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1. Ieder lid mag deelnemen, maar moet ook op de keuring aanwezig zijn. 

2. Elke aanwezige is ook keurder. Ook niet leden of familie zijn bij deze editie toegelaten.
 
3. Er zijn minstens twee bestuursleden en één lid die instaan voor de goede gang van 

zaken en optreden als hoofdjury. Ook zij mogen deelnemen aan de keuring. 

4. Elke keurder mag maximaal 3 potten van duidelijk verschillende soorten 
gekristalliseerde of vaste honing ter keuring indienen. Vloeibare honing mag niet 
ingediend worden.  Wanneer een pot wordt omgedraaid en de honing loopt tegen 
het deksel aan wordt de honing als vloeibaar beschouwd. De potten zullen moeten 
voldoen aan volgende criteria om aanvaard te worden voor keuring :
• Van het reglementaire type zijn : met een inhoud van 500 gr. en gesloten met het 
bijhorende reglementaire deksel
• Zij moeten anoniem zijn (zonder naam, merkteken, sluitklever of etiket ) 
begeleid zijn van een reglementaire etiket ( los – dus niet op de pot gekleefd ) 
• Zuiver en presentabel zijn (zowel deksel als pot) 

5. Het product zal op de volgende criteria worden gekeurd: 
• Vochtgehalte door middel van een refractometer; maximale waarde 20% - een 
hogere waarde zal wel een groot puntenverlies betekenen maar geen diskwalificatie

• Het nettogewicht van de pot ( het totaal gewicht min het gemiddeld gewicht van 
10 lege potten met deksel – door de hoofdjury bepaald) 

• De presentatie van de gesloten pot  -  uitzicht zuiverheid pot en deksel uitwendig
• Etikettering volgens de regels van het los geleverde etiket (herkomst, naam, soort, 
gewicht en houdbaarheid)  

6. Deze punten worden door de leden van de hoofdjury gequoteerd:
• Verschillende punten van de honing (zuiverheid -al of niet aanwezig zijn 
van zichtbare onzuiverheden zoals schuim aan de oppervlakte, luchtbelletjes, 
onzuiverheden in de honing) 
• Kristallisatie van de honing (hardheid - schifting -vorm) 
• Label : “lekkerste honing” - smaak en geur (zijn subjectieve criteria) SPECIALE 
PRIJS 

Algemeen reglement - honingkeuring 2019
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Algemeen reglement - honingkeuring 2019

Groetjes, het bestuur.

7. Deze punten worden door alle aanwezige keurders gequoteerd: 
De puntentelling gebeurt door de deelnemers en worden nagerekend door de hoofdjury. 
Om fouten en discussie uit te sluiten, zal elke deelnemer zijn puntentelling voor de 
proclamatie kunnen nakijken. De hoofdjury heeft de eindbeslissing. Bij een eventuele 
gelijkstand zal de hoofdjury, hij die het dichtst bij de 500 gr. netto inhoud komt , als 
eindwinnaar aanwijzen. 

8. Prijzen:
- De winnaar van de “lekkerste honing” ontvangt een oorkonde 
- De winnaar van de keuring ontvangt een oorkonde en een waardebon van 25 € 
- De tweede en derde plaats ontvangen een waardebon van respectievelijk 15 € en 10 € 

Elke deelnemer is geacht het reglement te kennen en te aanvaarden zoals het op de 
keuring zal worden voorgelegd. Aanpassingen aan dit reglement blijven enkel mogelijk na 
evaluatie van het bestuur en kan niet gewijzigd worden voor de volgende editie van de 
honingkeuring. 
 
Tot slot hopen wij op een even grote en enthousiaste opkomst als vorige jaren en wensen 
ons ook dit jaar te kunnen verheugen op een hoge kwaliteit van het product dat wij het 
resultaat van onze hobby plegen te noemen. 

Kleurrijke variatie aan honingpotten -en smaken.
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Insecticide in luizenpoep doodt bijen en mieren

In luizenuitwerpselen (honingdauw) zit veel suiker. Vliegende insecten eten het graag. 
Maar er zit ook dodelijk gif in.

