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worden langzaam maar merkbaar langer.
Afhankelijk van het weer gaat de koningin stilaan
het leven in haar volk aanwakkeren en zal ze beginnen met . . .
Iedereen vraagt zich af : wat 2017 gaat brengen !
Denk aan de Plantenruil op de Bijenmarkt !
Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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Nieuws van de bestuurstafel
Het mandaat van de bestuursleden van onze vereniging liep in 2016 ten
einde.
Zodoende diende het bestuur her verkozen te worden op de algemene
vergadering van 13 oktober 2016. Op de vraag naar kandidaten tot
toetreding bij het bestuur stelde Menno Saey zich kandidaat. Maarten Van
Geffen had eerder dit jaar zijn ontslag als bestuurslid gegeven. De overige
bestuursleden wensten hun mandaat te verlengen. De toetreding (Menno) en
de verlenging van de mandaten voor 3 jaar werd op de algemene
vergadering goedgekeurd.
De daar op volgende bestuursvergadering van 3 december werden volgende
functies/taken toegekend:
Voorzitter en webmaster: Toon Jacobs
Secretaris: Luc Pauwels
Penningmeester en verantwoordelijk uitgever Het Ros Bieke:
Hugo Braet
Facebookpagina de rosse bie: Menno Saey
Bestuursleden: Mieke Van Praet, Paul Van den Borne, Jef
Pessers en
Menno Saey
De statuten werden aangepast en ingediend voor publicatie in de bijlagen
van het Staatsblad.
Te raadplegen op het internet door te googelen: Belgisch Staatsblad >
Referentiedatabank > Rechtspersonen > Nederlands > invullen
ondernemingsnummer 0419671884 > opzoeking > lijst > beeld
Ofwel klikken op de link: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm
invullen ondernemingsnr. 0419671884 > opzoeking > lijst > beeld
T. J.
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A . V . I . B . – Nieuws
Maandpraatje
Nog even geduld! Kasten nog niet openen tenzij de buitentemperatuur 15 à
17 C° is. Vorige maand heb je al gekeken naar de hoeveelheid voedsel en
eventueel bijgevoerd of voederramen bij gehangen.
Bijen hebben reeds broed, afkoelen is uit den boze. Alles voor de start is
klaar of toch zeker dringend in gereedheid te brengen.

Overlarfproject
In het nieuwe bijenteeltproject is het overlarf project in de bestaande vorm
afgevoerd. Het project heeft nochtans meer dan 25 jaar zijn deugdelijkheid
bewezen. Meer en meer imkers namen deel met de jaren.
In de Raad van Bestuur van AVIB hebben we besloten om het project verder
te zetten als we voldoende overlarvers vinden voor de verspreiding van
larven.
De overlarvers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
• Beschikken over een raszuivere teeltmoer.
• Voldoende vlot kunnen overlarven.
• Enkel aangezogen larven verdelen.
• Een broedstaal van de kast met de teeltmoer laten onderzoeken op
Amerikaans Vuilbroed (betaald door AVIB)
• Werken volgens de “Gids voor goede imkerspraktijken”
• Lid zijn van AVIB
• Resultaten opvragen bij de deelnemende imkers en deze doorspelen
aan de AVIB verantwoordelijke
Diegenen die zich geroepen voelen om mee te werken aan dit project,
mogen zich kenbaar maken bij Harry Daems
e-mail: har.daems@skynet.be
gsm: 0474/641 909

