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MONITORING (VIRUS)ZIEKTEN 

170 standen in Nederland (2008) 

8 virussen onderzocht. Aangetroffen: 

• DWV 16 %; BQCV 92%; SBV 40 % 

Overigen 

• EVB 36 % 

• AVB < 1 % (1 monster) 

• Nosema 88 % (bijna geheel Nosema 

ceranae) 

• Kalkbroed 43 % 

• Acarapis 5 % 



RELATIE VARROA MET VIRUSSEN 





HANDSCHOENEN 
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VARROA DESTRUCTOR 



 

 

 

WAT GAAT ER MIS? 

 • Nosema & Varroa: 

• Besmetting kan onder slechte 

drachtomstandigheden snel toenemen 

• Mijten vervliegen sterk binnen één 

stand 

• Kenmerken: 

• Lang doorbroeden, sterfte van het volk 

in het najaar 



NOSEMA? 

  

Wit = besmet 

Geel bruin = gezond 

Middendarm 

uitprepareren 



ENKELE ASPECTEN NOSEMA  

     

 Eencellige dierlijke parasiet 

 Nosema sporen zijn in elk volk latent aanwezig 

 Neemt sterk toe in het voorjaar en het najaar 

 Overdracht door sporen uit de ontlasting van 

bijen en vervolgens via de opname van voedsel, 

drinkwater of belikken van besmette ramen 

 Verspreiding door zwermen, verenigen, 

overhangen van besmette ramen en vervliegen 

 Imker: ontsmetten, schone drinkplaats, ernstig 

zieke volken opruimen en dus niet verenigen  



NOSEMA APIS EN NOSEMA CERANAE 



VITELLOGENINE EN VARROA DESTRUCTOR 

 

Bijen die als pop zijn geparasiteerd bouwen 

minder vitellogenine  op 

 

Vitellogenine in bijen van 15 dagen oud 

  

Geparasiteerd    50 μg / μl 

hemolymphe  

Niet geparasiteerd  80-90 μg / μl 

hemolymphe  



 

NOSEMA EN VARROA 

 

• Veel bouwen kan besmetting met Nosema 

nagenoeg voorkomen.  

Praktische methode uitgetest om het 

ratenbestand volledig te vernieuwen. 

• Met een oxaalzuur(3%)-sproeibehandeling 

kunnen we varroamijten op de bijen goed 

bestrijden, maar mijten in de broedcellen 

ontsnappen aan deze behandeling. In deze 

imkermethode zorgen we voor broedloze 

perioden in het hoofdvolk én in de 

kunstzwerm, zodat we met oxaalzuur de 

varroamijt goed kunnen bestrijden. 



SITUATIE 1 APRIL 

 

Voorjaar 

 • We gaan uit van een 
bijenvolk op een 

 tienraams-broedbak. 

 • Voorjaarsinspectie 
verwijderen we onbezette, 

 lelijke ramen en vervangen 
deze voor kunstraat. 

 • We plaatsen het volk tegen 
één zijkant van de kast. 

 • Op de buitenste plek voor 
een raam hangen we een leeg 
raampje. 

 

 

Broedbak  

bodem 



SITUATIE HALF APRIL 

 

 

 

 

 

Het plaatsen van de honingbak 

• Vanaf half april broedbak door het volk 

volgegroeid. 

• Wekelijkse inspecties zijn afdoende om de 

ontwikkeling van het volk in de gaten te houden. 

• Het uitbouwen van het lege raam geeft aan dat 

het volk meer ruimte nodig heeft. Het 

uitgebouwde lege raam wordt dan vervangen 

voor een nieuw leeg raam 

• Honingbak. Gebruik bij voorkeur een rooster, 

zodat de broedloze honingbak op elk gewenst 

moment verwijderd kan worden. 

• Plaats onder het volk een broedbak met 

kunstraat 

honingbak 

Broedbak oud 

Broedbak nieuw 

met kunstraat 

rooster 



• Wanneer het volk na het plaatsen van de honingbak 

weer het lege raampje begint uit te bouwen, doorgaans na 

één of twee weken, geeft dit aan dat het volk weer meer 

ruimte nodig heeft. 