Honigdauw – de poep van blad- en wolluizen – blijkt soms neonicotinoïden te bevatten. 
Dat is slecht nieuws voor onder andere bijen, mieren, zweefvliegen en sluipwespen. 
Die eten de zoete, kleverige uitwerpselen, en kunnen zodoende de giftige insecticiden 
binnenkrijgen. Nectar met neonicotinoïden (‘neonics’) kan dodelijk zijn voor deze insecten, 
was al bekend uit eerder onderzoek. Dat geldt ook voor honingdauw, concluderen Spaanse 
en Nederlandse wetenschappers nu in wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

„Wolluizen en enkele andere soorten, zoals bladluizen, zijn sapstroomzuigers”, zegt 
Marcel Dicke, hoogleraar entomologie aan de Wageningen Universiteit en co-auteur van 
het artikel. „Ze zuigen de suikerrijke plantensappen op. Maar omdat ze weinig bewegen 
en veel nakomelingen produceren, hebben ze vooral veel eiwitten nodig. Dus wat doen 
ze? Ze filteren de aminozuren die ze nodig hebben uit het afgetapte plantensap, en de 
suikerrijke resten poepen ze uit. Die vormen een ideale suikerbron voor insecten als 
zweefvliegen en sluipwespen.” Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 50 procent van de 
sluipwespen in citrusboomgaarden en tarwevelden regelmatig honingdauw eet. Vooral 
in landbouwgebieden is honingdauw een belangrijke, koolhydraatrijke voedselbron voor 
insecten.

Alle zweefvliegen stierven
De onderzoekers behandelden citrusbomen op twee manieren met twee veelvoorkomende 
soorten neonics (thiamethoxam en imidacloprid): ze injecteerden de insecticide in de 
bodem of bespoten de bladeren ermee. Vervolgens lieten ze citruswolluizen plantensap 
van behandelde en onbehandelde bomen aftappen en voerden ze de honingdauw aan 
zweefvliegen (Sphaerophoria rueppelli) en sluipwespen (Anagyrus pseudococci).

Bij citrusbomen waarvan de bladeren waren behandeld met thiamethoxam (dat zo’n 25 
procent van de Europese insecticidenmarkt uitmaakt) stierven alle zweefvliegen. Een 
bladbehandeling met imidacloprid (dat nóg iets vaker wordt gebruikt als insecticide) 
zorgde ervoor dat bijna 50 procent van de zweefvliegen binnen drie dagen stierf. Bij 
de bodeminjectie stierf zo’n tweederde van de zweefvliegen door thiamethoxam; 
imidacloprid had geen significant effect. Ook de sluipwespen waren vooral gevoelig voor 
thiamethoxam: bijna 60 procent stierf, zowel na bladbehandeling als na bodeminjectie. 
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Insecticide in luizenpoep doodt bijen en mieren

Bron: Overgenomen van https://www.nrc.nl, Gemma Venhuizen, 9 augustus 2019

Groetjes, Het bestuur

Imidacloprid zorgde niet voor significant meer dode wespen.

De onderzoekers benadrukken dat neonics-honingdauw een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan de insectensterfte en dat deze vorm van vergiftiging tot nu toe over het hoofd 
is gezien. Dicke: „We moeten nog kijken wat de precieze consequenties zijn; dit onderzoek 
is vooral bedoeld om aan te tonen dat honingdauw neonicotinoïden kan bevatten. Het is 
goed dat de EU al drie veelvoorkomende neonicotinoïden in de ban heeft gedaan, maar 
we zouden nog meer oog mogen krijgen voor de nuttige insecten in onze omgeving. We 
hebben zoveel vrienden in de natuur – sommige sluipwespsoorten vallen bijvoorbeeld 
eieren van de eikenprocessemot aan – maar we maken ze het leven zuur.”

Per overschrijving aan de Wase Imkersbond rekeningnummer:
BE41 0680 3531 6010 BIC: GKCCBEBB

Over te maken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2020 + geboortejaar + aantal 
ingewinterde kasten in de mededeling, als je dat nog niet doorgegeven hebt.

Gelieve zo snel mogelijk uw lidgeld te voldoen. Liefst voor midden december want dit is de 
deadline voor de verwerking van de ledenlijsten.

Normaal lidgeld WIB : €35.00 
Voor Nederlandse abonnees is het €35, + €5, verzendingkosten. 

Lid voordelen zijn:
Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B., Verzekering. en vrije toegang tot alle 
vergaderingen van de WIB. Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke, gebruik slinger, 
overlarfprogramma, info per mail en internetdropbox met een schat aan informatie.

Als bijlid betaalt u €12,00. U ontvangt dan alleen HWB, informatie via mail en mag u de 
vergaderingen bijwonen en deelnemen aan het overlarfprogramma.

Lidgeld 2020
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Lidgeld 2020

Overschrijving met vermelding naam + lidgeld 2020 + geboortejaar + aantal ingewinterde kasten

Ook dit jaar geven we onze leden opnieuw een unieke kans om EN Het Waasse Bieke 
EN ’t Groene Waasland in een slag in huis te halen. Alleen trouwe leden kunnen van 
deze mogelijkheid genieten. ’t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en 
milieutijdschrift over de natuur in het Land van Waas. Het wordt samengesteld door niet 
minder dan NEGENTIEN verenigingen (waaronder ook jouw vertrouwde WIB) die begaan 
zijn met de natuur en milieu in onze eigen streek. 

