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Samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd om het effect van een chronische blootstelling aan 

Imidacloprid op de gezondheid en vitaliteit en de overwintering van bijenvolken te 

bepalen. Het onderzoek is opgezet met 2 x 60 bijenvolken met één variabele: chronische 

blootstelling aan Imidacloprid gedurende 12 weken (2 x per week 400 gram 

Invertsuikeroplossing 50% met 5 ppb Imidacloprid a.i.) wat overeenkomt met een 

relatief hoge concentratie van Imidacloprid in realistische veld-blootstellingen. 

Het aantal van 2 x 60 bijenvolken per behandeling is gekozen om een verschil van 15% 

met een betrouwbaarheid van 80% vast te kunnen stellen voor de overwintering.  

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volken ad random verdeeld over de beide 

behandelingen (2 x 60 volken).  

Ook voorafgaand aan de behandeling zijn ad random 15 volken uit de beide 

behandelingsgroepen geselecteerd voor het registreren van gedetailleerde gegevens 

(detailanalyses) van de ontwikkeling (aantal bijen, aantal cellen gesloten broed, aantal 

cellen bijenbrood, totaal hemolymf eiwit, fractie vitellogenine), pathogeen belasting 

(prevalentie van DWV en Nosema apis en Nosema ceranae), residubelasting (residu van 

Imidacloprid en de metabolieten, Varroaciden (Coumaphos, tau-Fluvalinaat en Amitraz) 

andere bestrijdingsmiddelen (Acetamiprid, Clothianidin, Fipronil, Piperonyl-butoxide, 

Propiconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam) voorafgaand aan de behandeling in juni en bij 

de inwintering in september 2012.  

Daarnaast is van alle overgebleven volken in juni, juli, september, november, december 

2012 en april 2013 het aantal bezette ramen genoteerd en zijn de volken nagekeken op 

doppen om globaal de ontwikkeling te volgen. De zwermcellen zijn zo consequent 

mogelijk weggebroken. De prevalentie van ABPV is niet bepaald omdat de PCR analyses 

geen betrouwbaar resultaat opleverden.  

In dit rapport zijn de data en statistische analyses gegeven van de volken tot de 

uitwintering, waarbij de gegevens van de volken die door (stille) moerswisseling 

uitgevallen zijn, meegenomen zijn tot de uitval.  

 

De Imidaclopridbehandeling had geen effect op de overwintering van de bijenvolken. 

De Imidaclopridbehandeling had effect op de zwermneiging (minder zwermneiging) en de 

resultaten laten een aanwijzing zien dat er enige invloed was op de hoeveelheid broed 

voor de inwintering (meer broed in de volken gevoerd met Imidacloprid) en op de 

hoeveelheid opgeslagen bijenbrood (minder bijenbrood) eind juli.  
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Resultaten 

Effect van Imidacloprid op bijen en gesloten broed 
Er is geen effect gevonden van de chronische blootstelling aan Imidacloprid (2 x 400 

gram invertsuikeroplossing met 5 ppb Imidacloprid) gedurende 12 weken in de periode 

juni, juli, augustus op het aantal bijen in de proefperiode van begin juni 2012 tot begin 

april 2013 ten opzichte van de controlebehandeling.  

Het aantal gesloten broedcellen was bij aanvang begin juni in de controlevolken 

significant hoger. Eind juli was er echter geen verschil meer. Voor de inwintering liet de 

meting op 18 september een aanwijzing zien dat de volken, gevoerd met Imidacloprid, 

meer gesloten broed hadden. Dit resultaat is anders dan het resultaat van het onderzoek 

in 2011 waarbij een duidelijk effect vastgesteld werd van een gelijke blootstelling op het 

aantal bijen en het aantal gesloten broedcellen; een significante reductie van het aantal 

bijen en een reductie van het aantal gesloten broedcellen in juli 2011. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is het verschil in blootstelling van de bijenvolken; de bijenvolken 

waren in 2012 groter (gemiddeld 20% meer bijen) en ontwikkelden zich beter dan die in 

2011 waardoor de blootstelling bij gelijke concentratie Imidacloprid lager was.  

De resultaten van 2011 en 2012 duiden erop dat het effect van een chronische 

blootstelling van 800 gr invertsuikeroplossing met 5 ppb Imidacloprid per week op het 

aantal bijen en gesloten broed afhankelijk is van is aan de grootte van het volk en het 

voedselaanbod. 

Ontwikkeling van de bijenvolken in de zomer en wintersterfte 
Er is geen negatief effect van Imidacloprid vastgesteld op de ontwikkeling van de 

bijenvolken in vergelijking met de controlevolken. In de zomerperiode zijn er significant 

meer volken uitgevallen uit de controlegroep dan uit de groep bijenvolken die 

blootgesteld waren aan Imidacloprid als gevolg van zwermneiging en (stille) 

moerswisseling; dit trad in de controlegroep significant meer op dan in de Imidacloprid-

groep. Op basis van aantal bijen en de gesloten broed data is er geen reden om aan te 

nemen dat Imidacloprid hier een directe oorzaak van was.  

Het verschil in overleving op volk niveau, gerekend over de gehele proefperiode was 

significant lager bij de controlevolken dan bij de Imidaclopridvolken, dit is het resultaat 

van de verhoogde uitval van controlevolken in de zomer als gevolg van zwermneiging / 

doppen aanzetten.  

Gerekend over de winterperiode (september 2012 – april 2013) is er geen verschil in 

wintersterfte tussen de controlevolken en de Imidaclopridvolken.  

Het effect van het 2 x per week aanbieden van invertsuikeroplossing (vorm van 

drijfvoeren) op de zwermneiging was in de controlegroep sterker dan in de 

Imidaclopridgroep. Dit kan erop duiden dat er een remmend effect is geweest van 

Imidacloprid op de ontwikkeling van de bijenvolken zoals in 2011 vastgesteld is; genoeg 

om de zwermdrift te verminderen maar niet zo sterk dat dit meetbaar in aantal bijen en 

gesloten broedcellen. 
De transitie van zomer- naar wintervolk is niet beïnvloed door de chronische blootstelling 

aan Imidacloprid in vergelijking met de controlegroep; de Imidaclopridvolken hadden in 

september weliswaar nog een groter broednest maar de hemolymfeiwit en fractie 

vitellogenine waren op wintervolk niveau.  
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Blootstelling aan Imidacloprid 

De volken met de behandeling “Imidacloprid” zijn gedurende 12 weken twee keer per 

week gevoerd met 5 ppb (µg/kg) Imidacloprid (a.s.) in 400 gram suikerwater. Dit is 4 µg 

Imidacloprid per week per volk. In de periode juni tot september 2012 hadden de volken 

globaal gemiddeld 5550 bijen, bij aanvang minder en bij de laatste blootstelling meer. 

Gemiddeld over de proefperiode is per bij per dag 0.1 ng Imidacloprid aangeboden en 

opgenomen. In 2011 was deze 0.13 ng.  

Imidacloprid residu werd in september, twee weken na de laatste keer voeren, gevonden 

in de opgeslagen honing in de volken die met Imidacloprid gevoerd waren en niet in de 

bijen en in het bijenbrood.  