Beste bestuivingsimkers,
Na overleg met de bestuivingswerkgroepen en Honeybee Valley (Ellen
Danneels) is er besloten om 1 platform voor heel Vlaanderen te updaten, iets
uit te breiden en in de toekomst gezamelijk te gebruiken.
De Lietenberg, Zutendaal, heeft sinds 2013 een eenvoudige voorstelling in
gebruik.
Dit zal aangepast en uitgebreid worden.
De heren Raymond Lambie en Wim Tollenaers onderhouden dit platform.
Bezoek eens de site: www.bestuivers.be
Je moet dan, heel eenvoudig, je registreren (emailadres en wachtwoord
ingeven).
plus:
ofwel als imker (aanbieder van bijenvolken voor bestuivingsopdrachten)
ofwel als teler (vrager naar bijenvolken voor bestuivingsopdrachten)
Dan kan je een aanbieding doen:
bv ik heb 10 bijenvolken beschikbaar voor de periode april en mei 2017
't Ros Bieke 2017 – 2
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De imker ziet zijn eigen aanbieding staan, niet van de andere imkers,
privacy...
De imker ziet ook de vraag naar bijen staan: naam en plaats van de teler.
Je kan dan een teler aanklikken en contacteren.
Wim Tollenaers gaat de site nog wat aanpassen:
de teelt weergeven (appel, kers, aardbei, courgette, ...)
de gevraagde hoeveelheid bijenkasten vermelden
Maar de hoofdzaak is dat het zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig blijft,
en dat vraag en aanbod gekend zijn.
met vriendelijke groet,
Leo Cuypers
AVIB bestuivingswerkgroep
0495-531605
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Honingbij op de bloem van de
Gele kornoelje ( Cornus mas ) die nu bloeit.
Nectar 5 / Stuifmeel 5

–4–
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Tiende kwisspel

GEZONDE BIJEN - dl 2
In dit tiende kwis-spel gaan we verder waar we met het vorige zijn geëindigd,
zoals mag blijken van bij de eerste vragen.
10.1- De ziekteverwekker bij het Amerikaans vuilbroed (AV) is:
A: een bacterie ? – Welke ?
B: een virus ? – Welke ?
C: een schimmel ? – Welke ?
D: een uitwendige parasiet ? – Welke ?
10.2- Zoals men uit de naam ‘vuilbroed’ kan afleiden, wordt het broed van de
bij geïnfecteerd. Dat gebeurt tijdens:
A: de eifaze ?
B: de larvefaze ?
C: de popfaze ?
D: de nymfefaze ?
10.3- Kan de imker door aandachtig toe te kijken de vuilbroedinfectie
waarnemen van bij het prille begin ?
Ja of Neen ?
10.4- Wanneer de ziekte al verder gevorderd is, kan ze door de imker vrij
gemakkelijk herkend worden.
Beschrijf minimum drie en zo mogelijk vijf symptomen van een
gevorderde vuilbroedinfectie.
10.5- Wanneer één volk duidelijk zwaar aangetast blijkt te zijn, mag men
veronderstellen dat ook de andere bijenvolken op die stand geïnfecteerd
werden:
Juist of Fout ?
10.6- Welke geneesmiddelen staan de imker ter beschikking om het AV te
bestrijden ?
10.7- Gelukkig komt een vuilbroedinfectie alleen voor in de nazomer of de
vroege herfst. In het voorjaar of in de hoge zomer komt een vuilbroeduitbraak
haast nooit voor;
Juist of Fout ?
10.8- De imker kan niets ondernemen om het AV te ontlopen;
Juist of Fout ?
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10.9- De schrik slaat ons om het hart bij al die ziektetoestanden. Is het dan zo
erg gesteld met de gezondheid van onze bijenvolken ? Is het AV dan zo
algemeen
verspreid ?
Ja of Neen ?
10.10-Hebben we dan met het AV het ergste gehad, of bestaat er nog een
grotere belager voor de gezondheid van onze bijenvolken ?
Ja of Neen ?

