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Welke planten mogen er niet ontbreken . . .

De imkers die zelf ook voor hun bijenweide willen zorgen,
gedurende het actieve jaarsgedeelte van hun bijen,
de omgeving in het oog omwat hun bijen nog missen
aan te passen tijdens de planttijd.
Het verplanten van altijdgroene planten gaat prima in september.
Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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Nieuws ( gelezen op het internet )

Natuurlijke selectie van varroaresistentie
gebruikt verschillende mechanismen
Gepubliceerd op 9 december 2015
door : Delphine Panziera & Tjeerd Blacquière

Sinds de introductie in Europa in de 1970-er jaren heeft de parasitaire mijt
Varroa destructor veel schade aangericht, en is nog steeds de grootste
bedreiging voor de bijenhouderij. In 2007 is Bijen@wur gestart met een
natuurlijk selectieprogramma op Tiengemeten en in de Amsterdamse
Waterleidingduinen, waar twee groepen bijenvolken geïsoleerd werden
gehouden. De volken werden gehouden zonder varroa te bestrijden, en
geselecteerd op overleving van de winter, groeicapaciteit en reproductie.
Nadat de bestrijding van varroa was gestopt in de twee groepen bleek snel
resistentie tegen varroa te ontstaan en inmiddels zijn de volken in staat te
overleven zonder bestrijding van varroa.
Daardoor weten we nu dat er zich een proces heeft voorgedaan dat leidde tot
resistentie, maar of die resistentie komt door het ‘groomen’ (eigen en elkaars
lichaam schoonpoetsen), door geremde reproductie van mijten (door
chemische signalen geproduceerd door de poppen van de bijen) of door
gevoelig hygiënisch gedrag van werksters (volwassen werksters die
geparasiteerde poppen ontdekken en verwijderen) was nog de vraag.
Varroa Sensitive Hygiene
Om te achterhalen in hoeverre VSH (Varroa Sensitive Hygiene: het specifiek
op varroamijten gerichte uitruimen van poppen die schade van varroa
ondervinden) een rol speelt bij deze resistentie heeft Bijen@wur in 2015 een
experiment gedaan in het voorjaar en de zomer van 2015. De hypothese was
dat VSH door de resistente bijen gebruikt wordt om de varroabesmetting
binnen de perken te houden, en dat het tenminste één van de mechanismen
zou zijn. Om de VSH te meten werden mijten met de hand geïntroduceerd in
net gesloten cellen. Om effecten van het broed op de VSH uit te sluiten werd
gebruik gemaakt van een ‘neutraal’ broed, afkomstig van een serie Buckfastvolken met zuster-koninginnen. De gebruikte mijten waren afkomstig van
‘mijtendouches’, volken waarin we zorgden voor veel mijten op de bijen (en
niet in het broed). De mijten werden uit die volken verzameld met de
poedersuikermethode (mijten laten los als bijen met poedersuiker bestrooid
worden). Vervolgens werden de mijten één voor één toegevoegd aan net
gesloten cellen, die met een scheermesje waren opengemaakt (zie de
figuren).
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Openen van de cellen met een
scheermesje Introductie van mijten met een penseeltje

Na het introduceren van de
mijten werden de ramen met het broed teruggehangen in de Buckfast-volken
om die bijen de cellen netjes te laten sluiten.
Een dag later werden ze daar weer uitgehaald, gecontroleerd of de cellen
waren geaccepteerd (er nog waren en netjes dicht gemaakt, al die cellen
werden gemarkeerd op plastic overhead sheets), en vervolgens werden de
ramen in de volken van de selectiegroepen en controles gehangen. De
ramen bleven de volgende week in die volken, en op de 10e tot 11e dag na
het sluiten van de cellen geoogst en op het lab onderzocht op aanwezige
mijten in de gemarkeerde cellen. Dat moest natuurlijk gebeuren voordat de
pop als jonge bij ging uitlopen (want dan waren we de mijt met eventuele
nakomelingen ook kwijt). Het aantal cellen/poppen, dat was verwijderd door
de bijen, werd genoteerd, en als de pop nog aanwezig was, werd gekeken of
de mijt er nog in zat en of ze zich had voortgeplant of niet.