Bijen, broed, fractie vitellogenine 

Er is geen verschil gevonden tussen de behandelingsgroepen in het gemiddeld aantal 

bijen, totaal hemolymf eiwit en fractie vitellogenine, hemolymfeiwit en 

vitellogeninesynthese. Het aantal gesloten broedcellen was bij aanvang in de 

controlevolken significant hoger en in september significant lager.  

5. Nosema ceranae, Nosema apis, DWV en Varroa destructor 

De chronische blootstelling aan Imidacloprid had geen aanwijsbare invloed op de 

prevalentie van de Deformed Wing Virus (DWV) en de beide Nosema soorten. De 

ontwikkeling van varroa populatie maakte geen deel uit van het onderzoek. Uitgangspunt 

was dat de varroabelasting bij aanvang en bij de inwintering laag was. Dit is door de 

varroabestrijding voor aanvang, de Thymovar behandeling in juli/augustus en de 

oxaalzuurbehandeling in december bewerkstelligt.  

Eindbevinding 

Het gemiddeld aantal cellen bijenbrood in de beide behandelingsgroepen was op de drie 

toets momenten (5 juni, 30 juli en 18 september 2012) niet significant verschillend maar 

liet een grote spreiding zien in de berekeningen met de volken tot uitval. Dat er steeds 

bijenbrood aanwezig was, laat zien dat er gedurende de zomer steeds voldoende 

stuifmeel beschikbaar was.  

Met betrekking tot de onderzoeksvraag: Wat de impact van een chronische blootstelling 

van Imidacloprid op de ontwikkeling en overwintering van bijenvolken is, kan onder de 

condities van dit onderzoek vastgesteld worden dat, ten opzichte van de controlevolken: 

1. de Imidaclopridbehandeling effect heeft op de zwermneiging (minder zwermneiging); 

2. de Imidaclopridbehandeling geen effect heeft op het aantal bijen;  

3. er een trend is dat de Imidaclopridbehandeling effect heeft op de hoeveelheid 

opgeslagen bijenbrood (minder bijenbrood) in juli; 

4. de Imidaclopridbehandeling geen effect heeft op de vitaliteit van de bijenvolken, de 

transitie van zomer- naar wintervolk verloopt normaal;  

5. de Imidaclopridbehandeling geen effect op de overwintering van de bijenvolken. 

Dat de uitkomst voor wat betreft het aantal bijen afwijkt van het onderzoek in 2011, 

waarbij wel een negatief effect op het aantal bijen vastgesteld is, mogelijk het gevolg is 

van een lagere blootstelling per bij. In 2012 waren de volken gemiddeld groter en was 

het voedselaanbod constanter dan in 2011.  
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Materiaal en Methode 

Materiaal 
- 2 X 60 bijenvolkenvolken (Apis mellifera) 

- Imidacloprid (Technical 99.4%, NTN 33893)  

o Bayer Crop Science 

o Batchcode: EDFL 011347*20 

- Invertsuiker 50% 

- Invertsuikerdeeg 

Methode 
Het onderzoek met de blootstelling aan Imidacloprid is conform het protocol uitgevoerd. 

Het onderzoek is in juni 2012 gestart met 60 controlevolken en 60 testvolken die 

blootgesteld werden aan Imidacloprid. Voor de Imidaclopridbehandeling zijn de volken 

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

week gevoerd met 330 ml (800 gram) suikeroplossing 50% (invertsuiker) met 5 ppb 

Imidacloprid in de periode van 11 juni tot 30 augustus 2012 (12 weken).Tegelijkertijd is 

aan de controlevolken 2 x per week 330 ml suikerwater 50% (invertsuiker) gevoerd.  

Naast de controle- en testoplossingen hadden alle volken gedurende de gehele 

testperiode tot inwintering ad libitum toegang tot invertsuikerdeeg. Vanaf 18 september 

zijn alle volken ingewinterd. 

De varroa behandeling met Thymovar (2 x 3 weken) is gestart op 30 juli en beëindigd op 

10 september 2012. Op 17 december zijn de volken behandeld met oxaalzuur 3% 

(druppelmethode). Voorafgaand aan het onderzoek waren de broedloze volken in mei 

behandeld met oxaalzuur 3%. 

 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volken ad random verdeeld over de beide 

behandelingen (2 x 60 volken).  

Ook voorafgaand aan de behandeling zijn ad random 15 volken uit de beide 

behandelingsgroepen geselecteerd voor het registeren van gedetailleerde gegevens 

(detailanalyses) van de ontwikkeling (aantal bijen, aantal cellen gesloten broed, aantal 

cellen bijenbrood, totaal hemolymf eiwit, fractie vitellogenine, pathogeen belasting 

(prevalentie van DWV en Nosema apis en Nosema ceranae), residubelasting (residu van 

Imidacloprid en de metabolieten, Varroaciden (Coumaphos, tau-Fluvalinaat en Amitraz) 

andere bestrijdingsmiddelen (Acetamiprid, Clothianidin, Fipronil, Piperonyl-butoxide, 

Propiconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam) voorafgaand aan de behandeling in juni en bij 

de inwintering in september 2012.  
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Monstername en observaties 
Parameter Monstername / observatie 

Hemolymf vitellogenine Bij aanvang van de studie op 5 juni en bij aanvang inwintering op 18 
september 2012 

# Bijen Bij aanvang van de studie op 5 juni en bij aanvang inwintering op 18 
september 2012 en 2 april 2013 

# Gesloten broed Bij aanvang van de studie op 5 juni en bij aanvang inwintering op 18 
september 2012 en 2 april 2013 

Bijenbrood Bij aanvang van de studie op 5 juni en bij aanvang inwintering op 18 
september 2012 en 2 april 2013 

DWV, en Nosema spp(in bijen) Bij aanvang van de studie op 5 juni en bij aanvang inwintering op 18 
september 

Varroa destructor Bij aanvang van de studie op 5 juni en bij aanvang inwintering op 18 
september 

Residu-analyse van Imidacloprid en 
de metabolieten(in bijen, opgeslagen 
honing / suikerwater en bijenbrood) 

Bij aanvang van de studie op 5 juni en bij aanvang inwintering op 18 
september 

Ramen bijen 8 juni, 2 juli 30 juli, 18 september, 5 november, 17 december 2012 en op 
2 april 2013. 

 

Parameters 

Aantal bijen (detailanalyse) 
Deze parameter is een maat voor volksgrootte en volksontwikkeling 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 de oppervlakte bijen 

bepaald. Het aantal bijen is berekend door de cm2 bijen te vermenigvuldigen met 1,25. 

Aantal cellen gesloten broed (detailanalyse) 
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 de oppervlakte 

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

broed te vermenigvuldigen met 4. 

Aantal cellen bijenbrood (detailanalyse) 

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 cm2bijenbrood te 

vermenigvuldigen met 4. 

