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 Actieplan Bijengezondheid 

● pijler 1: pesticiden 

● pijler 2: ziekten en plagen 

● pijler 3: voedsel en 

biodiversiteit 

● pijler 4: imkerpraktijk 





Aanpassing aan omgeving & seizoen 
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Ziekten, plagen en belagers 1 

 virussen (nu 23 stuks) 

● Verlammingsvirussen (ABPV, IAPV, 

KBV, CBPV, SBPV) 

● deformed wing virus (DWV, VDV-1, 

KV) 

● Andere virussen: BQCV, BV-X en BV-Y, 

CWV, FV, SBV 

Samen met Varroa:  

talrijker en vaker schade (ABPV) 

schadelijk geworden, volksniveau (DWV) 
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McMenamin AJ, Genersch E: Honey bee colony losses and associated viruses, Curr Opin 
Insect Sci (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.cois.2015.01.015  



Ziekten, plagen en belagers 2 

 bacteriën 

● Amerikaans vuilbroed 

(Paenibacillus larvae) 

● Europees vuilbroed 

(Melissococcus plutonius) 

● toename (?) 

 amoeben en trypanosomen 

● Malpighamoeba mellifica 

● Crithidia mellifica 

● rol wintersterfte? 

 

 schimmels (incl. microsporidia) 

● kalkbroed (Ascospaera apis) 

● steenbroed (Aspergillus 

flavus) 

● Nosemose (Nosema apis en 

N ceranae) Nc ‘nieuwe’ soort 

 mijten 

● tracheemijten (Acarapis 

woodi) 

● Varroa (Varroa destructor) 

● (Tropilaelaps mijt) 

(Tropilaelaps mercedecae 

/clarea) 
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Ziekten, plagen en belagers 3 

 insecten 

● parasitaire vliegen 

● bijenluis 

● wespen (o.a. Aziatische 

hoornaar Vespa velutina) 

● kleine bijenkastkever 

(Aethina tumida) 

 vogels 

● zwaluwen, bijeneters, 

spechten 

 

 

 zoogdieren 

● muizen, spitsmuizen 

● (wasberen, beren) 

● imkers, natuurbeheerders & 

vandalen 
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Gif 

 Gif in nectar en pollen 

● giftige suikers 

● fenolen 

● glucosiden 

● alkaloïden enz. 

● nicotine, caffeine, 

PA’s 

- lage concentraties 

stimuleren vaak 

- mogelijk rol tegen bederf 

 

 

 Pesticiden 

● lijken op natuurlijke 

vergiften 

● soms sterker of minder 

afbreekbaar 

 

 Afweer: 

● vermijden, uitscheiden, 

detoxificeren (P450) 

inductie van afweer door p-

coumarinezuur in nectar (Mao et al., 2013) 
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Resistentie en Tolerantie 

 Resistentie:  

● ontwikkeling en reproductie 

van parasiet remmen 

● oorlog + wapenwedloop 

● kosten 

 Tolerantie:  

● ontwikkeling toelaten, 

schade beperken 

● cohabitatie 

● kosten 

Uit Råberg et al., 2009 



Immuniteit van gen tot populatie 



Nest hygiëne 

 gedrag dat properheid, steriliteit 

van nest en dieren bevordert 

 

 poetsen en verzorging 

● auto grooming & allo grooming 

 nest opbouw: gescheiden functies 

● oogst afgeven ipv zelf opslaan 

 Taken: verdeling tussen 

leeftijdsgroepen, temporeel 

polyetisme 

 lijkbezorging 

 

 

 Voedsel verduurzaming 

 Nectar: 

● drogen 

● enzymen 

● afsluiten 

 Stuifmeel:  

● bewerken 

● fermenteren (symbionten) 

● afsluiten 

 

 Hygiënisch gedrag 



 Hygiënisch gedrag  

  

Wilson-Rich et al 2009 



Hygiënisch gedrag 

 =herkennen en verwijderen 

● betere neus 

● is te selecteren 

● werkt tegen AVB, bleek ook 

tegen kalkbroed en ~ varroa 

● VSH 

● de uitruimers zijn 15-18 dagen 

oud 

taak aan leeftijd koppeling: 

minder infecties! 



Nestaanpassingen 

 Gedragsmatige aanpassingen van 

het Nest: 

● koorts (kalkbroed) 

● architectuur + harsen 

propolis:  minder immuun 

gen expressie & minder 

bacteriën! 

