymfe. 

De data van totaal eiwit, µg vitellogenine, µ hemolymfe en fractie hemolymfe 

vitellogenine zijn gegeven in bijlage 1.   

In tabel 4 is de correlatie tussen het totaal hemolymfe vitellogenine en de fractie 

vitellogenine gegeven. Bij deze berekening zijn de volken van de beide bijenstanden 

gecombineerd omdat de correlaties, uitgedrukt in P en R, intercept en helling in juni, juli 

en sept overeenkwamen, zowel voor µg vitellogenine per  µl hemolymfe als voor fractie 

hemolymf vitellogenine.  

Tabel 4. Correlatie tussen totaal hemolymf eiwit volk-1 (X) en) µg vitellogenine per µl 

hemolymf volk-1 (Y) en fractie hemolymfe vitellogenine (Y) 

afhankelijke van totaal hemolymf eiwit volk-1 P ≤ 0.05 R df rest df totaal  

µg vitellogenine per µl hemolymfe 0.01 0.9 41 42 

fractie hemolymf vitellogenine 0.05 0.3 41 42 

 

Er is een significant verband tussen de hoeveelheid hemolymfe vitellogenine en het 

totaal hemolymfe eiwit en tussen de fractie hemolymfe vitellogenine en totaal 

hemolymfe eiwit. Dit verband tussen totaal eiwiti en hoeveelheid vitellogenin in het 

hemolymfe wordt grafisch weergegeven in de figuur 1.  

 
figuur 1 

Stuifmeeldiversiteit 

In tabel 5 is het gemiddeld aantal kleuren stuifmeel gegeven, verzameld op de 2 

bijenstanden. Het gemiddelde van juni is het resultaat van de verzameldatums 28 mei 

en 4 juni, dat van juli is het gemiddelde van de verzameldatums 17 juni, 2 juli en 16 juli 

en van september van de datums 29 juli, 13 augustus, 27 augustus en 10 september. 
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Tabel 5. Gemiddeld aantal pollenkleuren volk -1, stand -1 

periode 2010 Stand gemiddeld # pollenkleuren # volken F P ≤ 0.05 

juni Grebbedijk 7.80 (1.16) 10 
89.87 ≤.001 

juni Planken Wambuis 3.85 (0.63) 10 

juli Grebbedijk 6.02 (0.89) 9 
2.77 0.115 

juli Planken Wambuis 5.37 (0.91) 9 

september Grebbedijk 5.83 (0.87) 7 
5.19 0.04 

september Planken Wambuis 4.97 (0.60) 8 

Zowel in juni als in september hebben de bijen op de Grebbedijk een significant grotere 

diversiteit aan stuifmeel kunnen verzamelen. In juli is de diversiteit niet verschillend.  

In de tabellen 6 en 7 is de correlatie tussen de gemiddelde stuifmeel diversiteit en het 

gemiddeld aantal bijen per volk in juni, juli en september gegeven.. 

Tabel 6. Correlatie tussen stuifmeeldiversiteit (kleur) (X) en aantal bijen volk-1 (Y) 

periode 2010 P ≤0.05 R  df rest df totaal 

juni 0.28 0.1 17 18 

juli 0.516 0 16 17 

sept 0.101 0.4 12 13 

 

Tabel 7. Correlatie tussen stuifmeeldiversiteit (X) en aantal gesloten broedcellen volk-1 

(Y) 

periode 2010 P R  df rest df totaal 

Juni 0.377 0 17 18 

Juli 0.296 0.1 16 17 

september 0.852 0 10 11 

Er is geen verband aangetoond worden tussen de diversiteit van het binnengebrachte 

stuifmeel en het gemiddeld aantal bijen en het aantal gesloten broedcellen per volk 

In de tabellen 8 en 9 is de correlatie tussen de pollendiversiteit, het totaal hemolymfe 

eiwit per volk de fractie hemolymfe vitellogenine gegeven.  