Resultaten
De resultaten van de Waterleidingduinengroep waren volgens verwachting
(zie de grafiek): 40% van de geïnfecteerde cellen was uitgeruimd. De
resultaten van de Tiengemetengroep en de controle waren echter heel
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onverwacht: de controlegroep had ook nog 24% van de cellen uitgeruimd,
maar in de Tiengemetengroep was dit maar 15%. Terwijl de controle gevoelig
is voor varroa, en de Tiengemetengroep resistent, was de controle toch beter
in het uitruimen van besmette poppen.
De resistentie van de Tiengemetengroep wordt mogelijk bereikt via een ander
mechanisme dan die van de Waterleidingduinengroep, namelijk door het
remmen van de reproductie van de mijten. Inderdaad vonden we in eerdere
experimenten dat de TG groep veel vaker niet reproducerende mijten had, en
mijten met minder vrouwelijke nakomelingen.

Grafiek met resultaten van de controlegroep ( b ), Tiengemetengroep ( a ) en
Waterleidingduinengroep ( c ).
Het is heel opmerkelijk dat twee groepen van volken honingbijen, die op een
heel vergelijkbare manier zijn behandeld, toch op een zo verschillende
manier resistent worden tegen varroa, en dat in heel korte tijd. Deze
resultaten zijn meer dan bemoedigend te noemen, en bevestigen de waarde
van natuurlijke selectie als manier om tot resistentie tegen varroa te komen,
en mogelijk tegen andere (nieuwe) parasieten en plagen.
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KWIS-SPEL NR 5

HET BIJENBROED
Kwispelaar
Zoals een waarzegster je toekomst kan lezen in de lijnen van je
handpalm, zo kan de imker de toekomst van een bijenvolk voorspellen
a.h.v. het broedbeeld dat zich aftekent op de raten. Laten we eens
proberen – met of zonder hocus-pocus – de geheimen van het jongste
broed te ontraadselen.
(Type-antwoorden op pag. 13…)
5.1- Bevruchte eitjes zijn groter dan onbevruchte eitjes;
Juist of Fout ?
5.2- Het minuscule kleine larfje komt uit het eitje tevoorschijn door het
omhullende membraam – we zouden zeggen: de eischelp – door te knagen;
Juist of Fout ?
5.3- Aan de stand van het eitje in de cel kan men zijn leeftijd herkennen:
rechtopstaande eitjes zijn de jongste 24 uur gelegd; eitjes die op de
celbodem liggen zijn ca. drie dagen oud;
Juist of fout ?
5.4- Bevruchte eitjes kippen op drie dagen, onbevruchte eitjes op vier;
Juist of fout ?
5.5- Uit om het even welk bevrucht eitje kan zowel een werksterbij als een
koningin geboren worden;
Juist of fout ?
5.6- Voedsterbijen beginnen de broedcellen te bezoeken:
A: vanaf het ogenblik dat het eitje gelegd is;
B: wanneer het eitje op de celbodem neerligt;
C: wanneer het larfje uit het eitje tevoorschijn is gekomen;
5.7- Larven zijn niet in staat om zelf het voedsel op te nemen. De
voedsterbijen moeten het voedsel in hun mond stoppen. Daartoe brengen zij
meer dan 3000 bezoeken aan één larfje vooraleer de cel verzegeld wordt;
Juist of Fout ?
5.8- Darrenlarven zijn groter en wegen meer dan koninginnenlarven bij de
aanvang van het popstadium;
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Juist of Fout ?
5.9- Het voedsel voor de jonge larven wordt voortgebracht door de
hypopharyngale en mandibulaire klieren van de werksters;
Juist of Fout ?
5.10- Welke functie heeft het chorion en de micropyle van het eitje?

₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Tijdens de bijenmarkt van 2016 : Verkoop van de volken
v.l.n.r. : Luc (secretaris), Toon (Voorzitter) en Maarten (gewezen bestuurslid
en oproeper)
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Raamgesprek :
Voorstelling nieuw lid
Bedankt voor de warme welkom, ik zal me even voorstellen. Ik ben Marc
Eykens,vroeger lang op 't Stokt gewoond met m'n ouders, nu in de
Prinsenstraat, Ik zit ondertussen al op tram 5, vanaf ik nog maar een bengel
was al gefascineerd in alles wat met bijen te maken heeft, Het is er nog nooit
van gekomen om er ook mee bezig te zijn. Bouwen en verbouwen, trouwen,
3 zonen, 2 jobs, vogels, vissen en kruiden en planten en EEN VROUW !
Vorig jaar ben ik pas echt gebeten (of aangestoken) tijdens onze jaarlijkse
vakantie in Vietnam. Een kennis van familie had er enkele kasten staan... In
de bakermat van de Varroa, die jonge imker had er blijkbaar weinig of geen
last van. Na zijn uitleg wist ik genoeg, na ikke nok, Voila... We waren
vertrokken.