z

z

z

z

z

Verslag Symposium Bijengezondheid 2016
Het vijfde symposium van Bijen@wur, gehouden op 19 maart 2016 in het
congrescentrum Hof van Wageningen, trok ongeveer 130 belangstellenden.
Dit symposium is onderdeel van het Nationaal programma ‘honing’,
gesubsidieerd door de EU en het ministerie van EZ.
Het thema was: Bijengezondheid, een samenspel van erfelijkheid en
omgeving.
Dit thema was in sterke mate ingegeven door het veel aanwezige verlangen
van imkers om te streven naar volken met ideale eigenschappen, verankerd
in ideale genen, en voortgebracht door ideale koninginnen. Dit verlangen
naar ideale koninginnen is mede debet aan uitgebreide handel en vervoer
van koninginnen, met risico’s van het verplaatsen van ziekten en parasieten
over lange afstanden en landsgrenzen. Daarvan heeft de geschiedenis vele
voorbeelden opgeleverd, en nog steeds komen nieuwe ziekten en plagen
binnen. Een voorbeeld is de kleine bijenkastkever, waarover Bram
Cornelissen vertelde.
Inspelen op de omgeving
De directe aanleiding was het grootscheepse onderzoek dat werd door
‘Werkgroep 4’ van Coloss, door een grote groep onderzoekers op vele
locaties samen uitgevoerd en gezamenlijk gepubliceerd. Het werd
gepresenteerd door Marina Meixner, die een leidende rol in de samenwerking
speelde. Dit onderzoek heeft tot vele publicaties geleid, en is ook besproken
in Bijenhouden in vijf afleveringen (door Kees van Heemert). Het bleek dat
steeds de volken met een lokale koningin het beter deden dan die met een
koningin van elders (dus het lijkt niet nuttig te zijn koninginnen van ver weg te
importeren), zowel wat betreft gezondheid, volksoverleving, honingoogst,
zachtaardigheid. Maar ook dat het effect van de standplaats (omgeving, dat is
incl. de invloed van de imker) veel groter was dan dat van de erfelijke
herkomst. Dus beter goed op de omgeving inspelen en goed imkeren, dan
–6–
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een ‘goede’ koningin aanschaffen! In het programmaboekje staat een goede
samenvatting (wel in het Engels) van de presentatie.
Natuurlijke selectie van varroa resistente bijen
Ook over dat samenspel tussen omgeving en erfelijke aanleg gaat het
onderzoek naar natuurlijke selectie van varroa-resistente bijen, waar
Bijen@wur inmiddels sinds 2007 aan werkt. Dit werd gepresenteerd door
Tjeerd Blacquière, Delphine Panziera en Astrid Kruitwagen. Het ziet er naar
uit dat de geselecteerde bijenvolken inmiddels veel beter met varroa om
kunnen gaan dan de groep waarmee we destijds startten, en we weten
inmiddels ook iets over welk mechanisme daarvoor door de bijen gebruikt
wordt.

•

Natuurlijke selectie van varroa resistentie (873,58 kb)

Maar het opmerkelijke is: ook al doe je hetzelfde, het bleek dat de ene
populatie die op Tiengemeten (TG) staat, een ander mechanisme gebruikt
dan de populatie die in het voorjaar in de Amsterdamse Waterleidingduinen
(AWD) en de rest van het jaar in Lelystad staat. Door een of ander signaal
van de pop wordt de reproductie van de mijten geremd bij de TG-bijen, terwijl
bij de AWD vooral reproducerende mijten wist te ontdekken en te verwijderen,
door hygiënisch gedrag (onderzoek Delphine Panziera).

•

Varroa sensitive hygiene in naturally selected honeybee populations
(2,29 mb)

Het schoonpoetsen en verwijderen van mijten van het lichaam van de
werksters (bij zichzelf en elkaar) bleek geen rol van betekenis te spelen
(onderzoek Astrid Kruitwagen).
Ook dit onderzoek laat weer helder zien dat er een sterk samenspel is tussen
de omgeving en de erfelijke aanleg (genen), ook op een nationale/lokale
schaal: op een verschillende plek (omgeving) ontstaat een verschillende
aanpassing van de erfelijke aanleg. Ook over dit onderzoek is veel informatie
te vinden in het programmaboekje, in drie samenvattingen.

•

Grooming gedrag van geselecteerde en niet-geselecteerde bijen
(936,54 kb)

Bio-verzamelaar van zware metalen
Dat de omgeving ook weerspiegeld wordt in wat je op en aan de bijen kunt
vinden bleek uit het onderzoek van Sjef van der Steen, die bijen gebruikte om
te kijken naar de belasting met fijnstof en zware metalen, maar ook naar
eventuele kiemen van plantenziekten (voor vroege detectie). Op dit
onderwerp zal Sjef van der Steen in mei promoveren.

•

Het honingbij volk als bio-verzamelaar van zware metalen,
verontreiniging, plantpathogenen en stuifmeel (2,31 mb)
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Kleine bijenkastkever
Als door binnenkomen van de kleine bijenkastkever de omgeving voor bijen
weer verandert, zullen zij zich opnieuw moeten aanpassen. Datzelfde geldt
ook voor de imker. Bram Cornelissen probeerde aan de hand van literatuur
en onderzoek in te schatten hoe groot de gevolgen zullen zijn als de kever
het afstandje tussen Calabrië en West Europa overbrugt.