Tabel 8. Correlatie tussen pollen diversiteit volk-1 (X) en µg totaal hemolymfe eiwit µl 

volk-1 hemolymf (Y) in juni, juli en september 

Afhankelijke van pollen diversiteit volk-1 P R df rest df totaal 

totaal hemolymfe eiwit juni 0.03 0.45 17 18 

totaal hemolymfe eiwit juli 0.547 0 11 12 

totaal hemolymfe eiwit september 0.214 0.27 9 10 
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Tabel 9. Correlatie tussen pollen diversiteit volk-1 (X) en fractie vitellogenine volk-1 (Y) in 

juni, juli en september 

Afhankelijke van pollen diversiteit volk-1 P R df rest df totaal 

fractie vitellogenine juni 0.087 0.34 17 18 

fractie vitellogenine juli 0.199 0.26 11 12 

fractie vitellogenine September 0.515 0 9 10 

Er is een significant verband tussen de diversiteit van het binnengebrachte stuifmeel en 

het totaal hemolymfe eiwit in juni. Later in het jaar kan geen verband meer aangetoond 

worden. In wat mindere mate geldt dit ook voor de fractie hemolymfe vitellogenine. 

Hoewel het verband in juli niet statistisch significant is (P = 0.087) kan hier wel 

gesproken worden van een trend. 

 

In tabel 10 is de correlatie tussen de gemiddelde fractie hemolymfe vitellogenine en het 

aantal bijen en gesloten broedcellen gegeven. Voor deze berekeningen zijn de gegevens 

van de beide standen gecombineerd.  

Tabel 10. Correlatie tussen totaal fractie hemolymfe volk-1 vitellogenine (X) en aantal 

broedcellen-1 (Y) en aantal bijen volk-1 

Afhankelijke van fractie hemolymfe vitellogenine volk-1 P R df rest df totaal 

3 juni 

aantal gesloten broedcellen per volk 0.584 0 17 18 

aantal bijen per volk 0.026 0.47 17 18 

26 juli 

aantal gesloten broedcellen per volk 0.624 0 11 12 

aantal bijen per volk 0.571 0 11 12 

10 september 

aantal gesloten broedcellen per volk 0.253 0.22 9 10 

aantal bijen per volk 0.056 0.52 9 10 

Er is een significant verband tussen het fractie hemolymfe vitellogenine en het 

gemiddelde aantal bijen per volk in juni en september; hoe meer bijen, hoe hoger de 

fractie vitellogenine. 

In tabel 11 is de correlatie tussen de fractie vitellogenine in respectievelijk juni en juli 

(X) en het aantal broedcellen in juli en september  (Y) gegeven. 

Tabel 11. Correlatie tussen de fractie vitellogenine in respectievelijk juni en juli (X) en 

het aantal broedcellen in juli en september (Y). 

Afhankelijke van fractie vitellogenine volk-1
 i in juni P R df rest df totaal 

Broedcellen in juli 0.067 0.48 10 11 

     

Afhankelijke van fractie vitellogenine volk-1
 i in juli P R df rest df totaal 

Broedcellen in september 0.947 0 7 8 
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Er is een positieve trend tussen de fractie vitellogenin in juni en aantal broedcellen in 

juli. Dit verband is er niet tussen de fractie vitellogenin in juli en broedcellen in 

september.  

Nosema spp., virussen en varroa 

In de tabellen 12, 13 en 14 zijn de gegevens van de varroa-aantasting, besmetting met 

Nosema spp. Deformed Wing  Virus (DWV), Acute Bee Paralyse Virus (ABPV) en de 

procentuele Nosema ceranae op 3 juni, 26 juli en 10 september 2010 gegeven. De 

prevalentie van Nosema spp., DWV en ABPV is kwantitatief weergegeven. De 

procentuele Nosemabesmetting is berend aan de hand van microscopische detectie van 

Nosemasporen in de middendarmen van 30 bijen.  

Tabel 12. Varroa, virus en Nosema spp. per 3 juni 2010  

stand volk Varroa (#80 
bijen) 

Nosema 
apis  

Nosema 
ceranae  

DWV  ABPV  perc nosemasporen  
(#30 bijen) 

