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inhoud
- bespreking van de broedziekten volgens de
taxonomische indeling van de verwekkers:
virussen
zakbroed
black queen cell virus
bacteriën
Amerikaans vuilbroed
Europees vuilbroed
schimmels
kalkbroed
steenbroed
- synthese
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virussen - zakbroed
ziekteverwekker:
1917: G.F. White: inoculatie larven met filtraat van zieke larven
1964: L. Bailey: identificatie van sacbrood virus (SBV)
1999: RC Ghosh: genoom sequentie SBV
RNA virus
picornavirales (Iflaviridae)

virussen - zakbroed
ziekteverloop:
orale opname
larven van 2 dagen meest kwetsbaar
SBV vermeerdert in meerdere weefsels
van de larve
na verzegelen van broedcel verandert
de larve van kleur (geel)
kunnen larvale huid niet verwijderen
> met vloeistof gevuld zakje
(vervellingsvloeistof vol met SBV)
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virussen - zakbroed

virussen - zakbroed
larve sterft en kleurt donkerbruin
typisch: larven kop helt naar voor
> gondelvormig
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virussen - zakbroed

virussen - zakbroed
verspreiding:
viruspartikels sterven snel in dode larven (schubben)
handhaven van infectiviteit in winter door vermeerdering in
volwassen bijen (zonder ziektebeeld)
werksters verwijderen zieke larven en besmetten zich via de
vervellingsvloeistof
> na 1 d accumulatie virus in voedersapklieren
> infectie larven bij verzorging/voeding
ook infectie van larven via pollen door toevoeging van kliersap
vooral ziekte van de lente en vroege zomer
< taakverdeling slecht ontwikkeld
transmissie van adulten naar larven vermindert als dracht
toeneemt > spontaan herstel
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virussen - zakbroed

virussen - zakbroed
diagnose:
klinische symptomen
identificatie van SBV
- immunodiffusie-test
- genetische vingerafdruk: PCR-test (zie verder)/BeeDocter
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virussen - zakbroed

virussen - zakbroed
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virussen - BQCV
ziekteverwekker:
RNA virus
dicistroviridae

1977: Bailey & Woods: eerste keer black queen cell virus (BQCV)
geïsoleerd uit resten van larven en prepupae gevonden in
moerdoppen met donkere celwand (> naam)
in vroeg stadium van de infectie kleuren zieke larven geel, met
harde, taaie larvehuid (cfr. zakbroed)
vermeerdert niet in larvale en adulte werkster (orale opname)
(wel in poppen na injectie)

virussen - BQCV
verspreiding:
zeer abundant in adulte bijen
larvale moeren worden geïnfecteerd door werkster bij het voeden
2006: Chen: verticale transmissie bewezen (10/10 volwassen
moeren en hun eieren); darm en ovaria geïnfecteerd
sterke associatie met Nosema apis; volgt zelfs jaarcyclus

7

virussen - BQCV
maatregelen ter voorkoming of ter bestrijding:
vb. Vlaams Bijenteelt project (EU-financiering)
2011: overlarf project:
6058 larfjes
4110 moeren
3095 moeren aan de leg
oorzaak: introductie moer/BQCV???
kwaliteitscontrole op eieren lopende

bacteriën - AVB
ziekteverwekker:
Paenibacillus larvae
Gram+ staafjes
2,5-5,0 µm / 0,5-0,8 µm
flagel
dwarsdeling > ketens
sporen (> 35 j levenskrachtig)
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bacteriën - AVB
2006: X. Qin: genoom seq.
2011: Q.W.T. Chan: annotatie
flagellair systeem
toxines (cfr. Clostridum perfringens epsilon toxin)
proteolytische enzymen

bacteriën - AVB
oude nomenclatuur:
Paenibacillus larvae subspecies larvae
Paenibacillus larvae subspecies pulvifaciens
< 'powdery scale disease'
genotypering
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bacteriën - AVB
ziekteverloop:
alleen sporen infectieus
jonge larven meest kwetsbaar
(12-36 h na ontluiken)
orale opname
ontkieming
vermeerdering in darm
aanval op darmepitheel
(< proteolytische enzymen)
in lichaamsholte
vermeerdering
sporulatie
larven sterven
bruine, lijmachtige resten
darm

bacteriën - AVB
ziektebeeld:
hagelschotbroed
celdeksel:
- vochtig
- doorboord
- ingezonken
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bacteriën - AVB
larvenresten:
- bruin, lijmachtig
> luciferproef

bacteriën - AVB
larvenresten:
- drogen tot schub
(kleeft in broedcel)

zieke poppen:
(zeldzaam)
- uitgestoken tong
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bacteriën - AVB
verspreiding:

Assenede
Lebbeke
Blégny
Gooik

Halle
Rebecq

1997

bacteriën - AVB

Herent (2)

Rotselaar

St Katherina
- Lombeek

Holsbeek

1998
1997
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bacteriën - AVB

Haacht
Brecht (1 + 2)