•

De kleine bijenkastkever in Nederland? (985,58 kb)

Minder goede vliegers door varroamijten
Bijen uit volken met (veel) varroamijten bleken in de presentatie van Coby
van Dooremalen minder goede vliegers te zijn dan die uit volken zonder
varroamijten. Als de volken daar bovenop nog langdurig blootgesteld waren
aan een ongeveer realistische concentratie van het neonicotinoïde
imidacloprid, was de vliegprestatie nog wat slechter. Imidacloprid blootstelling
alleen (zonder varroa) had geen effect.

•

Varroamijt en imidacloprid verminderen samen het vliegvermogen van
bijen (774,68 kb)

De expo bood ruimte aan diverse bedrijven en organisaties om hun waren
aan de imker te brengen, en enkele collega-instellingen en initiatieven waren
vertegenwoordigd via een poster of informatiestand.
Meer informatie

•

Programmaboekje Symposium Bijengezondheid 2016 (4,35 mb)

Mopje:

“Niemand thuis”

Ze deed zo lekker heet.
Ze zei: “Kom je vanavond, er is niemand thuis?”
Wahw, te gek..
Dus ik ging, belde aan ….. en inderdaad er was niemand thuis.
–8–
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Starterscursus

IMKER loopt

Deze 10-daagse-cursus gaat door in de Stadsboerderij, Veldekensweg 10 te
Turnhout, telkens op zondagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 u en is gestart
op 15/01/2017.
Leden van de rosse bie kunnen de voordrachten die hen interesseren
ook volgen.
Programma:
Datum
15/1/2017
29/1/2017
12/2/2017
26/2/2017
12/3/2017
19/3/2017
2/4/2017
9/4/2017
23/4/2017
30/4/2017

Onderwerp
Biologie en erfelijkheid
Kasten/materialen
Bijenhouden het ganse jaar/Bedrijfsmethode
Honing oogsten
Bijenproducten: was, propolis, Kgbrij, bijengif
Voorjaarsonderzoek/zwermverhindering
Bijenweide
Eenvoudige koninginnenkweek/uitbreiding
Inwintering/ziektes
Wetgeving/Registratie/Test

Lesgever
Rudy Hendrickx
Toon Jacobs
Erwin Hoebrechts
Bob Tops
Hugo Braet
Alex Bouters
Hugo Braet
Johan Van den Brand
Toon Jacobs
Ghislain De Rouck

Inschrijving:
Inschrijven is niet meermogelijk : de cursus is volzet en is reeds halfweg.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.Honingbijen op de Drakenwilg ( Salix sachalinensis ) Nectar 5 / Stuifmeel 5
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vvvvvvvvvvvvvvvv

Zoals de bij, ontnemen wij aan elke bloem

zijn zoete schat; de poten beladen met pollen

en de snuit met nectar, brengen wij onze buit
naar de korf; en zoals de bij

vergaren wij de dood als beloning.
Vvvvvvvvvvvvvvvv

William Shakespeare ( 1564 – 1616 )

Recept met honing.
“ “Gebakken peertjes met honing”
Honing is al sinds de oudheid voor peren
het zoetmiddel bij uitstek !
Ingrediënten, voor 4 personen :
4 peren
3 eetlepels honing
1 eetlepel boter
snuifje kruidnagelpoeder
slagroom
Bereiding :
Schil en halveer de peren en verwijder de klokhuizen.
Plaats de peren met de binnenkant naar boven in een ovenschotel en
vul de peertjes met ¼ eetlepel honing, mespunt boter en
kruidnagelpoeder.
Maak een siroop door 1 eetlepel honing op te lossen in 1 ½ dl heet
water. Giet dit rond de peren. Plaats de schotel 20 – 30 minuten in de
oven op 180° ; enkele malen bedruipen.
Dien warm op met dik geklopte slagroom .
En vervolgens heerlijk snoepen !

☺☺☺☺☺
– 10 –
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TE NOTEREN
Tip:
Om het niet te vergeten,
Noteer op uw kalender en /
of agenda.