Grebbedijk   1 0 0 + + 0 07 % 

Grebbedijk   2 0 0 + + 0 07 % 

Grebbedijk   3 0 0 + + 0 13 % 

Grebbedijk   4 0 0 + + 0 10 % 

Grebbedijk   5 0 0 + 0 0 23 % 

Grebbedijk   6 0 0 + 0 0 07 % 

Grebbedijk   7 0 0 + + + 13 % 

Grebbedijk   8 0 0 + + 0 13 % 

Grebbedijk   9 0 0 + + 0 30 % 

Grebbedijk 10 0 0 + + 0 03 % 

Planken Wambuis 11 0 0 + + + 10 % 

Planken Wambuis 12 0 0 + + 0 04 % 

Planken Wambuis 13 0 0 + 0 0 00 % 

Planken Wambuis 14 0 0 + + 0 13 % 

Planken Wambuis 15 0 0 + + 0 03 % 

Planken Wambuis 16 0 0 + + 0 03 % 

Planken Wambuis 17 0 0 + 0 0 04 % 

Planken Wambuis 18 0 0 + + 0 03 % 

Planken Wambuis 19 0 0 + 0 0 14 % 

Planken Wambuis 20 0 0 + + 0 20 % 

 

Op 3 juni zijn geen varroamijten gevonden op de onderzochte bijen. Met de moleculaire 

techniek is geen Nosema apis gevonden. Wel is Nosema ceranae in alle volken 

vastgesteld. De procentuele besmetting geeft aan dat er Nosemasporen gevonden zijn 

en dat Nosema ceranae in de volken reproduceerde. DWV werd in respectievelijk 8 en 7 

volken op de Grebbedijk en Planken Wambuis vastgesteld.    
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Tabel 13. Varroa, virus en Nosema per 26 juli 2010  

stand volk Varroa (#80 
bijen) 

Nosema 
apis  

Nosema 
ceranae  

DWV  ABPV  perc nosemasporen  
(#30 bijen) 

Grebbedijk   1 0 0 + + 0 03 % 

Grebbedijk   2 0 0 + + 0 10 % 

Grebbedijk   3 0 0 + + 0 30 % 

Grebbedijk   4 0 0 + + 0 00 % 

Grebbedijk   6 0 0 + + 0 00 % 

Grebbedijk   7 0 0 + + 0 00 % 

Grebbedijk   8 0 0 + + 0 00 % 

Grebbedijk   9 1 0 + + 0 00 % 

Grebbedijk 10 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 11 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 12 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 13 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 14 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 15 0 0 + 0 0 00 % 

Planken Wambuis 17 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 18 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 19 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 20 0 0 + + 0 00 % 

 

Op 26 juli is slechts in één volk op de Grebbedijk een varroamijt gevonden op de 

onderzochte bijen. Met de moleculaire techniek is geen Nosema apis gevonden. Wel is 

Nosema ceranae in alle volken vastgesteld. De procentuele besmetting geeft aan dat er 

Nosemasporen gevonden zijn en dat Nosema ceranae in de volken reproduceerde. Dit 

was alleen het geval op de Grebbedijk in drie volken. In de rest van de volken zijn geen 

sporen in de middendarm microscopisch vastgesteld. Dit duidt er op dat in deze volken 

Nosema ceranae zich weinig tot niet reproduceerde in de middendarm. DWV werd in alle 

volken behalve één volk op de Planken Wambuis vastgesteld.    
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Tabel 14. Varroa, virus en Nosema per 10 september 2010  

stand volk Varroa (#80 
bijen) 

Nosema 
apis  

Nosema 
ceranae  

DWV  ABPV  perc Nosemasporen  
(#30 bijen) 

Grebbedijk   2 0 0 + + + 03 % 

Grebbedijk   3 0 0 + + + 17 % 

Grebbedijk   4 0 0 + + + 13 % 

Grebbedijk   6 0 0 + + + 00 % 

Grebbedijk   7 2 0 + + + 03 % 

Grebbedijk   8 0 0 + 0 0 08 % 

Grebbedijk 10 0 0 + 0 + 03 % 

Planken Wambuis 11 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 12 0 0 + 0 0 00 % 

Planken Wambuis 14 0 0 + + 0 00 % 

Planken Wambuis 15 0 0 + 0 0 00 % 

Planken Wambuis 17 0 0 + 0 0 00 % 

Planken Wambuis 18 2 0 + + + 00 % 

Planken Wambuis 19 0 0 + 0 0 00 % 

Planken Wambuis 20 0 0 + + 0 00 % 

 

Op 10 september zijn in één volk op de Grebbedijk en één volk op de Planken Wambuis 

twee varroamijt gevonden op de onderzochte bijen. Met de moleculaire techniek is geen 

Nosema apis gevonden. Wel is Nosema ceranae in alle volken vastgesteld. De 

procentuele besmetting geeft aan dat er Nosemasporen gevonden zijn en dat Nosema 

ceranae in de volken reproduceerde. Dit was het geval in alle volken op de Grebbedijk. 