Holsbeek

Gent

Kessel-Lo

Rijkevorsel

Hoeilaart

Beerse

Marche-les
-Dames

Mortsel
A’pen

1999

bacteriën - AVB
honinganalyse 1999

3110

3020

*

3220

uitbraakzone
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bacteriën - AVB
146 stalen positief op 1328 = 11%
71 stalen
1-10 sporen/5 g
= niveau 1
31 stalen
11-50 sporen/5 g
= niveau 2
44 stalen
> 50 sporen/5 g
= niveau 3

bacteriën - AVB
univariate logistische regressie
P. larvae > 0

P. larvae >
10

P. larvae > 50

UZ 1998

0.001 (3.04)

0.08

0.52

# UZ 1998

0.004 (1.48)

0.17

0.90

# subclin + clin. UZ 1999

0.58

0.56

0.047 (0.12)

Aantal bijenkasten

0.14

0.046 (0.96)

0.051 (0.95)

Zware Varroa-infectie

0.50

0.48

0.050 (0.30)

Nieuwe waswafels

0.53

0.23

0.074 (0.53)
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bacteriën - AVB
multifactoriële logistische regressie
P. larvae >
10
Aantal bijen kasten

0.069

P. larvae >
50
# subclin + clin. UZ 1999

0.65

Aantal bijenkasten

0.13

Zware Varroa-infectie

0.15

Nieuwe waswafels

0.033 (0.46)

bacteriën - AVB
besmetting honing 1999 versus uitbraken 2000

AFB uitbraken in 2000
# P. larvae > 1

0.017 (2.64)

# P. larvae > 10

0.009 (3.58)

# P. larvae > 50

0.22
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bacteriën - AVB
diagnose:
stalen:
- voor monitoring
honing
voederkrans
adulte bijen
bodemmul
- voor diagnose
broedstaal
symptomatische larven

bacteriën - AVB
kweek van de bacterie
reincultuur
identificatie P. larvae
- Gram-kleuring (+)
- catalase test (-)
- biochemisch profiel
of
- genetische vingerafdruk
= PCR-test
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bacteriën - AVB
hoe werkt de PCR-technologie?

bacteriën - AVB
de PCR-technologie in het labo
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bacteriën - AVB
commerciële veldtest: VITA Europe

bacteriën - AVB
maatregelen ter voorkoming of ter bestrijding:
- selectie voor hygiënische bijenvolken
- certificering bij aankoop/gift
- regelmatig nieuwe waswafels inhangen (1/3 per jaar)
- rompen ontsmetten
- aangifteplicht respecteren
- snel optreden van de bevoegde instanties bij uitbraak
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bacteriën - AVB
wettelijke bepalingen:
EU Directive 92/65/EEC

bacteriën - EVB
ziekteverwekker:
Melissococcus plutonius
Gram +, lancetvormige coccus
geen flagel
geen sporen
microaerofiel tot anaeroob
behoeft CO2 voor groei
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bacteriën - EVB
ziekteverloop:
orale opname
eerst asymptomatische kolonisatie
van de darm
daarna (ofwel):
- larven sterven in open broed fase
> verwijderd door werksters
- larven sterven in gesloten
broedfase
> ontlasten infectieus materiaal in
de broedcel
- overleven en verpoppen
> dwerggroei

bacteriën - EVB
secundaire invaders:
Achromobacter euridice
Enterococcus faecalis
Paenibacillus alvei
Brevibacillus laterosporus
> vaak gevonden in larven resten
> vroeger ook beschouwd als ziekteverwekker van EVB (= FOUT)
pathogenese mechanisme en rol van sec. invaders slecht
begrepen:
- 1983: Bailey: competitie voor nutriënten in darm
> uithongeren
- 2004: McKee: experimentele infectie met overmaat aan
voedsel
> toch ziekte en dood
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bacteriën - EVB
fase met meer werkers dan broed: contaminatie
gevolgd door fase met meer broed dan werkers: klinische ziekte

bacteriën - EVB
ziektebeeld:
open broed:
- geïnfecteerde larven verplaatst
zich in broedcel
(geen C-vorm, maar tegen de
celwand gedraaid of gestrekt)
- dood larve van 4-5 dagen oud
gesloten broedcel:
- hagelschotbroed
- ingezonken deksels
- zure geur
- uitgedroogde schub makkelijk
te verwijderen
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bacteriën - EVB
verspreiding:
bijna overal behalve in Nieuw-Zeeland
sterke verspreiding in Groot-Britanië
Zwitserland: sinds 1990 sterk opkomende ziekte
België: 1 geval beschreven sinds 1997

bacteriën - EVB
diagnose:
klinische symptomen
+
isolatie en identificatie van M. plutonius
- microscopie van uitgedissecteerde darm (levende larve)
- kweek van de kiem + identificatie
genetische vingerafdruk (PCR-test)
ook commerciële veldtest beschikbaar (VITA Europe)
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bacteriën - EVB
http://www.youtube.com/watch?v=N9wIT6xq_zY