Deze winter dus kasten maken en korven draaien, vorige week het eerste
volkje Carnica's op een 8 raams Kempisch, van de biemarkt in Ranst mee
naar huis.
Twee dagen getwijfeld dat het misschien Mellifera zou zijn, omdat er toch
veel roetzwarte op de vliegplank lagen,waarschijnlijk al jonge, maar na
cubitaal gemeten bleek het dan toch Carnica, Op 17 vleugels mat ik een
gemiddeld cubitaal.van 2,68. Iets hoger dan de tabellen, maar veel te hoog
voor zwarte (ca 1,6mm). Ik zal ook nog eens op Hantel en D.I. meten . Maar
dan wel op tenminste 30 vleugels...
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Woensdag middag 15°c, de dames kwamen in actie en vlogen al vollenbak
op de katjeswilg een paar hofkes verder. (De hei hier in de hof was blijkbaar
niet goe genoeg),
Voor veel bieboeren misschien iets heel gewoon, maar dat was voor mij toch
wel wat een magisch moment...
Ik was eigenlijk van plan om met "ons" zwarte te starten. Maar het is niet
simpel om hier in streek om ze nog echt raszuiver te vinden, en met
vliegende punaises in de hof, zal ik de buren niet te vriend kunnen houden.
De kasten die ik thuis heb, zijn Warre's en Ruche Cevennes.en een korf in
Weelde bij m'n zusje en m'n schoonbroer, in de hoop dat ze
ooit misschien eens een zwerm zwarte te kunnen lokken.
M'n enthousiasme werkt blijkbaar besmettelijk, ze zijn aangestoken en onze
vader (ondertussen al 81) zaagt ook al voor een kast (ge meu ier ok wol een
kas zetten veur m'n appels, dan hemmek ok aaijdelèk menne aaige
hunning),
Soit !
M'n Interesse gaat vooral in hoe ze vrije raat bouwen. In minder mate naar
"aaige hunning" Dus als ik ooit wat wil oogsten, zal het een wel smosboel
worden. Het zij zo.
Volgens wat al gehoord en gelezen heb, zouden heel positieve resultaten
geboekt zijn met ze terug op klein cel te later broeden en rekening te houden
–8–
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met de Housel-orientatie, Ben benieuwd of ze op paar generaties effectief
ook terug zelf kleiner (broed)cellen zullen bouwen. of het, na meer dan
honderd jaar, toch die grote cel in hun genen gebakken zit. (Zat er Baudoux
honderd jaar geleden nu naast of niet met z'n grote (standaard) cellen van
5,4 ?)
Kleiner biekes zouden sterker zijn, vlugger van larf naar bie evolueren, dus
ook minder kans dat de varroa kan ontwikkelen,en een klein bie zou ook
langer leven en vooral meer nektar en stuifmeel aanhalen.. Zou zwart en
Carnica hier ook in verschillen. Wanneer ik ze over laat gaan op Warré of
ruches, push ik ze al wel op een paar cm raat van 5,2 en kijken wat ze verder
bouwen. Voor mij is het ook nog een mysterie waarom ze broed (van nature)
op klein cel zetten en en hun honing op grotere. Ik heb nooit bijen gehad, dus
ik zal nog heel veel moeten leren,en luisteren, Misschien dat er leden zijn, die
ook een beetje in deze richting bezig zijn, alle raad en kennis welkom.
Alvast tot op een ledenvergadering.
Marc Eykens
N.v.d.R : Even ter herinnering

Cubitaal index
De cubitaal index is de verhouding van welbepaalde twee zijden van de
cubitaal cel ( c3 )op de vleugel van de bijen : C i = A / B

Er wordt geadviseerd om een 100 -tal vleugels te meten om voldoende
nauwkeurigheid te halen :
Soort
Apis melifera melifera
ligustica
carnica
caucasica
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gem.

min.

max.

1,7
2,3
2,7
2,0

1,3
2,0
2,4
1,7

2,1
2,7
3,0
2,3
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De imker en zijn vrouw

hebben de boedel gescheiden.