In de volken op de Planken Wambuis zijn geen sporen in de middendarm microscopisch 

vastgesteld. Dit duidt er op dat in deze volken Nosema ceranae zich niet reproduceerde 

in de middendarm.  

DWV werd in 5 volken op de Grebbedijk gevonden en in 2 niet. Op de Planken Wambuis 

waren vier volken wel en vier volken niet besmet met DWV. ABPV werd in september 

voor het eerst vastgesteld in zes van de zeven volken op de Grebbedijk en in één van de 

acht volken op de Planken Wambuis. 
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DISCUSSIE 

Het gemiddeld aantal bijen per volk op de beide standen is in het voorjaar (juni) en 

zomer (juli) niet verschillend. Echter bij de aanvang van de inwintering in september 

hadden de volken op de Grebbedijk significant meer bijen (tabel 1). Bij het aantal 

gesloten broedcellen is de ontwikkeling globaal andersom; in juni was er geen verschil in 

het gemiddeld aantal bijen per volk, in juli hadden de volken op de Grebbendijk 2 x 

zoveel gesloten broedcellen maar in september 4 x minder dan de volken op de Planken 

Wambuis (tabel 2). Er is dus sprake van duidelijk verschillende ontwikkelingen op de 

beide bijenstanden. Is dit het directe resultaat van de diversiteit van het 

binnengebrachte stuifmeel, het indirecte resultaat van de fitheid van bijen, uitgedrukt in 

fractie hemolymfe vitellogenine of van ziektedruk? Deze vragen worden hieronder 

bediscussieerd. 

Hemolymfe eiwit en vitellogenine  

Het verband tussen totaal hemolymfe eiwit en µg vitellogenine per µl hemolymfe is sterk 

(tabel 4, figuur 1). Het verband tussen de fractie vitellogenine en totaal eiwit is wat 

minder maar ook significant (tabel  1). Voor correlatieberekeningen tussen vitellogenine 

en andere parameters wordt bij deze studie de fractie vitellogenine gebruikt omdat dit 

staat voor een effectieve omzetting van het stuifmeel in vitellogenine. De synthese van 

vitellogenine kan om bekende of vooralsnog onbekende redenen, verstoord wordt. Het is 

bekend dat parasitering door de varroamijt een negatief effect heeft op de 

vitellogeninesynthese. Hoewel de varroabesmetting zowel bij aanvang laag was en ook 

door de Apistanbehandeling in augustus laag gehouden is, kan deze toch een direct 

effect hebben gehad. Het is echter ook niet uit te sluiten dat de virus- of Nosema 

ceranae besmetting hier invloed op hebben gehad. De impact van virussen en Nosema 

ceranae is echter, zover mij bekend, nog niet onderzocht. DWV was in de meeste volken 

op beide standen aanwezig en Nosema ceranae kon in elk volk aangetoond worden 

(tabellen 12, 13, 14). Met de beperkte data van dit onderzoek kon geen statistisch 

verschil vastgesteld worden tussen totaal hemolymfe eiwit en fractie vitellogenine en het 

wel of niet voorkomen van DWV en ABPV in september. Omdat het hier een beperkte 

dataset betreft zegt deze uitslag niet zoveel en is dit verder niet in dit rapport 

opgenomen. 

Stuifmeeldiversiteit, vitellogenine, bijen en gesloten broed 

In de gehele periode juni t/m september is op de Grebbedijk een grotere diversiteit van 

stuifmeel binnengebracht dan op de Planken Wambuis. Het verschil het voorjaar (juni) 

en najaar (september) was significant (tabel 5). De fractie hemolymfe vitellogenine van 

de volken op de Grebbedijk was  in het voorjaar (tabel 3, P = 0.072) en in het najaar (P 