schimmels - kalkbroed
ziekteverwekker:
Ascosphaera apis
mycelium
sporen (ascosporen)
> 15 j levenskrachtig

ziekteverloop:
orale opname van sporen
infecteert broed van alle casten
larven vooral gevoelig op leeftijd van 3-4 d (1-2 d: andere REF)
vooral broed dat afgekoeld is
adulten niet gevoelig, wél van belang voor verspreiding
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schimmels - kalkbroed
sporen ontkiemen in darmlumen (< CO2)
daling voedselopname van larve, tot stoppen met eten
penetratie van de darmwand

schimmels - kalkbroed
groei fungaal mycelium in de lichaamsholte
uiteindelijk breekt schimmel uit lichaam achteraan
larve sterft
vegetatieve groei zet zich voort van achteraan naar vooraan
(larve bedekt met dikke laag wit mycelium)
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schimmels - kalkbroed
larven met donkere spotten door ascomata (sporenvruchten)
kadavers meestal gestrekt
drogen tot kalkbroed mummies
- witte mummies: geen ascosporen
(infectie door 1 geslachtstype? jonge mummies!)
- donkere mummies: wél ascosporen (108 - 109)

schimmels - kalkbroed
heterothallische Ascomycota
sexulele reproductie door haploide partners met  sex locus
vorming sporenvruchten (ascomata) met sporenballen (asci)
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schimmels - kalkbroed

schimmels - kalkbroed
ziektebeeld:
hagelschotbroed
mummies in broedcellen,
op de bodem of op de vliegplank
virulentieverschillen beschreven
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schimmels - kalkbroed
diagnose:
klinische symptomen
microscopisch onderzoek naar ascomata
indien alleen witte mummies aanwezig: cultivatie op plaat
eventueel: genetische vingerafdruk (PCR-test)

schimmels - kalkbroed
maatregelen ter voorkoming of ter bestrijding:
[therapeutische behandeling]
selectie voor hygiënische bijenvolken (zo nodig moerwissel)
goede bijenteeltpraktijken:
- voldoende voedsel (bijvoederen)
- propere kasten, goede ventilatie
- gebruik proper gereedschap
- vervang van voorraad en broedramen jaarlijks
- vermijd verhangen van ramen in andere kasten
[ontsmetten door fumigatie of gammabestraling]
ontsmetten door hitte (honing: 8 h bij 65°C of 2 h bij 70°C)
[alternatieven: microgolf, ultrason, ultrafiltratie]
[planten-antimicrobiële producten]
vermijd T° daling: kleine kolonies, te snelle expansie volk,
darrenbroed
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schimmels - steenbroed
ziekteverwekker:
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Aspergilus niger
= bodemorganismen
ook ziekte van de volwassen bij
> achterlijf: gemummificeerd en hard
en van andere insecten/diersoorten
let op: bij de mens veroorzaakt
Aspergillus respiratorische ziekte

schimmels - steenbroed
ziekteverloop:
orale opname
schimmel groei snel en vormt een kenmerkende wit-gele ring
nabij de kop van de larve
ook kan de schimmel uitbreken langs het integument en het
ganse lichaam bedekken met een groen poeder (sporen)
na de dood van de larve verhardt het kadaver (> steenbroed)
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schimmels - steenbroed
diagnose:
klinische symptomen
kweek van de schimmel op plaat (bioveiligheidsmaatregelen!)

A. flavus

A. niger

A. fumigatus

synthese
ziektebeeld:
algemene kenmerken:

hagelschotpatroon
kadavers op bodem, vliegplank

specifieke kenmerken:
zakbroed
vochtzakje
gondelschub
BQCV
zwarte moerdopwand
AVB
kleverige resten
schub plakt in cel
+ pupale tong
EVB
larve herlegt zich
schub plakt niet
+ dwerggroei van de werksters
kalkbroed
mummies sponsachtig
steenbroed
mummies hard
+ hard achterlijf werksters
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synthese
transmissie - uitbraken:
zakbroed
BQCV

AFB

EFB
kalkbroed
steenbroed

via klieren van de werksters
via verzorgende werksters
+ verticale transmissie
associatie met Nosema apis
werksters
100x meer besmetting dan uitbraken
drempelwaarde van besmetting overschrijden
werksters
broedexpansie na contaminatie (werksters/larven)
werksters
koude shock
werksters?

synthese
belang:
zakbroed
BQCV
AFB
EFB
kalkbroed
steenbroed

lente, vroege zomer > spontaan herstel
abundant
> moerteelt?
wettelijke ziekte!
(wettelijke ziekte?) opkomende ziekte
kan soms hardnekkig zijn
< omgeving, bedrijfsmethode, pathotype, bijenras
minder frequent

30