Starter cursus :
zondag 12 maart : Bijenproducten : Was, stuifmeel, propolis, bijengif en
koninginnenbrij.
zondag 19 maart : Voorjaarsonderzoek en zwermverhindering

Op zondag 26 maart “ Bijenmarkt en Plantenruil” :
vanaf 13.00 uur in de Heischuur, , Schuurhoven 2 te Oud-Turnhout
13.00 – 14.00 : Aanvoer bijenvolken, planten en materiaal
14.00 – 15.00 : Plantenruil en materiaalverkoop
Demo-stand mandenvlechter
15.00 – 17.00 :: Verkoop van bijenvolken per opbod
Inkom gratis. Dranken en pannenkoeken aan democratische prijzen

Starter cursus
zondag 2 april : Bijenweide
zondag 9 april : Eenvoudige koninginnenkweek – uitbreiding
zondag 23 april : Inwintering / ziektes
zondag 30 april : Wetgeving / Registratie / Test

Op donderdag 11 mei ledenvergadering :
in de stadsboerderij : Veldekensweg 10 Turnhout vanaf 19,30 uur
Bijenziektes door inspecteur dierenarts Nathalie Jacobs
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datum

Activiteiten begin 2017

Di 7 mrt. 17

Bestuursvergadering

Zo 26 mrt 17

Bijenmarkt & Plantenruil

Di 2 mei 17

Bestuursvergadering

Do 11 mei 17

Ledenvergadering : Bijenziektes

Zo 18 juni 17

Rosse Bie op Barbecue

Aazazazazaza

Een gebroken lans voor de Aalster methode
Gelezen op het bijenforum
Door : Tjeerd Blacquière
Tot voor kort kende ik Aalst alleen maar uit de boeken van Louis Paul Boon
(zoals "Het jaar 1901", een aanrader!). En natuurlijk van de Aalster methode.
Steeds gedacht dat die twee hetzelfde waren. Voor een Fries is alles
beneden de rivieren (bijna) België. Ik weet inmiddels beter, en wil aan de
tweede (Nederlandse) Aalst een hommage brengen, vanwege de roemruchte
"Aalster methode". Voor die methode breek ik een lans.
Menig beginnend imker, tijdens of na de beginnerscursus, kijkt met eerbied
op tegen de ervaren imkers, vooral tegen diegenen die aan koninginnenteelt
doen, en hoopt dat hij/zij via het krijgen van zo een geweldige koningin mag
meedelen in de glans van het imkeren met super bijen. Bij de jaarlijkse
telefonische wintersterfte enquête die bijen@wur en de NBV in april afnemen,
noemen imkers hun bijen heel bescheiden vaak 'gewone' bijen, hybriden,
vuilnisbakkenras, huis-tuin-en-keukenbijen, tegenover de trotse melders van
'Buckfast´ of 'Carnica', lijn x en z.
Natuurlijk hebben de geteelde rassen goede eigenschappen, zeker voor het
imkeren: rustig op de raat, laat of niet zwermen, zachtaardig. Maar de
Nederlandse bijen, vermeerderd met de Aalster methode, en verschillend bij
verschillende imkers, hebben ook hun voordelen: ze zijn aangepast aan hun
eigen directe omgeving (want de imker houdt steeds de beste aan), ze zijn
heel variabel net als onze zomers. Ze zijn vruchtbaar. Ze steken misschien af
en toe iets sneller, maar dat leert de imker zorgvuldig te werken. Desnoods
eens een keertje niet in hemdsmouwen.
De Aalster methode is natuurlijker
In de natuur zal een volk dat goede aangepaste eigenschappen heeft beter