Wat is een Combi-abonnement? 
Normaal lidgeld WIB : €35.00 
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €40.00

LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abonnement voor  ’t Groene 
Waasland blijft €6,00. De vermindering wordt deels gedragen door de WIB en door ’t 
Groene Waasland.

Groetjes, het bestuur
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Rondzwervende bijen in Berlijn

Bron: Overgenomen van https://www.standaard.be, 09/08/2019 om 16:43 door mg 

Groetjes, Olivier

Bijenzwermen zijn op zoek naar een gepaste habitat in Berlijn, nadat een sterke stijging 
van het aantal hobbyimkers voor een ‘bijenboom’ zorgt in de stad.

‘Veel mensen zijn bezorgd over de klimaatverandering en willen iets doen’, zegt Benedikt 
Polaczek, voorzitter van de Berlijnse bijenteeltvereniging. ‘Maar nu zijn er in de regio van 
Berlijn alleen al 10.000 bijenkolonies’, zegt Polaczek. Hij waarschuwt dat er niet voldoende 
voedsel is voor alle bijen, en ook geen aangepaste plaatsen waar ze zich allemaal kunnen 
nestelen.

De gepaste habitat vinden, lukt niet altijd even goed in een stedelijke omgeving, en 
sommige bijenkolonies houden dan maar halt op een voertuig of balkon in de Duitse 
hoofdstad.

Er zijn 50 zwermenvangers beschikbaar, die als vrijwilliger 24 uur op 24 beschikbaar zijn 
om duizenden bijen te vangen. ‘De truc is om de meerderheid van de kolonie te vangen, 
samen met de koningin’, zegt vrijwilliger Jonas Hörning. ‘Dan volgt de rest meestal.’

De vrijwilligers maken gebruik van een speciale doos om de bijen te vangen. Als de zwerm 
op een tak zit, kan de tak worden afgezaagd en de bijen zo worden gevangen. Zitten ze op 
een wagen of lantaarn bijvoorbeeld, dan worden ze bespoten met suikerwater en zachtjes 
in de doos geborsteld. De kolonies die niet gevangen worden, sterven meestal. Het is niet 
moeilijk om een nieuwe thuis te vinden voor de bijen, omdat er in Duitsland een website 
bestaat om bijenzwermen uit te wisselen.

Om ervoor te zorgen dat een kolonie niet gaat zwerven, moet de imker alle zwermcellen 
van de bijenkoningin verwijderen. ‘Maar het is niet simpel om ze allemaal weg te krijgen’, 
zegt Polaczek.

Het zwerfseizoen voor bijen is op dit moment voorbij, maar Polaczek waarschuwt 
geïnteresseerden niet te snel als imker te beginnen. Een opleiding tot imker duurt vijf jaar, 
maar niet iedereen volgt de volledige vorming.
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Plantenactie

Imkers zijn begaan met hun bijen en grijpen elke kans om te helpen in hun 
voedselvoorziening. Daarin is de nazomer een cruciale periode. Op die moment wordt 
immers de wintervoorraad opgebouwd en worden de winterbijen gekweekt. De kolonie 
mag dan niets ontbreken. 

Het bestuur van de WIB wil zijn leden hierin ondersteunen en organiseert daarom 
een plantenactie. De vorige keer kon men kiezen tussen twee bomen, nu zijn er twee 
sierheesters aan de beurt. Ook onze tuinen zijn niet oneindig groot maar voor een heester 
heeft iedereen wel nog een plekje in de tuin vrij.

Het aangeboden plantgoed wordt in containerpot aangekocht en door het bestuur op een 
afgesproken datum bij u thuis geleverd. Na de uiterste besteldatum ontvangt u daarover 
meer informatie. 

De planthoogte bij aankoop is ongeveer 30 à 40 cm. 

Lonicera fragrantissima - €8
In het Nederlands winterkamperfoelie genoemd is een prachtige middelgrote 
halfwintergroene heester met een bolvormige, bossige en soms iets warrige groeivorm. 
Hij bloeit van januari tot april met zoet geurende, kleine, ivoorwitte bloempjes. Lonicera 
fragrantissima doet het goed in iedere goed doorlatende grond en houdt van een zonnige 
of halfschaduw standplaats. De winterkamperfoelie is goed winterhard, traaggroeiend en 
behoeft niet veel snoei. De rode bessen zijn geliefd bij de vogels en de sterkgeurende 
bloemen trekken in het voorjaar heel veel bijen aan die er voornamelijk nectar op 
verzamelen.