Totaal hemolymf eiwit en fractie vitellogenine(detailanalyse) 
De parameters hemolymfeiwit en fractie vitellogenine geven informatie over de impact op 

de eiwit- en vitellogeninesynthese van de behandeling zien en de combinatie 

hemolymfeiwit, fractie vitellogenine, bijen en gesloten broed zijn een maat voor de 

vitaliteit van het volk als mogelijkheid zich aan de seizoen omstandigheden aan te 

kunnen passen. 

 Uitvoering: Per volk werd een monster van minimaal 30 bijen genomen van de 

buitenste broedraat. Van 30 bijen is direct het hemolymf (2 µl) afgenomen, gepoold en 

ingevroren bij -20 oC. Dit poolde monster werd beschouwd als representatief voor het 
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bijenvolk. Het totaal eiwit en vitellogenine zijn electroforetisch bepaald met SDS/Page 

(7,5% acrylamide precasted acrylamide-gels (GE Healthcare) volgens Laemmli (1970)). 

Phastsystem protein electrophoresis equipment (Pharmacia) wordt toegepast om de 

eiwitten in het hemolymf 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 (detailanalyse) 
Deze parameters geven informatie over de ziektebelasting en de mogelijke impact van de 

behandelingen op de pathogenen. 

 Uitvoering: De aanwezigheid van het virus Deformed Wing Virus (DWV) en de 

Microsporidia Nosema apis en Nosema ceranae zijn bepaald in gepoolde monsters van 30 

bijen. De monsters zijn genomen van het buitenste broedraam. De gepoolde monsters 

werden bewaard bij -80°C, waarna ze in een mortier met behulp van vloeibare stikstof 

werden verpulverd. Een mengmonster van 10 tot 20 mg werd vervolgens gebruikt voor 

extractie van DNA en RNA (Masterpure complete DNA and RNA purification kit, MC85200 

Epicentre, BiozymTC). Een real time PCR protocol werd gebruikt om de aanwezigheid van 

de doelorganismen aan te tonen (Primers en protocol zijn op te vragen bij auteurs) Als 

positieve controle van de extractie-efficiëntie werd een huishoudgen (ß-actin) gebruikt. 

Een CT-waarde van <40 werd voor de nosema-soorten als positief beschouwd. Vanwege 

de gevoeligheid van het RNA protocol voor vals positieve resultaten werden voor DWV 

CT-waarden boven de 35 als negatief beschouwd. De testen zijn kwalitatief uitgevoerd 

(prevalent /niet prevalent). 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.  
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Imidacloprid in de bijen, honing en bijenbrood in de controlegroep en 

Imidaclopridgroep 
Voor de blootstelling aan Imidacloprid in juni 2012 en na afloop van de blootstelling in 

september 2012 zijn de bijen, de honing en bijenbrood geanalyseerd op Imidacloprid 

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

Imidacloprid_5-_OH (LOQ 5 ppb voor bijen, honing en bijenbrood), Imidacloprid-desnitro 

(LOQ 0.5 ppb honing en 1 ppb bijen en bijenbrood), Imidacloprid-desnitro-olefin(LOQ 0.5 

ppb honing en 1 ppb bijen en bijenbrood), Imidacloprid-olefin (LOQ 5 ppb bijen, honing 

en bijenbrood) en Imidacloprid-urea (LOQ 0.5 ppb*) en 6-chloronicotinic-acid (LOQ 10 

ppb bijen, honing en bijenbrood ).  

Varroaciden en insecticiden (behalve Imidacloprid) in de controlegroep en de 

Imidaclopridgroep voor en na blootstelling aan Imidacloprid(detailanalyse) 
Bijen, honing en bijenbrood werden voor en na de blootstelling aan Imidacloprid ook 

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

bijen, honing en bijenbrood), tau-Fluvalinaat (LOQ 10 ppb bijen, honing en bijenbrood) 

en Amitraz-DMA (LOQ 25 ppb bijen, honing en bijenbrood), Amitraz-DMF (LOQ 5 ppb 

bijen, honing en bijenbrood), Amitraz-DMPF (LOQ 5 ppb bijen, honing en bijenbrood) en 

de insecticiden (inclusief de metabolieten) Acetamiprid (LOQ 0.5 PPB honing en 1 ppb 

bijen en bijenbrood), Clothianidin (LOQ 2 ppb bijen, honing en bijenbrood), Fipronil, 

Fipronil- Fipronil-desulfinyl, Fipronil-sulfide, Fipronil-sulfone (LOQ Fipronil en 

metabolieten 0.5 ppb honing en 1 ppb bijen en bijenbrood), Piperonyl-butoxide (LOQ 0.5 

ppb honing en 1 ppb bijen en bijenbrood), Propiconazole (LOQ 5 ppb bijen, honing en 

bijenbrood), Thiacloprid (LOQ 1 ppb bijen, honing en bijenbrood), Thiamethoxam (LOQ 2 

ppb bijen, honing en bijenbrood) en Triflumizole (LOQ 1 ppb bijen, honing en 

bijenbrood).  

Aantal bezette ramen van alle volken in alle controlevolken en alle volken in de 

testgroep (blootstelling aan Imidacloprid) 
In de maanden juni, juli, september, december 2012 en april 2013 zijn alle volken 

gecontroleerd op doppen en aanwezigheid van broed en is het aantal bezette ramen 

genoteerd. Dit is uitgevoerd door alle ramen bezet met bijen te tellen en het broednest 

te controleren. Van de volken waarbij de detailanalyses uitgevoerd werden is het aantal 

bezette ramen bepaald aan de hand van de foto’s. In afwijking van het protocol is in 

augustus het aantal ramen bijen niet genoteerd.  

 

Uitwintering 

Deze parameter geeft informatie over de winteroverleving. 
 Uitvoering: In december 2012 en april 2013 zijn de volken gecontroleerd op 

overwintering. In april 2012 zijn de overgebleven volken van de controlegroep en van de 

Imidaclopridgroep gefotografeerd voor aantal bijen en gesloten broed.  

  

http://www.intranet.wur.nl/nl/services/communicatie/huisstijl/Documents/WUR_Plant_Resear


 
 

11 van 24 

 

 

Bijenvolken in de zomerperiode 2012 en wintersterfte 2012-2013 

De groepsgrootte van beide behandelingsgroepen van 2 x 60 volken, bij aanvang van het 

onderzoek is gebaseerd op een te detecteren verschil in wintersterfte van 10 tot 15%. Op 

basis van een steekproefgrootte bij vergelijking van 2 (of meer) behandelingen waarbij 

de waarneming binomiaal verdeeld is (Biometris J. Withagen 25-april 2012) resulteert dit 

in de volgende groepsgroottes:  

(verschil p2-p1) = 0.15, P = 0.05, power = 0.80, n volken 58 

(verschil p2-p1) = 0.15, P = 0.05, power = 0.70, n volken 44 

(verschil p2-p1) = 0.10, P = 0.05, power = 0.60, n volken 64 

(verschil p2-p1) = 0.10, P = 0.05, power = 0.50, n volken 48 

Statistiek 
Het effect van Imidacloprid is bepaald op het gemiddeld aantal bijen, aantal cellen 

gesloten broed, aantal cellen bijenbrood en fractie vitellogenine met de data van de 

overgebleven volken. De gegevens zijn geanalyseerd van alle volken tot uitval. De 

toetsen zijn gedaan met GLM (verdeling: normaal verdeeld / link function: identity, de 

Kruskal-Wallis (one way analysis of variance test (Genstat 15e ed.) en binomial / link 

function logit. In het rapport wordt het resultaat van de GLM analyse gegeven. Waar het 

resultaat van de statistische analyse met Kruskal Wallis test afwijkt van de GLM wordt dit 

gegeven.  