overleven dan een volk met minder goede aanpassing. Het goede volk zal
goed groeien, en in staat zijn zwermen af te scheiden. Nieuwe aangepaste
volken. Daardoor zullen die gunstige aangepaste eigenschappen (die
– 12 –
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verankerd zijn in op de genen op de chromosomen) beter overleven dan de
eigenschappen die minder goed passen. De hele populatie van bijenvolken
zal steeds beter aangepast raken. Alleen: op een andere plek kunnen af en
toe andere eigenschappen gunstig zijn, waardoor daar de bijen ook anders
worden. Dat kan al verschillen op tien kilometer afstand. Bijvoorbeeld door
een verschil in bodem, en daardoor in flora en dracht.
De Aalster methode lijkt nog veel op de 'natuur': de beste volken (de best
aangepaste) zullen de meeste kans hebben koninginnen te leveren voor het
volgende jaar, de jonge koninginnen zullen zelf paren met de darren in de
omgeving. Dat zijn darren van volken die het goed doen ter plekke (slechte
volken leveren minder darren). De beste volken zijn niet alleen maar de beste
omdat ze gunstige 'imkereigenschappen' hebben, maar misschien ook omdat
ze goed passen bij de plaatselijke drachtomstandigheden, of omdat ze beter
bestand zijn tegen plaatselijk aanwezige ziekten. Zelfs overal voorkomende
ziekten kunnen per locatie verschillende eigenschappen hebben.
Raszuivere volken hebben eigenschappen die uit de van nature aanwezige
eigenschappen door de veredelaars / telers werden gekozen, maar op basis
van het functioneren van de volken op een heel andere locatie dan de uwe of
de mijne: Schiermonnikoog is geen Aalsmeer (hier is het gras natter en de
hemel verder weg). Op de bevruchtingsstations lijken alle darren op elkaar,
en daardoor ook de werksters in de volken (en de eventuele jonge
koninginnen volgend jaar).
Aalster imkers mogen trots zijn!
Imkeren met 'Nederlandse' bijen is iets veeleisender dan met raszuivere bijen
(vanwege soms onrustig gedrag, zwermen, variatie), kun je dat goed dan ben
je een goede imker. Bovendien draag je met Aalsteren bij aan Nederlandse
bijen die natuurlijker aangepast zijn, en help je de genetische variatie van
onze bijen zo groot mogelijk te houden. Dat is meer waard dan het koesteren
van een paar geïsoleerde populaties met raszuivere oorspronkelijke bijen
(bijvoorbeeld 'Zwarte') -hoewel ook nuttig-, of het inkruisen van (door
veredelaar gekozen) resistenties in raszuivere bijen. Voortaan hoor ik van
imkers bij de enquête met trots: Ik werk met Nederlandse bijen met de Aalster
methode, alleen dat is goed genoeg voor mij. Daar zijn wij fier op (kan dat
ook in het Nederlandse Aalst?).
Meer informatie over de misschien veel te sterke beperking van (natuurlijke)
erfelijke selectie in onze honingbijen is te lezen in Neumann & Blacquière,
The Darwin cure for apiculture? (Evolutionary Applications,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.12448/full). Er zal ook een
Nederlandse versie van dat artikel verschijnen.