● Sociale organisatie 

gescheiden taakgroepen 

● Symbionten 

sommige specifieke bacteria 

remmen kalkbroed en AVB 

 Waar naar toe 

● bijenhouden 

● selectie 

 Selectie resistente/tolerante bijen 

● NB: veel patri lijnen = 

essentieel 

 Bijenhouden: 

● propolis enveloppen toelaten 

● elk jaar was laten bouwen 

● minder uitwisseling 

● manier van plaatsing volken 



Niveaus van verdediging:  

a individueel (reproductie mijt remmen) 

b paarsgewijs (ook grooming foretische 
mijten) 

c volksniveau: o.a. taakverdeling 

 

 

d binnenkomst infecties voorkomen 

e gebruik van harsen enz. als bescherming 

Uit Evans & Spivak, 2010 

Immuniteit van individu tot volk 



Niveaus van verdediging:  

a individueel (reproductie mijt remmen) 

 

 poetsen, insmeren met klierproducten 

 zieke bijen mijden 

 immuun reactie (endocyten, humoraal) 

 

Immuniteit op individu niveau 



Niveaus van verdediging:  

a individueel (reproductie mijt remmen) 

b paarsgewijs (ook grooming foretische 
mijten) 

 

allo grooming (insmeren met 

klierproducten, schoonmaken) 

 

Immuniteit paarsgewijs 



Niveaus van verdediging:  

a individueel (reproductie mijt remmen) 

b paarsgewijs (ook grooming foretische 
mijten) 

c volksniveau: o.a. taakverdeling 

  Gescheiden taken 

 gescheiden compartimenten 

 hygiënische gedrag & lijkbezorging 

 

 

Immuniteit op volksniveau 



Niveaus van verdediging:  

a individueel (reproductie mijt remmen) 

b paarsgewijs (ook grooming foretische 
mijten) 

c volksniveau: o.a. taakverdeling 

d binnenkomst infecties voorkomen 

 

 zieke bijen herkennen en afweren 

 wachters bij de poort 

 hygiënisch gedrag 

 lijkbezorging 

 

Immuniteit volk: afscherming 

binnenkomst infecties 



Niveaus van verdediging:  

a individueel (reproductie mijt remmen) 

b paarsgewijs (ook grooming foretische 
mijten) 

c volksniveau: o.a. taakverdeling 

d binnenkomst infecties voorkomen 

e gebruik van harsen enz. als bescherming 

 

 meer propolis  minder expressie 

immuungenen 

 

 natuurlijke selectie overlevers: minder 

propolis, maar meer van specifieke 

soorten (Popova et al 2014). 

 

Immuniteit volk: afscherming 

binnenkomst infecties 



Mijten/100 bijen in oktober 
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• Genersch et al., 2010  

• Duitse monitoring 2004-08 



Reproductie mijten 



Wat zit er in een cel? 

 Rosenkranz et al 2009 



Anti-mijtgedrag 

 reproductie verlagen 

● niet starten 

● minder kinders 

● geen man 

 Hygienisch gedrag (VSH) 

 Mijten op bijen aanpakken 

● uitvliegen en verdwijnen 

● van je vel poetsen 

● van je collega’s afpoetsen 

 

 

 

 Meten door: 

● gedrag bekijken 

● resultante meten = tellen 

1. cellen met en zonder repro 

2. hoeveel repro 

 meten door: 

● gedragsobservaties 

● resultante  

● mijten voor en na 

periode broedloos 



Tolerantie en Resistentie: kosten & baten 

 High grooming lijnen (Currie 

& Tahmasbi 

 Wintertros: 

● sneller afname mijten 

● sneller afname bijen 

 

● Kosten hoog! 



Selecties bijen@wur 

Resultante grooming 

etc 

TG 

controle 

AWD 

Natuurselectie:  

+ reproductie, VSH (?) 

- grooming 

Tolerantie?  

Resistentie tegen virus? 



samenvattend 

 Bijen hebben veel mogelijkheden tot afweer 

 Zowel resistentie als tolerantie 

 

 veel gedrag helpt tegen allerlei ziekten 

 imkers kunnen meer ruimte geven aan natuurlijk gedrag 
van de bijen 

 

 selecteren kan weerstand verbeteren 

● natuur selecteert anders dan veredelaar 

 

 Er is goede kans voor varroa resistentie en tolerantie 
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Bedankt voor uw aandacht! 