Vitex agnus castus var. latifolia - €8
Deze zon minnende heester is met zijn grijzige blad en late bloei (augustus) een aanwinst 
voor de tuin en de insecten. In het voorjaar duurt het bijzonder lang voordat de eerste 
bladknoppen open komen; blijf geduldig wachten! Plant Vitex op een warme, beschutte 
en droge plek. Het blad kan als thee gebruikt worden. In een normaal jaar worden de 
bloemen met mate bezocht maar met de warme zomers van de voorbije jaren voelt de 
heester zich meer een meer op zijn plek in ons klimaat. En dat ziet men in het bijenbezoek.
Filmpje hier te bekijken: https://www.dropbox.com/preview/cursus/Audio-Video/
Honingbij%20op%20Vitex%20agnus-castus%20Latifolia%20-%20Meise.mp4 
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Plantenactie

Lonicera fragrantisima - Foto Olivier Foubert

Groetjes, Olivier

Vitex agnus-castus var. latifolia - Foto Olivier Foubert

Hoe bestellen?

Stuur voor 20/10/2019 een mailtje naar olivierfoubert@hotmail.com met volgende 
gegevens: naam, voornaam, leveradres, uw heesterkeuze en het aantal gewenste 
exemplaren.
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Groetjes, Olivier

Op het internet vind je heel wat leuke en informatieve bijenweetjes.  Zo stootte ik onlangs 
op de spreuk ‘Pardon the weeds, we are feeding the bees’. Een bordje dat ook bij ons 
niet zo mistaan. Iets helemaal anders : een bijenkast volledig uit lego gemaakt. Creatief 
en grappig maar wie gaat al die blokjes proper maken? Dat wespen zich schuldig durven 
maken aan het consumeren van aangeboden suikers in de vorm van frisdrank is geweten. 
Maar op het einde van het seizoen maakt het ook voor bijen weinig uit waar ze hun suikers 
vandaan halen. Een meloen bevat suiker & vocht. Twee vliegen in een klap. Soms moet 
je het niet zo ver zoeken en kom je ook leuke dingen tegen in jouw buurt. Zo fietste Willy 
onlangs door de fietstunnel aan de Oudaan te Antwerpen waarvan de wanden met een 
bijentafereel in graffiti waren versierd.

Enkele leuke beelden

Graffiti in de Oudaen - Foto Willy Devriese

Soms is een woordje uitleg niet misplaatst

Bijen & watermeloen

Een bijenkast uit lego
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Groetjes, Olivier

Een dagje plantentuin in Meise

Rhus chinensis - Foto Olivier Foubert Tetradium danielli - Foto Olivier Foubert

Fuchsia paniculata - Foto Olivier Foubert Heptacodium miconioides - Foto Olivier Foubert

25 Augustus, een niet té warme en zonnige, bijna nazomerdag. Ideaal om nog bijen en 
planten te spotten, deze keer in de plantentuin te Meise. Overigens zeer de moeite waard 
om te bezoeken, er is een bijenstand en een restaurant... . Zoals te verwachten viel de 
bijenboom (Tetradium) in de smaak, maar de Rhus chinensis, de Chinese versie van de wel 
gekende fluweelboom, moest zeker niet onderdoen. Bovendien werd er vooral stuifmeel op 
verzameld, dit in tegenstelling tot de bijenboom. Andere planten die veel bijen op bezoek 
kregen waren de Seringfuchsia en de zevenzonenboom. Van al deze planten is gezien de 
vorstgevoeligheid de Fuchsia wel het moeilijkst, al is dat steeds minder een probleem. 
Het is in ieder geval een pareltje die eigenlijk niet mag ontbreken, desnoods in pot.
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Renovatie reuzenkorf deel 1

In 2011 werd er met de medewerking van de gemeente Beveren een nieuw educatief 
project gebouwd rond de bijen aan de bijenhal van Hof-ter-Saksen in de vorm van een 
grote bijenkorf. Na 9 jaar was deze ReuzenKorf ( juiste en beschermde schrijfwijze) aan 
een grondige restauratie toe. De buitenomkleding van kokos omwonden draineerbuizen 
was een zeer gegeerd nestmateriaal voor heel wat vogels en misschien zelfs voor de 
eekhoorns. De natuurlijke vezels waren ook onderhevig aan biodegradatie en mossen. 
Vooral de “koepel” was erdoor slechts aan toe. De draineerbuizen hadden bovendien ook 
schade opgelopen door de hevige hagelbui van enkele jaren geleden. Hierdoor was de 
constructie niet meer zo waterdicht. 

Op de container - Foto Rudi Van Hese Welverdiende pauze - Foto Tim Van Erck

Drainagebuizen verwijderen - Foto Rudi Van Hese Overleg - Foto Rudi Van Hese
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Groetjes, Willy

Groetjes, Het bestuur

Renovatie reuzenkorf deel 1

Opgave aantal bijenvolken

Telling van de bijenvolken, waarom?