De statistische analyses zijn ook uitgevoerd met alleen de volken die ingewinterd zijn. 

Hierbij zijn de gegevens van de volken die voor de winter uitgevallen zijn niet 

meegenomen. Dit leidde niet tot andere conclusies behalve bij het aantal cellen 

bijenbrood. In dit rapport zijn daarom alleen de resultaten op basis van het aantal volken 

tot uitval gegeven. Waar dit afwijkt van de analyse met de ingewinterde volken wordt dit 

besproken. 

De afname van het aantal volken over de gehele proefperiode (5 juni 2013 – 2 april 

2013, de zomerperiode ( 5 juni – 18 september) en winterperiode (18 september 2012 – 

2 april 2013) is statistisch geanalyseerd met de Survival analysis, binomial test.  

Datum notatie 

De gegevens van 5 en 6 juni worden gepresenteerd als van 5 juni en die van 30 en 31 

juli als 30 juli.  
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Resultaten 

Imidacloprid 

Blootstelling 
De volken met de behandeling “Imidacloprid” 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 

invertsuikerwater met 5 ppb Imidacloprid aangeboden en opgenomen, wat overeenkomt 

met 4 µg Imidacloprid per week ((5 ng Imidacloprid * 0.8 kg). 

Gemiddeld werd per dag 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 ‘controlevolken” kregen per week 800 gram suiker oplossing 50% 

zonder Imidacloprid. 

In de periode juni tot september 2012 hadden de volken die met Imidacloprid gevoerd 

werden globaal gemiddeld 5550 bijen, bij aanvang minder en bij de laatste blootstelling 

meer. Dit betekent dat er per bij per dag gemiddeld 0.10 ng Imidacloprid is opgenomen 

(570 ng Imidacloprid / 5550 bijen). In 2011 was deze 0.13 ng. De (laagste) orale LD50 is 

3.7 ng per bij. Dat betekent dat een bij tijdens de studie is blootgesteld aan 0.027 keer 

de waarde van de LD50 per dag (0.10/3.7). In de zomer leeft een bij 28 tot 35 dagen. 

Uitgaand van 28 dagen is elke bij tijdens haar leven blootgesteld aan 0.76 keer de 

waarde van de LD50 (0.027 LD50 X 28), wat globaal overeenkomt met 75% van de 50% 

letale dosis (LD50).  

In tabel 1 staan de concentraties Imidacloprid in de voeroplossingen. 

Tabel 8. Hoeveelheid gevoerde Imidacloprid (ppb) (Analyse gevoerde Imidacloprid oplossing (RIKILT))  

monster conc. Imidacloprid in ng/ml (ng/g*)  

 week24 - 11- juni 2012 4.8 (4.0 ppb) 

week24 - 14 - juni 2012 4.9 (4.1 ppb)  

week25 - 18- juni 2012 7.0 (5.8 ppb) 

week25 - 21- juni 2012 6.9 (5.8 ppb) 

week26 - 25- juni 2012 6.7 (5.6 ppb) 

week26 - 28- juni 2012 5.2 (4.3 ppb) 

week27 - 02- juli 2012 6.8 (5.7 ppb) 

week27 - 05- juli 2012 8.0 (6.7 ppb) 

week28 - 09- juli 2012 4.9 (4.8 ppb) 

week28 - 12- juli 2012 4.8 (4.0 ppb) 

week29 - 16- juli 2012 12.3 (10.3 ppb)** 

week29 - 19- juli 2012 11.5 (9.6 ppb)** 

week30 - 23- juli 2012 6.2 (5.2 ppb)) 

week30 - 26- juli 2012 7.2 (6.0 ppb) 

week31 - 30- juli 2012 5.3 (4.4 ppb) 

week31 - 02- aug 2012 5.4 (4.5 ppb) 
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week32 - 06- aug 2012 5.4 (4.5 ppb) 

week32 - 09- aug 2012 5.5 (4.6 ppb) 

week33 - 13- aug 2012 3.9 (3.3 ppb) 

week33 - 16- aug 2012 4.2 (3.5 ppb) 

week34 - 20- aug 2012 4.5 (3.8 ppb) 

week34 - 22- aug 2012 4.3 (3. ppb6) 

week35 - 27 aug 2012 4.6 (3.8 ppb) 

week35 - 30 aug 2012 4.2 (3.5 ppb)0 

*berekend op basis s.g. invertsuikeroplossing 50% = 1.2 

** De stockoplossing is per ongeluk 2 x zo sterk gemaakt.  

Gemiddeld is per blootstelling 5 ppb Imidacloprid aangeboden (6 ng/ml). 

 

Imidacloprid residu in bijen, honing en bijenbrood 
Voor aanvang van het voeren met Imidacloprid werd in geen van de volken (bijen, 

honing en bijenbrood) Imidacloprid of een van de metabolieten gevonden. 

In de volken, blootgesteld aan Imidacloprid, waarvan in september monsters genomen 

zijn, is in september Imidacloprid in de honing gevonden in 8 van de 15 volken en in 7 

niet. In deze laatste volken is het Imidacloprid zodanig verdund dat het onder de LOD 

gekomen is of al geconsumeerd. In de bijen en in het bijenbrood zijn geen residuen van 

Imidacloprid of metabolieten gedetecteerd. In de honing was het gehalte gemiddeld 0.61 

ppb Imidacloprid (sd = 0.72, n = 15). In de volken waarin Imidacloprid gedetecteerd is, 

was het gemiddelde 1.15 ppb (sd = 0.6, n = 8). De aanwezigheid van Imidacloprid in de 

honing geeft aan dat de stof opgenomen en opgeslagen is door de bijen. 

In september werd in de volken die niet blootgesteld waren aan Imidacloprid en die 

bemonsterd werden geen Imidacloprid gevonden in de bijen, honing of bijenbrood.  
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Aantal bijen 
De gemiddelden en de standaardafwijking (sd) op 5 juni, 30 juli, 18 september 2012 en 

2 april 2013 als resultaat van de behandeling met Imidacloprid en de controlevolken zijn 

weergegeven in figuur 1. De resultaten van de statistische analyse zijn gegeven in tabel 

2. 

Op 5 juni 2012, bij de aanvang van de studie was het gemiddeld aantal bijen in de 

volken per behandeling niet significant verschillend (F 1,28 = 0.22, P = 0.64); 

Op 30 juli 2012 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet 

significant verschillend (F 1,28 = 0.31, P = 0.58);  

Op 18 september 2012 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet 

significant verschillend (F 1,24 = 0.06, P = 0.80);  

Op 2 april 2013 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet 

significant verschillend (F 1,20 = 0.03, P = 0.88). 