• Nu wordt de koningin gedemarreerd. De onderbak met 

kunstraat wordt boven een koninginnenrooster en de 

oorspronkelijke broedbak geplaatst. Is er al broed verder 

niets aan doen, anders het raam met de koningin naar 

boven hangen. 

• Deze actie geeft de bijen de gelegenheid een volledig 

broednest uit te bouwen op nieuwe raten. Plaats ook weer 

een leeg raampje. 

Demarreren 



NA DEMARREREN 

honingbak 

Broedbak oud 

Broedbak nieuw 

met kunstraat 
moer 

rooster 

rooster 



De kunstzwerm 
• Afhankelijk van lokale 

drachtomstandigheden en 

persoonlijke voorkeur, tussen half 

mei en half juni.  

 

Worden er zwermcellen gemaakt?: 

Niet aarzelen, onmiddellijk de 

kunstzwerm maken. 

• De kunstzwerm maken we zonder 

gesloten broed. We pakken uit de 

kast 3 raten met bijen, maar zonder 

gesloten broed en plaatsen deze in 

een nieuwe kast. De kunstzwerm 

wordt ontdaan van mijten door een 

enkele besproeiing met oxaalzuur en 

wordt op een ander locatie geplaatst 

om afvliegen te voorkomen.  



VEGER MAKEN MEI/JUNI 

Hoofdvolk (moerloos) 

 

 

 

 

 

 

 

 Veger, moer op 

nieuwe raten. 

Oxaalzuur 3%. 

 Andere standplaats 

 

 

 

 

 

 

 

rooster 

rooster  

moer 



Het hoofdvolk 
• In het hoofdvolk redcellen. 

Het volk kan niet afzwermen. 

14e dag doppen breken. 

Rooster verwijderen, zodat de 

jonge koningin bevrucht kan 

worden. 

• Na 24 dagen hoofdvolk 

broedloos. Mijten in hoofdvolk 

bestrijden met oxaalzuur (geen 

oxaalzuur in de honing!). 

• Jonge koningin aan de leg?, 

weer een rooster en in de 

bovenste broedbak met de 

nieuwe raten. 



24 DAGEN LATER 

 Het hoofdvolk 

behandelen met 3% 

oxaalzuur 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIEKTE PREVENTIE  

 

• Veel jonge volken 

• Oude volken, overtollige raten 

verwijderen 

• Bebroede raten smelten, 

onbebroede raten ontsmetten met 

ijsazijn 

• Hiermee voorkomen we 

problemen met bv. 

Nosema. 

• Focus op bestrijding van varroa 



OXAALZUUR 

 

• Geen residuen, Geen extra 

materialen, Erg kostenvriendelijk 

• Sproeien met 3% in water en 

druppelen van de wintertros met 

35g/l in 50%-suikerwater 

• Oxaalzuur doodt phoretische 

mijten 

• Mijten in broed worden niet 

gedood; dit beperkt de effectiviteit 

• Kunstzwermen zonder broed 

worden behandeld 

• Behandelde volken worden apart 

geplaatst, tegen besmetting uit 

onbehandelde volken 



Einde seizoen 
 

• Onderbak met oude raten verwijderen. 

Bestrijding van mijten in de zomer: goede 

winterbijen. 

• Nabehandeling tijmolie of mierenzuur 

tijdens het broedseizoen 

•Of: druppelen van oxaalzuur (b.v. 

bienwohl, hiveclean of 35 gram oxaalzuur 

in 1L 50% suikeroplossing) na het 

broedseizoen. 

• Uiteindelijk laten we het volk achter op 

nieuwe raten in één broedbak met weinig 

mijten, weinig Nosema en weinig andere 

bijenziekten. 



Referenties & 

Verantwoording 
 

• Bij het samenstellen van deze presentatie 

heb ik mede gebruik gemaakt van de lesstof 

Cursus bijengezondheid 2012/2013, met name 

de bijdragen van Sjef van der Steen, Johan 

Calis en Dirk de Graaf. 