Europa verdeelt jaarlijks een aantal miljoenen subsidies ten behoeve van de Europese 
bijenteelt. Het verdeelcriterium is het aantal bijenvolken. Een deel daarvan komt ook naar 
België waar het verdeeld word tussen Vlaanderen en Wallonië. Dit jaar is de Belgische 
subsidie gehalveerd tegenover de jaren voordien. Vandaar het belang van de telling 
waarbij het aantal ingewinterde bijenvolken moet doorgegeven worden. Daarbij tellen de 
reservevolkjes ( 5 of 6-ramers) ook mee.

Deze telling staat VOLLEDIG los van verplichtingen naar FAVV of andere. De WIB geeft 
enkel het totaal aantal volken door en nooit de personen.

Om dit euvel tijdelijk op te lossen, werd de koepel bedekt met een stevige rubberen “hoed”. 
Hoog tijd dus voor reparatie en een opfrissing. Voor de restauratie van de bekleding werd 
voor het oorspronkelijk – maar bij de bouw te duur bevonden – idee gekozen, namelijk 
de bekleding met riet. Na een aanbestedingsronde werd een rietdekker aangesteld. Als 
voorbereidend werk werd op vrijdag 13 september met de medewerking van Jan Van 
Bogaert van de groendienst en een medewerker en met behulp van een hoogtewerker, 
de rubberen beschermhoed en een deel van de omkleding van de koepel weggenomen. 

Op zaterdag 14 september gingen Rudy, Willy, Gilles en Tim aan het werk om de rest van 
de omwikkeling weg te nemen. Dankzij de vlotte samenwerking, een door de gemeente 
ter beschikking gestelde container voor de afvoer van het materiaal, de  koffiekoeken 
en de heerlijke door Tim gebakken appelcake verliep dit werk zeer vlot. Het resultaat is 
een “blote” ReuzenKorf, klaar voor een nieuwe bekleding. Om deze tijdelijk waterdicht te 
maken, werd op donderdag 19 september met de hulp van enkele potige gasten van de 
groendienst en onder leiding van Guido en Willy een plasticfolie over de koepel gelegd. 

Wordt vervolgd!
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Biotechnische varroa behandelingen (Van Pelt T.)

Donderdag 30 mei stond in het rood aangestipt in mijn agenda. Immers, die dag had 
ons bestuur een ‘Bienensachverständiger’ met de naam Thomas Van Pelt uitgenodigd. 
Thomas woont al 10 jaar in Allgäu, Zuid-Duitsland. Hij zet zich in voor duurzaamheid en 
gezonde bijen en hij is een erkend bijendeskundige, die zich verantwoordelijk weet voor 
imkerscholing en monitoring van bijengezondheid voor het gebied Lindau - Westallgau in 
Beieren. Hij verzorgt naast lessen ook workshops. Die avond kwam hij ons zijn visie brengen 
over varroa behandelingen bij bijen. Thomas probeert ons te overtuigen de chemische 
behandelingen te vervangen door de biotechnische methoden.

Waarom geen chemische producten meer?

1. Synthetische medicatie
Hierbij denken we bvb aan Perizin en Apitraz met als werkzame bestanddelen coumaphos 
en amitraz. Vrij snel kon de varroamijt hier tegen een resistentie ontwikkelen zodat deze 
producten niet meer bruikbaar zijn. Ze zijn bovendien oplosbaar in vet zodat ze zich 
kunnen opstapelen in de bijenwas. Een andere voorbeeld is Thymovar met als werkzaam 
bestanddeel thymol. Thymovar heeft een werking van 85 tot 97 % wat zeker niet slecht is. 
Nadeel is dat er residu’s werden terug gevonden in was en honing.
Conclusie van Thomas: enerzijds gebruiken we chemie tegen de varroamijt, maar anderzijds 
vinden we het waswafelschandaal niet kunnen.

2. Organische zuren
Als voorbeeld halen we hier mierenzuur 60% aan. Als één van de weinige middelen, heeft 
mierenzuur een goede werking in verzegeld broed. De dampen van mierenzuur dringen 
door de verzegeling van het broed. In de zomer zit ongeveer 80% van de mijten in het 
gesloten broed. Mierenzuur krijgt kritiek omdat het broedschade zou veroorzaken en de 
koningin stopt vaak met leggen. Hoewel dit laatste eigenlijk als een voordeel beschouwd 
kan worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat meestal foutief gebruik aan de basis ligt van 
deze problemen.
In Duitsland wordt mierenzuur gebruikt als tegenproef bij het ontwikkelen van medicijnen!
Het probleem bij chemische producten is de afhankelijkheid van de weersomstandigheden 
(temperatuur en luchtvochtigheid). Ook regenperiodes en vers voedsel kunnen het 
resultaat beïnvloeden.