Tabel 2, Het gemiddeld aantal bijen, sd. en aantal overgebleven volken per behandeling bij de aanvang op 5 juni, 30 juli, bij de 

inwintering op 18 september2012 en na de uitwintering op 2april 2013.  

Behandeling aantal bijen (se, n volken) 

 5 juni 2012 30 juli 2012 17sept.2012 2april 2013 

controle 2715 (1649, 15) 6906 (4336, 15) 6752 (2665, 11) 4657 (2065, 7) 

Imidacloprid 2446 (1478, 15) 7717 (3583, 15) 6515 (2188, 15) 4481 (2250, 15) 
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Figuur 1. Gemiddeld aantal bijen 5 juni, 30 juli, 18 september 2012 en 22 april 2013 in de volken met Imidaclopridbehandeling 
(rood) en controle (blauw). De balken op de kolommen geven de sd weer.  
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Gesloten broed 
De gemiddelden en de standaardafwijking (sd) op 5 juni, 30 juli, 18 september 2012 en 

2 april 2013 als resultaat van de behandeling met Imidacloprid en de controlevolken zijn 

weergegeven in figuur 2. De resultaten van de statistische analyse zijn gegeven in tabel 

3. 

Op 5 juni 2012, bij de aanvang van de studie was het gemiddeld aantal gesloten 

broedcellen in de volken per behandeling significant verschillend (F 1,29 = 4.15, P = 

0.05). De controlegroep had gemiddeld meer cellen gesloten broed;  

Op 30 juli 2012 was het gemiddeld aantal gesloten broedcellen in de volken per 

behandeling niet significant verschillend (F 1,29 = 3,02 P = 0.09);  

Op 18 september 2012 was het gemiddeld aantal gesloten broedcellen in de volken per 

behandeling niet significant verschillend met de GLM analyse, echter de Kruskal Wallis 

analyse liet wel een verschil zien (F 1,25 = 2.07, P = 0.16; Kruskal-Wallis Chi2 pr: 0.04). 

Dit resultaat duidt op een verschil in verdeling van de data, normaal versus niet normaal. 

In dit geval wordt het resultaat van de Kruskal-Wallis toets meegenomen in de discussie;  

Op 2 april 2013 was het gemiddeld aantal gesloten broedcellen in de volken per 

behandeling niet significant verschillend (F 1,21 = 0.2, P = 0.66; Kruskal-Wallis Chi2 pr: 

0.92). 

 

Tabel 3, Het gemiddeld aantal gesloten broedcellen, sd. en aantal overgebleven volken per behandeling bij de aanvang op 5 

juni, 30 juli, bij de inwintering op 18 september 2012 en na de uitwintering op 2 april 2013.  

Behandeling aantal bijen (se, n volken) 

 5 juni 2012 30 juli 2012 17 sept.2012 2 april 2013 

controle  6184 (2864, 15) 7641 (5731, 15) 1666 (1278, 11) 266 (152, 7) 

Imidacloprid 4040 (2899, 15) 10763 (3952, 15) 2720 (2188, 15) 272 (247, 15) 
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Figuur 2. Gemiddeld aantal gesloten broedcellen 5 juni, 30 juli, 18 september 2012 en 2 april 
2013 in de volken met Imidaclopridbehandeling (rood) en controle (blauw). De balken op de 
kolommen geven de sd weer. 
De significante verschillen (GLM) zijn weergegeven met * en Kruskal Wallis met + . 
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Bijenbrood 
In tabel 4 is het gemiddeld aantal bijenbroodcellen, de sd en het aantal volken per 

behandelingsgroep op 5 juni, 30 juli en 18 september 2012 weergegeven. Op 2 april 

2013 was in de meeste volken nog geen bijenbrood opgeslagen vanwege de lang 

aanhoudende winter.  

Op 5 juni 2012, bij de aanvang van de studie was het gemiddeld aantal bijenbroodcellen 

in de volken per behandeling niet significant verschillend (F 1,29 = 0.17, P = 0.68; 

Kruskal-Wallis Chi2 pr: 072);  

Op 30 juli 2012 was het gemiddeld aantal bijenbroodcellen in de volken per behandeling 

niet significant verschillend (F 1,29 = 1.77 P = 0.19). De statistische analyse met de 

ingewinterde volken liet zien dat er met de GLM analyse ook geen verschil was (F 1,24 = 4 

P = 0.06). Echter de Kruskal-Wallis toets liet een verschil zien (Kruskal-Wallis Chi2 pr: 

0.01). Dit resultaat wordt beschouwd als een indicatie dat er effect op het aantal cellen 

bijenbrood is; 

Op 18 september 2012 was het gemiddeld aantal bijenbroodcellen in de volken per 

behandeling niet significant verschillend (F 1,25 = 2.07, P = 0.16); 

Tabel 4, Het gemiddeld aantal bijenbroodcellen, sd. en aantal overgebleven volken per behandeling bij de aanvang op 5 juni, 30 

juli, bij de inwintering op 18 september. 

Behandeling aantal bijenbroodcellen (se, n volken) 

 5 juni 2012 30 juli 2012 17 sept.2012 

controle  59 (94, 15) 680 (501, 15) 738 (1053, 11) 

Imidacloprid 46 (73, 15) 420 (571, 15) 333 (264, 15) 

 

Ramen bijen 
In tabel 5 is het gemiddeld aantal ramen bijen, de sd en aantal volken per 

behandelingsgroep op 8 juni, 2 juli 30 juli, 17 sept., 5 nov, 17 dec. 2012 en 2 april 2013 

gegeven. De gemiddelden en de standaardafwijking (sd) op 8 juni, 2 juli, 30 juli, 28 

augustus, 17 sept., 5 nov, 17 dec. 2012 en 2 april 2013 als resultaat van de behandeling 

met Imidacloprid en de controlevolken zijn weergegeven in figuur 5.  

Op 8 juni 2012, bij de aanvang van de studie was het gemiddeld aantal bijen in de 

volken per behandeling niet significant verschillend (F 1,119 = 0.17, P = 0.68);  

Op 2 juli 2012 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet 

significant verschillend (F 1,119 = 2.7, P = 0.10);  

30 juli 2012 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet significant 

verschillend (F 1,117 = 2.47, P = 0.12); 

Op 17 september 2012 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet 

significant verschillend (F 1,107 = 0.06, P = 0.81). 

5 nov. 2012 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet significant 

verschillend (F 1,106 = 0.01, P = 0.92). 

Op 17 dec. 2012 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet 

significant verschillend (F 1,106 = 0.03, P = 0.85; Kruskal-Wallis Chi2 pr: 0.87). 

