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‘Grooming’ gedrag van geselecteerde
en niet geselecteerde bijen

Astrid Kruitwagen

Reproductie fase

Foretisch fase

‘Grooming’: poetsgedrag

https://youtu.be/bJOiJVPECrs

Draagt het poetsgedrag bij aan de Varroa
resistentie?

• Andere studies:
• Verschillen in poets effectiviteit

A. cerana (Aziatische bij) > A. mellifera (Westerse bij) (Buchler et al. 1992)

• Poetsgedrag geselecteerde bijen?

3 experimenten: kolonie, groep, individueel

• 15 kolonies: 

- 5 Amsterdamse waterleidingduinen (W)

- 5 Tiengemeten (T)

- 5 controles (C)

Mijten: ‘mijten douches’

https://youtu.be/bJOiJVPECrs
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1: kolonie experiment

• opsluiten van de koningin

• Meten: gevallen mijten 

• Mijten populatie schatten

2: kooitjes experiment

3: individuele experiment

• Efficientie van stof verwijdering Dus…

Was er verschil in poetsgedrag? 

1: kolonie experiment

Schatten van mijt populatie: 

- Vergelijkbare resultaten 
met oxaalzuur & uitspoelen

1: kolonie experiment

• Gemid. % gevallen en beschadigde mijten in 3 dagen
• Geen verschil (GLMM, F2,59=0.797, p=0.456)
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1. Kolonie experiment 

Totaal aantal gevallen mijten gedurende 3 
weken:

- Controle & Tiengemeten: meeste 
mijten gevallen

(Cox regression, χ2 = 18.7, df = 2, p<0.001)

2. Kooitjes experiment

Gemid. % gevallen mijten per dag

- Beschadigde mijten erg laag: 3/147 
(2%)

2. Kooitjes experiment

Totaal aantal gevallen mijten gedurende 4 
dagen: 

Controle & Waterduinen meest gevallen 

(Cox regression, χ2= 16.48, df=3, p=0.001)

3. Individuele experiment

Verschil in overgebleven zetmeel:

Controle: meeste zetmeel weggepoetst

(ML, F2,15.684 =5.936, P=0.012)

Conclusie

- Verwijderen van mijten: 

Geen toename in mijt verwijder efficiëntie

- Verwijderen van zetmeel:

Geen toename in zetmeel verwijder efficiëntie

Conclusie

• Beschadigde mijten:
• Kast: veel

• Kooitje: weinig

 beschadigde mijten: geen goede indicatie voor grooming

Currie and Tahmasbi (2008): geen verschil in beschadiging

Aumeier (2001): heftig poetsen  geen visuele beschadiging
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Conclusie

• # gevallen mijten 
• Kast: 0.7% per dag

• Kooitjes: 7.9%  10x zo veel!

Mijten worden minder goed ‘herkent’ in de kast (Kather et al. 2015; Le 
Conte et al. 2015)

 verschil in aantal taken

Astrid Kruitwagen