Zij krijgt de honing en hij de steken.
Vvvvvvvvvvvvvvvv
Adrip ( 1951 -)

Recept met honing.
“ Honingvingers “
Recept voor ‘n 25 stuks lekkere toetjes ... :
Ingrediënten :
225 g havervlokken of fijne havermout
1 eetlepel van :
honing
slagroom
zeer fijn gehakte noten
enkele in stukjes gesneden dadels
Bereiding :
Vermeng alle ingrediënten
Leg dit mengsel in een rechthoek op bakpapier 1 ½ cm dik
Op laten stijven in de koelkast
In even grote “vingers” snijden
Zeer lekker met ijs of . . . , en smullen maar ! ! !

☺☺☺☺☺
– 10 –
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TE NOTEREN

Tip:
Om het niet te vergeten,
Noteer op uw kalender en /
of agenda.

Op donderdag 9 juni 2016 in de Stadsboerderij
Veldekensweg, Turnhout

Ledenvergadering om 19.30 uur: Voordracht over : “Propolis, oogsten
en gebruik “ door Hugo Braet met allerhande informatie en
daarbovenop gekende en minder gekende toepassingen, kortom een
praktisch onderwerp om onze verlofperiode in te zetten.
Op maandag 11 juli 2016 : de Rosse Bie op bbq :
Veldekensweg, Turnhout
Op deze verlof-maandag wil de Rosse Bie in alle gezelligheid verzamelen
blazen om alle leden samen te brengen rond een bbq met een gezellig
glaasje en babbel.
Start vanaf 16.00 uur het eten is klaar vanaf 17.30 uur
Voor deze aktiviteit moet ingeschreven worden vóór 1juli
azazazazaza
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datum

Activiteiten in 2016

do 2 jun 16

Bestuursvergadering

do 9 juni 16

Ledenvergadering : Propolis oogsten en gebruik.

ma 11 juli 16

BBQ voor alle leden en hun familie

do 1 sep 16

Bestuursvergadering

do 8 sep. 16

Ledenvergadering : Honingkeuring

do 13 okt.16

Statutaire vergadering + Waswafelen

do 3 nov. 16

Bestuursvergadering

do 10 nov. 16

Ledenvergadering : Imkeren door de eeuwen heen

vr 9 dec. 16

Teerfeest

Barbecue op 11/7/2016
Sinds vorig jaar terug op ons programma “ De barbecue van De Rosse Bie”
Gezellig eten en drinken, met imkers en sympathisanten met of zonder
partner en wat straffe verhalen vertellen over vroeger en over wat nog
komen gaat. Als het zonnetje dan ook nog mee wil doen kan dit niet
mislukken.
Jullie worden verwacht vanaf 16.00 u zodat wij rond 17.30 u kunnen
beginnen eten.
Prijs: kinderen < 12 jaar gratis, leden en partner 10 € p.p., niet-leden 20 €
Locatie: Bijenhal de Stadsboerderij, Veldekensweg 10 te Turnhout
Inbegrepen: vlees of vis, groenten, aardappelen, brood, en 1 drankbonnetje.
De aanwezigen verleden jaar weten dat we niets zullen tekort komen.

Inschrijving: betalen voor 1 juli op rekening BE224 9731 1250 1038 op naam
van de ROSSE BIE met
mededeling: aantal personen met vlees of vis.

– 12 –
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Type-antwoorden Kwis-Spel nr 5:

Het bijenbroed
5.1- Fout ! Het is precies andersom: onbevruchte eitjes zijn groter. Maar met
het blote oog is dat niet te zien. Metingen die verricht werden aan de
Pennsylvania State Univ. hebben uitgewezen dat darreneieren iets langer en
iets dikker zijn dan eitjes waaruit werksters geboren worden. Maar ook de
bevruchte eitjes van dezelfde koningin kunnen sterk in grootte verschillen.
5.2- Fout ! De monddelen van het jonge larfje zijn te week om het dunne vlies
van het eitje door te knagen. Het larfje komt tevoorschijn doordat het
omhullende membraam gedeeltelijk opgelost wordt door een vloeistof die zich
in het eitje bevindt. De meeste insecten komen uit het ei te voorschijn doordat
het membraam scheurt. Alleen bij onze honingbij komt het larfje uit het eitje
doordat het eivlies opgelost wordt. Ook daarin is de honingbij uniek.
5.3- Fout ! De werksters corrigeren de stand van het eitje afhankelijk van de
temperatuur in het broednest. Is die te laag, dan drukken de voedsters het ei
omlaag; is de temperatuur correct, dan staat het eitje ook na 24 uur rechtop.
5.4- Fout ! Zowel een bevrucht als een onbevrucht ei komt uit op 3 dagen.
Geringe afwijkingen bij beide soorten kunnen voorkomen ingevolge
temperatuurschommelingen.
5.5- Juist ! Elk bevrucht eitje kan een koningin opleveren. Het hangt er maar
van af met welk voedsel en in welke celmaat het als larve verzorgd wordt.
5.6- ‘A’ is het juiste antwoord: De voedsterbijen beginnen de cellen te
bezoeken vanaf het ogenblik het eitje afgezet is. Ze blijven dat doen tot de cel
verzegeld is.
5.7- Fout ! Larven zijn best in staat om zichzelf te voeden. Daartoe
beschikken ze over rudimentaire monddelen die grote hoeveelheden kunnen
opslorpen. Ze zijn zelfs in staat om zich rondom in de cel te bewegen om met
hun monddelen in de nabijheid van het voedsel te komen. De voedsters
brengen niet 3000, maar meer dan 5000 bezoeken aan elke larve om het
voedsel in de cel te deponeren.
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5.8- Juist ! Darrenlarven zijn zwaarder en groter dan koninginnenlarven. Bij
de celverzegeling weegt een darrenlarve 346 mg; die van een koningin 250
mg. Een werksterlarve weegt nauwelijks 140 mg.
5.9- Juist ! Het voedsel van de jongste larven bestaat uit twee componenten:
enerzijds uit een heldere secretie, afgescheiden door de hypopharyngale
klieren of voedersapklieren en anderzijds uit een witte melkachtige
component, afgescheiden door de kaakklieren of mandibulaire klieren. Het
voedersap wordt gemengd met enzymes, water en honing. De eerste twee
dagen krijgen de larven en mengsel van 20-60 % witte melk en 60-80% klare
vloeistof. Vanaf de derde dag vermindert het aandeel van de mandibulaire
secretie.
5.10- Het chorion is de buitenschaal van het ei die het embryo binnenin
beschermt tot het larfje uitkomt. De micropyle is de opening in het eitje, het
poortje waarlangs de zaadcel is binnengedrongen om het ei te bevruchten.

Op 1 mei 2016 Uitstap van de Rosse Bie naar Marc Mesotten,
die het hier uitlegt aan de aandachtige toehoorders.
– 14 –
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Welke planten zouden niet mogen ontbreken
in de buurt van een bijenhal in de Kempen
1 . Wilde reseda Reseda lutea
vast
N 5 P 5 bloei mei

tot september

2 . Klimop Hedera helix
klimplant n 5 P 5 bloei september
3 . Bonte crocus Crocus vernus
knolplant N 5 P 5 bloei februari

tot

tot

november

april

4 . Witte klaver Trifolium repens
vast
N 5 P 5 bloei mei tot oktober
5 . Spork Rhamnus frangula
struik
N 5 P 5 bloei mei

tot september

6 . Paardenbloem Taraxacom officinale
vast
N 5 P 5 bloei maart tot mei
7 . Braam Rubus fruticosus
struik
N 5 P 5 bloei mei tot augustus
8 . Marjolein Origanum laevigatum
vast
N 5 P 5 bloei juli tot september
9 . Rimpelroos Rosa rugosa
struik
N 5 P 5 bloei juni totoktober
Abeelding van Reseda lutea
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10 . Sneeuwbes Symphoricarpos orbiculutus
struik
N 5 P 5 bloei juli tot september
11 . Rotsooievaarsbek Geranium macrorrhizum
vast
N 5 P 5 bloei juni tot september
12 . Voorjaarsheide Erica carnea
dwergstruik
N 5 P 5 bloei januari tot mei
13 . Dwegmispel C otoneaster horizontalis
struik
N 5 P 5 bloei mei tot juli
14 . Steenraket Erysimum linifolium
vast
N 5 P 5 bloei mei tot augustus
15 . Veldesdoorn Acer campestre
boom (8 m)
N 5 P 5 bloei mei tot juni
Al deze planten zijn wintervast en vragen weinig zorgen.

Afbeelding van Erysimum linifolium
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