3. Broedpauzes
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Door klimaatsveranderingen worden de winters korter en de herfst langer. Dit zorgt er voor 
dat de winterbroedpauze zeer kort wordt of gewoon ontbreekt. In de streek waar Thomas 
woont, heeft 45% van de bijenvolken broednesten in de winter. Bij ons kan dat oplopen tot 
70%. Varroamijten kunnen zich in de herfst langer voortplanten en zelfs rond de winter-
zonnewende blijven de mijten actief. Dit betekent dat er in de lente al meer varroa 
aanwezig is. Door te zorgen voor een kunstmatige broedpauze in de zomer, zorgen we er 
voor dat we zoveel mogelijk mijten verwijderen die onze bijen geen parten meer kunnen 
spelen in de herfst en in de winter.

4. Parasieten
Naast de Aziatische hoornaar en de kleine kastkever mogen we - omwille van de wereldwijde 
vermenging van biotopen - verwachten dat er nog meer bedreigingen voor onze bijen op 
komst zijn. Gaan we dan NOG meer chemie toepassen in onze kasten?

Pleidooi voor biotechnische behandelingen

Onze bijen kunnen zich redelijk zelf beschermen: 
• In het wild liggen de broednesten ver genoeg uit elkaar
• Ze hebben een compact broednest
• Door te zwermen creëren de bijen een broedpauze en worden de wasramen vernieuwd
• Ze hebben zelf een bepaald hygiënisch gedrag

Onze biotechnische behandelingen zijn gebaseerd op bovenstaande mechanismen. In het 
geval van varroa bestrijding uit zich dat in onderstaande punten. Ze zijn dus gebaseerd op 
het broedvrij maken van bijenvolken.

• Verspreiding van varroa-resistente bijen
• Uitsnijden van darrenbroed
• Invoeren van broedpauzes

1. Hoe werkt het?
In de zomermaanden zit 80% van de besmetting in het gesloten broed vermits varroa 
vrouwtjes zich enkel in gesloten cellen kunnen voortplanten. Door een broedvrije fase 
na de dracht (niet na 15 augustus) en een eenvoudige oxaal- of melkzuurbehandeling te 
combineren, kunnen we minstens 80% van de besmetting verwijderen. De arrestraam 
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methode (ingewikkeld) heeft een efficiëntie van 97% zonder het gebruik van zuren.

2. Voordelen
• Tot 97% efficiëntie
• Te combineren met andere werkzaamheden
• Meer honing bij goed geplande broedpauzes
• Op korte termijn meer werk, maar minder werk op lange termijn
• Niet afhankelijk van weersomstandigheden
• Goed effect op de ontwikkeling van winterbijen
• Achteraf meer broed

3. Overzicht biotechnische methoden
• Je kan bij het begin van een dracht de koningin 25 dagen opsluiten in een kooitje. Door 

vermindering van het broed ga je minder vliegbijen krijgen die aldus meer honing 
binnenhalen. Na dag 25 en het weghalen van de honing, kan je het volk behandelen 
met oxaalzuur. Eventueel geef je het volk een nieuwe koningin.

• Als je een volk hebt met zeer donkere wasramen, kan je deze vervangen door 
waswafels terwijl je vloeibaar voer geeft. Het volk bouwt deze wafels terug uit. Na dag 
25 zal het volk een nieuw broednest aanleggen. Vóór de verzegeling van het broed 
dien je te behandelen met melkzuur of oxaalzuur.

• Deze methodes met een kleine chemische behandeling zorgen ervoor dat door een 
kunstmatige broedpauze alle mijten die op de bijen zitten, aangepakt worden. Door 
de sproeibehandeling 2 maal uit te voeren, kan je een efficiëntie hebben van 97%.

• Zonder chemie te gebruiken is er maar 1 methode met een zeer hoge werking. Dit is 
de arrestraam methode die omslachtiger is en een zeer strakke planning vraagt.

4. Anders denken
Uit bovenstaande argumenten blijkt dat we ‘anders’ moeten gaan denken. We moeten 
af van de onbetrouwbare en weerafhankelijke chemische behandelingen zeker als ze een 
resistentie of een residu veroorzaken. Biotechnische methoden garanderen meer succes, 
meer en gezondere volken door de winter en dus meer genieten van het imkeren.
Minder chemie stoort onze bijen minder in hun ontwikkeling. In de lente zijn deze volken 
sneller in opbouw omdat je de winterbijen gespaard hebt.