Op 2 april 2013 was het gemiddeld aantal bijen in de volken per behandeling niet 

significant verschillend (F 1,89 = 0.04, P = 0.84; Kruskal-Wallis Chi2 pr: 0.82). 
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Tabel 5, Het gemiddeld aantal ramen bijen, sd. en aantal overgebleven volken per behandeling op 8 juni, 2 juli, 30 juli, 18 sept., 

5 nov, 17 dec. 2012 en 2 april 2013  

Behandeling 
  aantal ramen bijen (sd, n volken)   

 
8 juni 2 juli 30 juli 17 sept. 5 nov.  17 dec 2 april 

2013 

controle  5 (1, 60) 7 (2, 60) 8 (2, 58) 9 (5, 50) 6 ()2, 49) 6 (2, 49) 7 (2, 39) 

Imidacloprid 6 (1, 60) 7 (2, 60) 9 (2, 60) 9 (2, 58) 6 (2, 58) 6 (2, 58) 7 (2, 51) 

 

 

 

 

Totaal hemolymfeiwit en fractie vitellogenine 

In juni 2012, bij aanvang van de studie, en in september na de behandelingen bij 

aanvang van de inwintering was er geen verschil in hemolymf eiwit en fractie 

vitellogenine (tabel 6 en 7).  

Tabel 6. De gemiddelde totaal hemolymfeiwit (sd) op 8 juni en 18 september 2012 en de resultaten van de statistische analyse 

(GLM en Kruskal Wallis) 

datum behandeling 
gemiddeld totaal 

hemolymfeiwit in µg/µl 
(sd) 

n volken F1, 28 (GLM) P (GLM) 
Kruskal-

WallisChi
2
 pr.  

5 juni 2012 controle  32.64 (25.70) 14 
1 0.33 0.24 

 Imidacloprid 24.2 (19.07) 15 

    F 1,24   

18 sept. 2012 controle 69.00 (20.50) 11 
0.95 0.34 0.29 

 Imidacloprid 77.65 (23.56) 15 

 

Tabel 7. De gemiddelde fracties vitellogenine (sd) op 8 juni en 18 september 2012 en de resultaten van de statistische analyse  

(GLM en Kruskal Wallis) 

datum behandeling 
gemiddeld fractie 
vitellogenine (sd) 

n volken F1, 28 (GLM) P (GLM) 
Kruskal-

WallisChi
2
 pr.  

5 juni 2012 controle 0.25 (0.07) 14 
3.09 0.09 0.08 

 Imidacloprid 0.29 (0.07) 15 

    F 1,25   

18 sept. 2012 controle 0.44 (0.05) 11 
0.45 0.45 0.62 

 Imidacloprid 0.42 (0.06) 15 
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Figuur 3. Gemiddeld aantal ramen bijen in de volken met Imidaclopridbehandeling (rood) en controle (groen). De 
balken op de kolommen geven de sd weer. 
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Zwermneiging 

De zwermneiging (zwermcellen (doppen) aanzetten)) in de controlevolken en in de 

volken die blootgesteld werden aan Imidacloprid is genoteerd op 8 juni, 2 juli en 31 juli 

2012. De gegevens en statistische analyse (GLM, binomial test P < 0.05) zijn 

gepresenteerd in tabel 8. 

Tabel 8. Het aantal zwermcellen / doppen in de behandelingsvolken en volken die met Imidacloprid gevoerd werden op 6 juni, 2 

juli en 31 juli en de resultaten van de statistische analyse (Genstat P < 0.05) 

datum behandeling Aantal doppen  n volken Chi
2
 pr 

6 juni 2012 controle   31 60 
0.58 

 Imidacloprid 28 60 

2 juli. 2012 controle 14 60 
0.05 

 Imidacloprid 6 60 

31juli. 2012 controle 10 58 
0.01 

 Imidacloprid 2 60 

 

Nosema ceranae, Nosema apis, DWV 
Op 5 juni, bij aanvang van het onderzoek is in alle 2 x 15 volken N. ceranae aangetoond 

en N. apis in geen van de volken. DWV is in 13 controle volken en in 12 volken die aan 

Imidacloprid blootgesteld zouden gaan worden aangetoond (Chi2 pr = 0.84 (binomial 

test)).  

Op 18 september, voor de inwintering, werd N. ceranae aangetoond in 10 van de 11 

volken in de controlegroep en in 13 van de 15 volken die aan Imidacloprid blootgesteld 

geweest zijn(Chi2 pr = 0.87 (binomial test)). DWV is aangetoond in 9 van de volken 11 

volken in de controlegroep en in 6 van de 15 volken die aan Imidacloprid blootgesteld 

geweest zijn(Chi2 pr = 0.09 (binomial test)). N apis is in geen van de volken aangetoond.  

Varroa destructor 
In tabel 9 is het gemiddeld aantal Varroamijten / 80 bijen per volk uit de controlegroep 

en 80 bijen per volk uit de volken die aan Imidacloprid blootgesteld werden gegeven. 

 

Tabel 9. Het gemiddeld aantal Varroamijten per 80 bijen, (sd. en aantal volken)/ aantal volken waarin mijten gevonden per 

behandeling bij aanvang en voor de inwintering 

Behandeling Varroamijten (sd, n volken) / aantal volken waarin mijten gevonden 

 5 juni 2012 18 september 2012 

controle 0.1 (0.5, 15) / 1  0.5 (0.9, 11) / 4 

Imidacloprid 0.1 (0.5, 15) / 1 0.5 (0.8, 15) / 4 
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Varroaciden en insecticiden (behalve Imidacloprid) in de volken voor en na 

blootstelling aan Imidacloprid 

Varroaciden 

Coumaphos: In de controlegroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen 

zijn in 3 volken Coumaphos gevonden in het bijenbrood (2.7 tot 8.8 ppb) en in 

september in geen van de volken 

In de Imidaclopridgroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn in 

6 volken Coumaphos gevonden in het bijenbrood (3.2 tot 30 ppb). In september werd in 

2 volken Coumaphos gedetecteerd in het bijenbrood (2.6 tot 4.1 ppb). 

Amitraz, DMF: In de controlegroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters 

genomen zijn in 3 volken DMF gevonden in de honing (18 tot 132 ppb) en in 4 volken in 

het bijenbrood ( 5 tot 22 ppb). 

In de Imidaclopridgroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn in 

2 volken DMF gevonden in de honing (5.8 en 8.4 ppb) en in 1 volk in het bijenbrood (5.2 

ppb). 

Amitraz, DMPF: In de controlegroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters 

genomen zijn in 4 volken DMPF gevonden in de honing (13 tot 256 ppb) en in 4 volken in 

het bijenbrood (14 tot 120 ppb).In september werd in 1 volk 8.9 ppb DMPF gevonden in 

de honing. 

In de Imidaclopridgroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn in 

1 volk DMPF gevonden in de honing (25 ppb) en in 1 volk in het bijenbrood (74 ppb). 

Tau-Fluvalinaat: In de controlegroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters 

genomen zijn in 3 volken tau-Fluvalinaat gevonden in het bijenbrood (13 tot 44 ppb). In 

september werd in 1 volk tau-Fluvalinaat gedetecteerd in het bijenbrood (12 ppb). 

In de Imidaclopridgroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn in 

4 volken tau-Fluvalinaat gevonden in het bijenbrood (11 tot 17 ppb). In september werd 

in 4 volken tau-Fluvalinaat gedetecteerd in het bijenbrood (10 en 17 ppb).  

De impact van de varroaciden op het aantal bijen is niet apart geanalyseerd omdat deze 

middelen een hoge LD50 hebben (niet erg giftig). 