= 0.018) hoger dan dat van de volken op de Planken Wambuis. In de zomer was er geen 

verschil. Het verband tussen de diversiteit van stuifmeel en het totaal hemolymfe eiwit 

was in het voorjaar significant (tabel 8, P = 0.03); het verband met de fractie 

vitellogenine en diversiteit van stuifmeel was minder duidelijk maar ook hier is een trend 

waarneembaar (tabel 9, P = 0.087). In juli en in september werd geen significant 

verband aangetoond. Deze resultaten laten zien dat de bijenvolken op verschillende 

bijenstanden een verschillende diversiteit van stuifmeel kunnen verzamelen en dat een 

grotere diversiteit aan stuifmeel in het voorjaar resulteert in een hogere vitellogenine 

fractie in het hemolymfe.  Er is geen direct correlatie vastgesteld tussen de diversiteit 

van stuifmeel, het aantal bijen en het aantal gesloten broedcellen per volk (tabellen 6 en 

7). Dat er geen absoluut direct verband is, is ook niet verwonderlijk omdat de route van 

stuifmeel tot bijen en broed verloopt via de omzetting van het stuifmeel in de 
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eiwit/vetreserves, deels als vitellogenine. Dit verband tussen aantal bijen met de fracties 

vitellogenine is zowel in juni als in september significant; hoe meer groter het volk, hoe 

hoger de fractie vitellogenine. 

Het verband tussen fractie vitellogenine en aantal broedcellen, gemeten op hetzelfde 

moment is niet significant (tabel 10). Een lagere fractie vitellogenine in het voorjaar op 

de Planken Wambuis resulteert niet in minder bijen in het voorjaar en in de zomer, wel 

hebben de volken op de Planken Wambuis in juli significant minder broed. Dit kan het 

gevolg zijn van de mindere beschikbaarheid van vitellogenine en daardoor minder of 

minder goed voedersap. Er is een positieve correlatie (tabel 11) tussen fractie 

hemolymfe vitellogenine in juni en het aantal gesloten broedcellen in juli; een hogere 

vitellogenine fractie in het begin juni  resteert in meer broed in juli.  Dit verband is er 

niet tussen de fractie vitellogenine jun juli en gesloten broed in september. Dit is ook te 

verwachten omdat in juni – juli de volken in opbouw zijn en in september de 

winterpopulatie opgebouwd worden en de broedaanzet afneemt onder invloed van de 

factoren de opbouw van de winterpopulatie bepalen.   

Het verschil tussen de bijenstanden in september waarbij de volken op de Grebbedijk 

groter waren dan op de Planken Wambuis maar significant minder broed hadden is 

opvallend. Wat nu hiervan precies de oorzaak is, is niet bekend maar het zou kunnen 

zijn dat volken in het najaar met minder eiwit / vitellogenine, langer doorbroeden om 

meer bijen te krijgen voor het binnenhalen van stuifmeel en hierbij in een vicieuze cirkel 

terecht komen omdat meer broedaanzet automatisch leidt tot minder eiwit en 

vitellogenine. De volken op de Grebbedijk hebben immers meer vitellogenine maar zijn 

wel eerder gestopt met de broedaanzet. Dit roept de vraag op of er een drempelwaarde 

van vitellogenine is, mogelijk in combinatie met daglengte waarboven de bijen in het 

najaar in winterrust gaan cq / de winterpopulatie opbouwen en waaronder dit niet 

gebeurt.      

 

Nosema spp. DWV en ABPV 

Het voeren van 100 ml sporenoplossing in juni heeft geen verandering in het 

Nosemabeeld opgeleverd. Alle volken bleken vooraf al (natuurlijk) besmet met Nosema 

ceranae. Hierdoor is het effect van de voeren van de Nosemasporen opgegaan in de 

natuurlijke besmetting. Nosema apis is in geen van de volken tijdens de proefperiode 

gevonden. Dit bevestigt het beeld dat Nosema apis voor een groot deel verdrongen is 

door Nosema ceranae. Dit kan er op duiden dat ofwel volken die met Nosema ceranae 

besmet zijn geen Nosema apis infectie kunnen krijgen of dat de infectiedruk van Nosema 

apis erg laag is. Nosema ceranae is alom in de volken aanwezig. Nosema sporen zijn in 

juni in alle volken aangetoond, in de zomer niet en in het najaar alleen in de volken op 

de Grebbedijk. Dit toont aan dat Nosema ceranae zich in het voorjaar in de volken in de 

middendarm reproduceert, dit is in de zomer minder of niet het geval is. In september 

zijn alleen Nosemasporen in de middendarm gevonden in de middendarmen van de 

volken op de Grebbedijk. Of en zo ja hoe er een relatie is tussen Nosema ceranae, de 

grootte van het volk en de hoeveelheid broed is niet bekend. De data laten zijn dat in de 

volken met veel bijen en weinig broed en relatief veel vitellogenine in september 

(Grebbedijk) er wel reproductie van Nosema ceranae in de middendarm plaats vindt en 

in de volken met weinig bijen en veel broed en relatief weinig vitellogenine dit in veel 

minder mate het geval is.   