☺☺☺☺☺
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TYPE-ANTWOORDEN OP KWIS-SPEL nr 10
GEZONDE BIJEN dl 2
10.1- A: De verwekker van het AV is de bacterie Paenibacillus larvae larvae.
De sporen van deze bacterie zijn bestand tegen hoge en lage
temperaturen. Ze weerstaan aan agressieve zuren en ze behouden hun
kiemkracht gedurende tientallen jaren;
10.2- B; De infectie geschiedt tijdens het larvestadium. De jongste larfjes zijn
het gevoeligst. Ze nemen de ziekteverwekkende sporen op samen met het
voedsel dat hen door de voedsterbijen wordt toegediend.
10.3- NEEN ! De jongste larven worden in de kortste tijd door de bacteriën
overrompeld en sterven snel af. Ze worden door de poetsbijen verwijderd
voordat de imker wat van de infectie heeft kunnen bemerken. Voor de imker
zichtbaar en voor het bijenvolk gevaarlijk, wordt de ziekte pas wanneer de
larve zich ondanks de infectie tot gestrekte larve kan ontwikkelen. Op dat
ogenblik wordt het larvelichaam door de bacteriën overwoekerd en sterft af.
De larven nemen dan een koffie-met-melk-kleur aan die langzamerhand
donkerder wordt.
10.4- Symptomen:
4.1- Het zieke volk is een achterblijver. Het vertoont geen haaldrift, er zit
geen ‘schwung’ in, vergeleken bij de gezonde volken op de stand.
4.2- In een raat met gesloten broed, komen cellen voor met vochtig
glanzende, ingezakte en/of gescheurde celdeksels. Het broedpatroon
vertoont veel lege cellen, onregelmatig verspreid, net als gaten in een
peperbus of zoals bij hagelschot.
4.3- Sommige larven zijn niet mooi parelwit, maar eerder grauw of
vaalgeel; de segmenten van de larvehuid lijken opgelost.
4.4- De inhoud van sommige gesloten cellen is veranderd in een
slijmerige substantie. Met een lucifer kan men de celinhoud als een
centimeterlange slijmerige draad optrekken, alsof hij uit een lijmpot komt.
4.5- De celinhoud is opgedroogd tot een bruinzwart korstje met ruw
oppervlak tegen de onderste celwand, vanwaar het maar moeilijk te
verwijderen is.
10.5- JUIST! En die verspreiding over de andere kasten gaat bijzonder snel
en langs het bijenvoedsel om. Een zwaar aangetast volk is een gemakkelijke
prooi voor rovende bijen, die samen met de buit ook de infectie in de kast
brengen. De imker zelf is echter de grootste verspreider van de infectie. Dat
gebeurt bv. wanneer hij besmet broed overhangt, of een zwerm van
onbekende herkomst op zijn stand logeert. Hij kan ze achternareizen
wanneer hij zijn bijen naar een drachtgebied of naar een paringsstation
brengt. De imker kan besmette honing als bijenvoedsel gegeven hebben. Hij
kan de ziekteverwekkende sporen dragen op zijn handschoenen en op zijn
borstel, op zijn ramenheffer en zijn schraapbeitel. Zelf de wasrestjes aan zijn
schoenzolen kunnen de kiemen verspreiden…’zover zijn voeten hem dragen
kunnen..’
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10.6- In ons land is bij wet verboden om het AV te bestrijden met
medicamenten. Eens de ziekte officieel werd vastgesteld, moeten de
aangetaste volken opgeruimd worden.
De afwikkeling en het toezicht op deze procedures berust bij de
inspecteur-dierenarts van het FAVV die zich kan laten bijstaan door een
bijenteeltassistent én de imker.
De imker kan aanspraak maken op een vergoeding volgens een
procedure van de hierboven genoemde instantie, indien hij daar geregistreerd
staat.
10.7- FOUT! Een vuilbroeduitbraak is aan geen seizoen gebonden. Zolang er
broed aanwezig is, kan het ook geïnfecteerd worden met de bacterie
Paenibacillus larvae larvae.
De sporen kunnen gemakkelijk van het ene jaar naar het andere
overwinteren en met ongemene heftigheid tot ontwikkeling komen tijdens de
broedaanzet in het voorjaar.
10.8- FOUT! T.a.v. het AV gelden dezelfde voorbehoedsmaatregelen die van
toepassing zijn om andere ziekten te voorkomen, zoals:
8.1- Uitsluitend imkeren met sterke goed ontwikkelde, goed doorvoede
bijenvolken.
8.2- Raten regelmatig vernieuwen zodat sporen van de bacterie niet
langer aanwezig blijven in het volk.
8.3- Uiterste hygiëne betreffende kasten en hulpmaterialen.
8.4- Doelgerichte teelt en selectie op poetsdrift en hygiënisch gedrag.
Deze criteria zouden voorrang moeten hebben op haaldrift en
zachtaardigheid.
8.5- Voorzichtigheid is geboden bij de keuze van een standplaats met
grote concentraties van bijenvolken.(fruit- koolzaad- en heidedrachten)
8.6- Vreemde zwermen, aangekochte (pakket-)bijen, terug opgehaalde
paringsvolkjes zouden een poosje in quarantaine moeten gehouden worden
tot gebleken is dat ze
vrij zijn van de klinische symptomen van vuilbroed.
8.7- Vermijd het voederen van honing van vreemde herkomst.
10.9- Gelukkig loopt het allemaal niet zo’n vaart. Jaarlijks worden er tiental
gevallen van vuilbroed aangegeven. Als er in ons land 5.000 imkers zijn,
betekent zulks dat één imker op vijfhonderd door het vuilbroed getroffen
wordt.
10.10- Helaas, die bestaat inderdaad. De grootste belager die jaarlijks de
meeste slachtoffers maakt onder de bijenvolken, is een ectoparasiet, de mijt
Varroa destructor.
Maar daaromtrent is reeds zo’n massa gedrukte en digitale informatie
beschikbaar, naast beeldmateriaal in alle vormen, dat wij daaraan nog iets
zouden kunnen toevoegen met een kwis-spel.

☺☺☺☺☺
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