5. Conclusie
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Bron: Maandblad Vlaamse imkersbond november 2018

BIJzondere groeten, Erik

We moeten proberen om minder chemie in onze kasten te krijgen. Op zijn minst moeten 
we middelen vermijden zoals Polyvar Yellow en Apitraz. Lukt dit niet kan je nog bvb 
mierenzuur via een Nassenheider verdamper proberen.
Biotechnische behandelingen zijn echter een zeer goed alternatief met op het eerste zicht 
meer werk, maar met geruststellende resultaten.

Bijen transporteren organische pesticide

Een recent door de EPA (environmental protection agency) goedgekeurde organische 
pesticide die de achteruitgang van de bijenpopulatie in de US moet verzachten zal op een 
innoverende manier verspreid worden: door de bijen zelf wanneer ze op de bloem landen.

De fungicide Clonostachys rosea CR-7, ook bekend onder de naam Vectorite, werd 
ontwikkeld door Bee Vectoring Technologies in Canada om toe te passen op waardevolle 
gewassen zoals aardbijen, bosbessen, amandelen en zonnebloemen en zou op de herfst 
op de markt gebracht worden.

Sommige gewassen, zoals bosbessen en kersen, zijn voor 90% afhankelijk van bestuiving 
door honingbijen. Ook andere gewassen als ajuinen, aardbijen en brocoli varen wel bij 
bestuiving door honingbijen. 75% van alle teelten is afhankelijk van dierlijke bestuiving.

Een van de grootste uitdagingen bij de productie van zonnebloemen is de schimmel 
sclerotia. Vectorite onderdrukt de schimmel waardoor schadelijke fungicides niet meer 
nodig zijn. Ondanks deze inspanningen zeggen sommige experts dat deze techniek het 
probleem niet zal oplossen omdat landbouwers pesticiden zullen blijven gebruiken om 
insecten te bestrijden.

BVT gebruikt hommels en honingbijen om Clonostachys rosea CR-7, een in de natuur 
voorkomend organisme dat ziektes afblokt, te verspreiden. Het systeem, dat meer dan 
tien jaar in ontwikkeling was, laat bijen door een schaal vol met poeder lopen alvorens 
ze de kast verlaten. Het poeder blijft in het haarkleed van de bij achter en de sporen 
van de fungicide worden tijdens het bloembezoek achter gelaten. Wanneer het door de 
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Bron: Bees will be used to deliver a new organic pesticide, but will it save them? Sept. 16, 2019, 11:12, https://

www.nbcnews.com, Lucy Sherriff.

Groetjes, Olivier

plant wordt geabsorbeerd blokeert de fungicide ziektes als botrytis, een van de meest 
voorkomende ziektes, in aardbijen.

Het EPA zegt dat Vectorite het eerste, goedgekeurde pesticide is die via bijen mag toegepast 
worden. Ashish Malik, CEO van Bee Vectoring Technologies, hoopt zo de noodzaak om 
chemische fungiciden te gebruikten te reduceren, alsniet te stoppen. Het middel zou onder 
strenge criteria geëvalueerd zijn om ervoor te zorgen dat het geen schadelijke effecten op 
de bijen heeft. 

Een groot voordeel schuilt in het feit dat er veel kleinere hoeveelheden nodig zijn dan bij 
de chemische alternatieven omdat de behandeling zeer gericht is, daar zorgen de bijen 
voor, zegt de CEO. Honingbijen en hommels worden reeds commercieel beheerd in de 
landbouwindustrie om gewassen te bestuiven. BVT speelt hier op in door extra waarde te 
genereren in een reeds veel toegepaste praktijk.

Sheila Colla, een biologe aan de Universiteit van York, zegt dat BVT’s methode geen 
antwoord biedt aan de dalende bijenpopulaties. Ze ziet geen bewijzen dat mogelijks 
insecticedes kan vervangen waardoor landbouwers deze nog steeds zullen gebruiken.

De tech-industrie zal misschien oplossingen vinden om pesticiden vriendelijker of 
onnodig te maken, maar een duurzaam landbouwecosysteem verzekeren zal een meer 
hollistische aanpak vergen. Dit houdt ook het beschermen van inheemse bestuivers in. In 
tijden van klimaatverandering is biodiversiteit een troef, het maakt een landbouwsysteem 
veerkrachtig.

Door in te zetten op beheerde bijenkolonies, zetten we alles in op een slechts 1 paard. Als 
er iets met dat paard zou gebeuren, loopt ons vermogen om gewassen te bestuiven grote 
risico’s.

Bijen transporteren organische pesticide
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Adjuvanten: niet zo onschuldig als eerst gedacht

Bron: Society of Environmental Toxicology and Chemistry. “Pesticides deliver a one-two punch to honey bees: 

Adjuvants not as benign as previously thought.” ScienceDaily. ScienceDaily, 5 August 2019. <www.sciencedaily.

com/releases/2019/08/190805134039.htm>.