DWV blijkt in praktisch alle volken aanwezig te zijn en ABPV is alleen in september in de 
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volken op de Grebbedijk gevonden. Dit beeld is hetzelfde als wel of geen Nosema sporen 

in de middendarm.  

Of dit opvallend Nosema ceranae en ABPV fenomeen te maken heeft met de verhouding 

bijen : gesloten broed of met de vitellogeninefractie of dat er andere oorzaken zijn is niet 

bekend en kan ook niet uit de studieresultaten afgeleid worden.  

 

Conclusie 

Deze resultaten van deze studie laten zien dat  

(1) de bijenvolken op verschillende bijenstanden een verschillende diversiteit van 

stuifmeel kunnen verzamelen;  

(2) een grotere diversiteit van stuifmeel in het voorjaar resulteert in een hogere 

vitellogenine fractie in het hemolymfe; 

(3) hoe meer groter het volk, hoe hoger de fractie vitellogenine is; 

(4) een hogere hemolymfe vitellogenine fractie begin juni in meer broed in juli 

resulteert;   

(5) er in september significante verschillen in hoeveelheid broed en aantal bijen zijn 

tussen volken op verschillende standen, ondanks dezelfde bedrijfsmethode en 

behandeling 

(6) Nosema ceranae en DWV in praktische alle volken aanwezig is; 

(7) Nosema ceranae en ABPV zich meer vermenigvuldigen in het najaar in volken met 

weinig broed, veel bijen en relatief hoger hemolymfe vitellogeninefractie  

 

Vervolgonderzoeksvragen 

1. Is er een relatie tussen de hoeveelheid beschikbaar bijenbrood en vitellogenine? 

2. Is er impact van DWV, ABPV en Nosema ceranae op de vitellogeninesynthese? 

3. Is er een relatie is tussen de reproductie van Nosema ceranae, ABPV en DWV en 

de grootte van het volk en de hoeveelheid broed of de verhouding bijen: broed? 

4. Is er een drempelwaarde van vitellogenine / totaal eiwit en juveniel hormoon 

mogelijk in combinatie met daglengte en/of temperatuur en/of andere factoren 

waarboven de bijen in het najaar in winterrust gaan cq / de winterpopulatie 

opbouwen en waaronder dit niet gebeurt?     
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Bijage 1 

Data bijen, broed, vitellogenine en stuifmeel 

 

periode stand gemiddeld # bijen sd bijen # volken F P  

juni Grebbedijk 3075 668 10 0.79 0.385 

juni Planken Wambuis 2710 1114 10 
  

juli Grebbedijk 5654 2587 9 2.27 0.151 

juli Planken Wambuis 7597 2874 9 
  

september Grebbedijk 11665 2731 6 12.59 0.004 

september Planken Wambuis 6622 2558 8 
  

 

periode stand 
# gesloten 
broedcellen 

sd gesloten 
broedcellen 

# volken F P  

juni Grebbedijk 10521 2947 10 
0.15 0.703 

juni Planken Wambuis 10072 1925 9 

juli Grebbedijk 12055 987 6 62.13 <.001 

juli Planken Wambuis 6637 1410 7 
  

september Grebbedijk 1614 1002 6 10.23 0.01 

september Planken Wambuis 6300 3446 6 
  

 

periode stand totaal eiwit sd totaal eiwit # volken F P  

juni Grebbedijk 40 16 10 
3.67 0.072 

juni Planken Wambuis 27 11 9 

juli Grebbedijk 47 20 6 
1.15 0.307 

juli Planken Wambuis 37 10 7 

september Grebbedijk 29 6 6 
0.05 0.832 

september Planken Wambuis 30 10 5 

 