 

Insecticiden (niet-Imidacloprid) 
Fipronil: 

In de controlegroep werd in september in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn 

in 1 volk Fipronil gevonden in het bijenbrood (3.3 ppb).  

In de Imidaclopridgroep werd in juni en in september in de 15 volken waarvan monsters 

genomen geen Fipronil gedetecteerd. 

Fiproni-desulfinyll: 

In de controlegroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn in 1 

volk Fipronil-desulfinyl gevonden in het bijenbrood (4.9 ppb).  

In de Imidaclopridgroep werd in juni en in september in de 15 volken waarvan monsters 

genomen geen Fipronil-desulfinyl gedetecteerd. 
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Fipronil-sulfide: 

In de controlegroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn in 1 

volk Fipronil-sulfide gevonden in het bijenbrood (0.96 ppb).  

In de Imidaclopridgroep werd in juni en in september in de 15 volken waarvan monsters 

genomen geen Fipronil-sulfide gedetecteerd. 

Piperonyl-butoxide: 

In de controlegroep werd in juni in de 15 volken waarvan monsters genomen zijn in 1 

volk Piperonyl-butoxide gevonden in het bijenbrood (0.75 ppb). In september in 1 volk 

0.6 ppb in het bijenbrood 

In de Imidaclopridgroep werd in september in de 15 volken waarvan monsters genomen 

zijn in 1 volk 1 ppb Piperonyl-butoxide gedetecteerd in het bijenbrood. Fipronil-sulfide 

gedetecteerd. 

Thiacloprid: 

In de controlegroep werd in juni en in september in de 15 volken waarvan monsters 

genomen geen Thiacloprid gedetecteerd. In de Imidaclopridgroep werd in juni in de 15 

volken waarvan monsters genomen zijn in 1 volk Thiacloprid gevonden in de honing (3.8 

ppb).  

Acetamiprid: 

In de controlegroep werd in juni en in september in de 15 volken waarvan monsters 

genomen geen Acetamiprid gedetecteerd. In de Imidaclopridgroep werd in juni in de 15 

volken waarvan monsters genomen zijn in 1 volk Acetamiprid gevonden in de honing 

(0.57 ppb).  

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

bijen bij aanvang van de studie, is per behandeling bekeken. In de controlegroep zijn 2 

volken waarin niet-Imidacloprid residuen zijn gevonden in de loop van het onderzoek 

uitgevallen, een in augustus en een in oktober. Het derde volk is succesvol overwinterd. 

In de Imidaclopridgroep werd in 2 volken residu van niet-Imidacloprid gevonden. Beide 

volken zijn succesvol overwinterd. 
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Uitval van bijenvolken in de zomerperiode 2012 en wintersterfte 2012-

2013 

Het verschil in overleving na de winter 2012- 2013 is getest met de Survival analysis, 

binomial test Genstat (J. Withagen Biometris).  

De resultaten van de overleving van de controlevolken en de Imidaclopridvolken zijn 

gegeven in tabel 10. 

 
Tabel 10. Uitval volken in de zomerperiode juni – september 2012, in de gehele proefperiode juni 2012 – 2 april 2013, in de 

winterperiode 18 september – 2 april 2013 en in de periode 17 december 2012 – 2 april 2013 

periode N volken controle / 
Imidaclopridbehandeling 
bij aanvang 
geanalyseerde periode 

Uitval 
controlevolken/fractie 

Uitval 
Imidaclopridvolken / 
fractie 

P 

8 juni 2012 –  
17 sept. 2012 

60 /60 10 / 17% 2 / 3% 0.015 

8 juni 2012 –  
2 april 2013 

60 / 60 21 / 35% 9 / 15% 0.011 

17 sept. 2012 –  
2 april 2013 

50 / 58 21 / 22% 7 / 12% 0.17 

17 dec. 2012 –  
2 april 2013 

49 / 58 10 / 20% 7 / 12% 0.24 

 

Discussie en conclusie 
 

Effect van Imidacloprid op bijen en gesloten broed 
Er is geen effect gevonden van de chronische blootstelling gedurende 12 weken aan 

Imidacloprid (2 x 400 gram invertsuikeroplossing met 5 ppb Imidacloprid) op aantal bijen 

in de proefperiode van begin juni 2012 tot begin april 2013 ten opzichte van de 

controlevolken. Er is een trend dat in de Imidaclopridvolken half september meer broed 

was dan in de controlevolken. Bij voorgaand onderzoek in 2011 is een duidelijk effect 

vastgesteld van een gelijke blootstelling op het aantal bijen na de blootstelling in juni, 

juli en augustus 2011 en het aantal gesloten broedcellen in juli 2011. Het effect van een 

bestrijdingsmiddel op het bijenvolk is het resultaat van concentratie en blootstelling 

waarbij, bij gelijke concentratie, de bijen in grotere volken minder blootgesteld worden 

dan in kleinere. Dat er in 2012 in tegenstelling tot 2011 geen effect gemeten is kan 

komen doordat de blootstelling per bij in 2012 minder was dan in 2011 omdat de volken 

in 2012 gemiddeld 20% meer bijen bevatten waardoor ook de blootstelling per bij 20% 

minder was. Daarnaast hadden de volken in 2012 gedurende de blootstellingsperiode ad 

libitum toegang tot invertsuikerdeeg en waren de volken in 2011 volledig afhankelijk van 

het wisselende nectaraanbod uit de natuur. 

De resultaten van 2011 en 2012 duiden erop dat het effect van een chronische 

blootstelling van 800 gr invertsuikeroplossing met 5 ppb Imidacloprid op het aantal bijen 

en gesloten broed gerelateerd is aan de grootte van het volk en het voedselaanbod; bij 

gelijke blootstelling is bij grotere volken van gemiddeld 5550 bijen met ad libitum 
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voedselaanbod geen effect waarneembaar en bij kleinere volken van gemiddeld 4500 

bijen en een wisselend voedselaanbod uit de natuur (gegevens 2011), wel een effect 

aantoonbaar.  

Ontwikkeling van de bijenvolken in de zomer en wintersterfte 
De zwermneiging in de vorm van het aanzetten van zwermcellen was in de 

controlevolken sterker dan in de Imidaclopridvolken. Bij aanvang was er nog geen 

verschil en vertoonden beide groepen een sterke zwermneiging. Op 2 juli 31 juli was er 

een significant verschil en vertoonden de Imidacloprid volken veel minder zwermneiging 

dan de controlevolken. Hierdoor zijn er in de zomerperiode significant meer volken 

uitgevallen uit de controlegroep dan uit de groep bijenvolken die blootgesteld waren aan 

Imidacloprid. Dit is het resultaat van de (stille) moerswisseling en zwermneiging die in de 

controlegroep sterker was dan in de Imidacloprid groep. Het 2 x per week aanbieden van 

een vloeibare suikeroplossing is een vorm van drijfvoeren wat de broedaanzet maar ook 

de zwermneiging stimuleert. Het lijkt erop dat dit in de controlegroep sterker was dan in 

de Imidaclopridgroep wat erop kan duiden dat er een mogelijk remmend effect is 

geweest van Imidacloprid op de ontwikkeling van de bijenvolken zoals in 2011 

vastgesteld is; genoeg om de zwermdrift te verminderen maar niet zo sterk dat dit 

meetbaar is in aantal bijen en gesloten broedcellen. Mogelijk hebben twee verschillende 

effecten tot hetzelfde resultaat geleid, in de controlevolken minder broedaanzet door de 

sterke zwermneigingen en in de Imidaclopridvolken minder broed door Imidacloprid.  