Groetjes, Olivier

Adjuvanten zijn chemicalien die veelvuldig aan gewasbechermingsmiddelen worden 
toegevoegd. Ze ondersteunen onder andere een betere versrpeiding en aanhechting. 
Men veronderstelde dat deze toevoegsels na toepassing geen biologische reactie zouden 
veroorzaken. Enkele recente onderzoeken toonden echter aan dat adjuvanten wel degelijk 
toxisch effecten op ecosystemen, en specifiek voor deze studie, op honingbijen kunnen 
hebben.

Jinzhen Zhang en collega’s bestudeerden het effect op honingbijen wanneer adjuvanten 
in een normale concentratie aan neonicotinoïden werden toegevoegd. Hun onderzoek, 
dat recent in Environmental Toxicology and Chemistry werd gepubliceerd, concludeerde 
dat een mengeling van beide stoffen het sterftecijfer van honingbijen in het lab en in 
half-natuurlijke veldcondities toenam. In die laatste daalde ook de koloniegrootte en de 
hoeveelheid broed.

Wanneer de drie pesticide-adjuvanten alleen werden toegepast veroorzaakten ze geen 
significante, directe toxische effecten op honingbijen. Wanneer echter de pesticide 
acetamprid met de adjuvanten werd gemengd en toegepast op honingbijen in het 
laboratorium was de toxiciteit beduidend en direct. De groepen die met de combinatie 
pesticide-adjuvant werden behandeld was de sterfte significant hoger dan in de 
controlegroepen zijnde een blanco controlegroep (geen pesticide en geen adjuvant) en 
een enkel pesticiden controlegroep.

Daarbovenop bleven de vliegintensiteit, popontwikkeling en de kolonieactivieit lang na de 
toepassing nog verder achteruit gaan in vergelijking met de controlegroepen.

Zhang geeft aan dat deze studie vooral bijdraagt tot het begrijpen van de complexe relaties 
tussen de samenstelling van verschillende pesticiden en schade aan bijen. Zoals alle 
wetenschappers beklemtoonde hij ook de noodzaak tot verder onderzoek om het effect 
op niet doelsoorten beter te begrijpen.
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Van gewone bij naar ‘killerbee’

Geafrikaniseerde honingbijen, ook wel gekend als killerbijen, zijn veel agressiever dan hun 
Europese tegenhangers. Onderzoekers hebben in 2018 wijzigingen in neuropeptides die 
plaats vinden in de hersenenen van geafrikaniseerde honingebijen tijdens agressief gedrag 
onderzocht. Ze toonden ook hoe ze zachtaardige bijen konden omvormen naar aggresieve 
door hen met bepaalde peptides te injecteren.

In de jaren 1950, kweekte onderzoekers in Brazilië killerbees door Europese bijen met 
Afrikaanse te kruisen. In 1957 werden per ongeluk een aantal zwermen los gelaten en zijn 
sindsdien doorheen Amerika terug te vinden. Tot op vandaag is men niet zeker wat bijen 
zo agressief maakt, maar het gedrag lijkt een complex samenspel te zijn van genetische -en 
omgevingsfactoren die gereguleerd worden door neuropeptiden. Daarom onderzochten 
Mario Sergio Palma en zijn collega’s de verschillen in neuropeptiden in de hersenen van 
aggressieve en niet aggresieve bijen.

De onderzoekers stimuleerde geafrikaniseerde honingbijen om aan te vallen door 
bolvormige, zwarte leren doelwitten voor hun kolonies te hangen. Kwaade bewakersbijen 
valden snel aan en kwamen met hun angel vast te zitten in het leer. Ondertussen bleven 
de zachtaardige bijen op een afstand. Beide groepen werden verzameld en hun hersens 
werden door massaspectrometrie geanalyseerd.

In de hersenen van de aggresieve bijen waren twee langere neuropeptiden in kleinere 
stukken geknipt, maar dit was niet het geval bij de zachtaardige bijen. De onderzoekers 
injecteerde vervolgends deze korte peptiden in verdoofde, niet agressieve bijen. Bij het 
wakker worden werden ze meteen aggresief.

In de imkerij zijn er blijkbaar heel wat vetes, overigens niet begrepen door jonge starters, 
die dringend uitgeklaard moeten worden. Misschien is er in de betere bijenhandel een 
flesje van de korte peptiden beschikbaar?

Bron: American Chemical Society. “Scientists make normal bees behave like ‘killer bees’.” ScienceDaily. 

ScienceDaily, 6 June 2018. <www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180606120433.htm>.

Groetjes, Olivier
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