periode stand fractie vitellogenine 
sd fractie 
Vitellogenine 

# volken F 
P ≤ 
0.05 

juni Grebbedijk 0.32 0.06 10.00 
3.68 0.072 

juni Planken Wambuis 0.28 0.06 9.00 

juli Grebbedijk 0.36 0.09 6 
0.35 0.564 

juli Planken Wambuis 0.33 0.08 7 

september Grebbedijk 0.46 0.07 6 
8.32 0.018 

september Planken Wambuis 0.34 0.06 5 
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periode stand 
µg vitellogenine per 
µl hemolymf 

sd µg vitellogenine 
per µl hemolymf 

# volken F P  

juni Grebbedijk 12.58 5.64 10.00 
2.1 0.166 

juni Planken Wambuis 8.05 4.52 9.00 

juli Grebbedijk 17.04 9.39 6.00 
1.18 0.301 

juli Planken Wambuis 12.60 5.05 7.00 

september Grebbedijk 13.46 3.96 6.00 
1.17 0.308 

september Planken Wambuis 10.36 5.54 5.00 

 

periode stand n pollenkleur sd pollenkleur # volken F P  

juni Grebbedijk 7.80 1.16 10 
89.87 <.001 

juni Planken Wambuis 3.85 0.63 10 

juli Grebbedijk 6.02 0.89 9 
2.77 0.115 

juli Planken Wambuis 5.37 0.91 9 

september Grebbedijk 5.83 0.87 7 
5.19 0.04 

september Planken Wambuis 4.97 0.60 8 
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Future
•Qualitative and quantitative assessment of plant diversity in each habitat 
•More precise determination of pollen species perhaps with new developments of photo-id software
•Repeat of experiment over season to check for seasonal changes in pollen species richness and abundance
•Further clarification on the impact of a decreased pollen diverse diet, on the fitness of honey bee colonies
(I.E. determining specific nutritional values of pollen types)

Plant diversity, Pollinators and Pollen Diet
Moos Blom

s1735128@student.rug.nl

University of Groningen

Community

Ecology

2010 

Methods

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.

Conclusion
Apis mellifera colonies in habitats with a low insect-pollinated plant diversity have a 
pollen diet containing significantly less plant families, than colonies foraging in a 
habitat with a high insect-pollinated plant diversity. This suggests that decreased plant 
diversity could lead to a less diverse pollinator diet. The importance of a diverse pollen 
diet likely differs between pollinators. However it can be hypothesized that specialists 
will be first affected, as suggested by Biesmeijer et al. (2006). Further research on the 
importance of plant diversity in the nutrition of pollinators and the effect of decreases 
in pollinator numbers on insect-pollinated plants is necessary.

Objective
To compare honey bees’ (Apis mellifera) pollen diet 
between areas of rich plant diversity and low plant 
diversity in order to gain insight on the relative 
prevalence of insect pollinated plant diversity of a 
habitat in the diet of a pollinator

Background
The decrease in insect pollinators has been related 
to decreased  insect pollinated plant diversity 
(Biesmeijer et al. 2006), possibly due to an 
insufficiency to acquire essential amino acids 
prevalent in a diverse pollen diet. However not 
much experimental field data is present on the 
relative prevalence of diversity resembled in the 
diet of pollinators

Fig. 2. Various pollen families

Biesmeijer J.C. et al. 2006. Parallel declines in pollinators 
and insect-pollinated plants in Britain and The Netherlands. 
Sicence 313: 351 – 354

Results

1. Pollen sample from pollen trap

2. Divided on colour (~families)

3. Determination on family level

Ten colonies in a rich habitat vs. ten colonies in a poor habitat in 

central Holland during May/June, pollentrap opened 24 hours, 

once every week for a duration of three weeks

Fig. 1. 

Average diversity of plant families (1 s.e.) 
within pollen samples, collected by 10 
colonies of Apis mellifera during 24 hours in a 
habitat with a high insect-pollinated plant 
diversity (Blue) and with a low insect-
pollinated plant diversity (Red). 

Wilcoxon rank sum test

Week 1: P-value < 0.01

Week 2: P-value < 0.01

Week 3: P-value < 0.01

Fig.2. By Martin Oeggerli
SEM on top: By Darthmouth College

•Equal variances

•Approximately equal  
distributions

Calculations done in “R”

statistical software
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Bijlage 2. Foto’s 

Stand Grebbedijk 

 

 

Stand Planken Wambuis 

 

 

Registratie bijen en gesloten broed 
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Afnemen hemolymf tbv vitellogenine bepaling 

 

 

 