Op basis van de ontwikkeling van de volken die zich normaal ontwikkelden is er geen 

reden om aan te nemen dat Imidacloprid hier een directe oorzaak in gespeeld heeft. 

Vanwege de verhoogde uitval van controlevolken is het verschil in overleving, gerekend 

over de gehele proefperiode significant hoger bij de controlevolken. Gerekend over de 

winterperiode is er geen verschil in wintersterfte tussen de controlevolken en de 

Imidaclopridvolken. 

 

Blootstelling aan 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 (Schmuck 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 gebruikt tenminste 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 

de Imidacloprid gevoerd werd, onvoldoende was en verdund is met vers aangevoerde 

nectar en met het ad libitum beschikbare invertsuikerdeeg. Uitgaande van verdunning 

van de aangeboden hoeveelheid suikerwater met ongeveer dezelfde hoeveelheid nectar, 

benadert de opgenomen hoeveelheid Imidacloprid een veld-realistische hoeveelheid. 
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Gemiddeld over de proefperiode is per bij per dag 0.1 ng Imidacloprid aangeboden en 

opgenomen. Het Imidacloprid residu werd gevonden in de opgeslagen honing in de 

volken die met Imidacloprid gevoerd waren. In de honing in september, was het gehalte 

gemiddeld 0.61 ppb Imidacloprid. In zeven volken werd geen Imidacloprid residu 

gevonden. In de acht volken waarin Imidacloprid gedetecteerd is, was het gemiddelde 

1.15 ppb. De aanwezigheid van Imidacloprid in de honing geeft aan dat de stof 

opgenomen en opgeslagen is door de bijen. In de volken die wel gevoerd waren met 

Imidacloprid 5 ppb en waar geen residu in de opgeslagen honing gevonden is, is de 

invertsuiker met de Imidacloprid verbruikt of zodanig verdund dat de Imidacloprid 

concentratie onder de LOD gekomen is.  

Dat er geen 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 tot 3 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.  

Bijen, broed, hemolymfeiwit en fractie vitellogenine 
Het aantal bijen is het resultaat van de hoeveelheid broed en de hoeveelheid broed is 

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

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

broed, fractie vitellogenine in relatie tot elkaar besproken. 

De metingen laten zien dat er gemiddeld geen verschil is in aantal bijen, aantal gesloten 

broedcellen, hemolymfeiwit en fractie vitellogenine in de volken in de controlegroep en in 

de Imidaclopridgroep. Hoewel de Imidaclopridvolken in september meer broed hadden 

waren het hemolymfeiwit en fractie vitellogenine op het winterniveau. Dit laat zien dat 

normale ontwikkeling van de bijenvolken, de vitellogeninesynthese en de transitie van 

zomervolk naar wintervolk in de Imidaclopridgroep niet beïnvloedt is door de chronische 

blootstelling aan Imidacloprid in vergelijking met de controlegroep. 

 

Varroa destructor, Nosema ceranae, N. apis en DWV 

De chronische blootstelling aan Imidacloprid had geen aanwijsbare impact op de 

prevalentie van de DWV en de beide Nosema spp. 

Hoewel het effect op varroa geen onderdeel was van dit onderzoek en het uitgangspunt 

was dat de varroabelasting tijdens het onderzoek laag zou zijn wordt de varroabestrijding 

hier toch kort besproken. Bij aanvang van het onderzoek was de varroabelasting laag. De 

ontwikkeling van de varroa populatie in de zomerperiode is niet gemeten. Alle volken zijn 

tegelijk behandeld met Thymovar in juli / augustus volgens voorschrift en het 

varroabestrijdingsadvies (WUR). Het effect van de blootstelling aan thymol in alle volken, 

simultaan met de blootstelling aan Imidacloprid, liet geen verschillen zien op aantal 

bijen, aantal gesloten broedcellen, aantal bijenbroodcellen, hemolymfeiwit en fractie 

vitellogenine. Het is aannemelijk dat de chronische blootstelling aan thymovar de 

detoxificeringsmechanismen in de individuele bij en in het bijenvolk als superorganisme 

stimuleert. Dit is in de Imidaclopridgroep additioneel aan de detoxificering van 

Imidacloprid. Dit is niet apart gemeten aan de hand van HSP of andere eiwitten of 

aan/uit geschakeld DNA. Er is alleen gekeken naar het overall resultaat op de 
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ontwikkeling van de bijenvolken, hemolymfeiwit en fractie vitellogenine met 

bovengenoemd resultaat. 

Bijenbrood 

Op de drie toets momenten (5 juni, 30 juli en 18 september 2012) was het gemiddeld 

aantal cellen bijenbrood in de beide behandelingsgroepen niet significant verschillend bij 

de berekening met de volken tot uitval volgens de GLM berekening. De Kruskal-Wallis 

test met alleen de ingewinterde volken gaf op 30 juli wel een verschil. De Imidacloprid 

volken hadden significant minder bijenbrood en dit was niet terug te voeren op 

verschillen in aantal bijen en aantal cellen gesloten broed. Dit kan erop duiden dat de 

chronische blootstelling aan Imidacloprid een negatief effect heeft gehad op de 

hoeveelheid verzameld stuifmeel. Dat er steeds bijenbrood aanwezig was, laat zien dat er 

gedurende de zomer wel steeds voldoende stuifmeelaanvoer was.  

 

Conclusie 
Met betrekking tot de onderzoeksvraag: Wat de impact van een chronische blootstelling 

van Imidacloprid op de ontwikkeling en overwintering van bijenvolken is, kan onder de 

condities van dit onderzoek vastgesteld worden dat, ten opzichte van de controlevolken: 

1. de Imidaclopridbehandeling effect heeft op de zwermneiging (minder zwermneiging); 

2. de Imidaclopridbehandeling geen effect heeft op het aantal bijen;  

3. Er een trend is dat de Imidaclopridbehandeling effect heeft op de hoeveelheid 

opgeslagen bijenbrood (minder bijenbrood)in juli; 

3. de Imidaclopridbehandeling geen effect heeft op de vitaliteit van de bijenvolken, de 

transitie van zomer- naar wintervolk verloopt normaal;  

4. de Imidaclopridbehandeling geen effect op de overwintering van de bijenvolken. 

Dat de uitkomst voor wat betreft het aantal bijen afwijkt van het onderzoek in 2011, 

waarbij wel een negatief effect op het aantal bijen vastgesteld is, mogelijk het gevolg is 

van een lagere blootstelling per bij. In 2012 waren de volken gemiddeld groter en was 

het voedselaanbod constanter dan in 2011.  
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