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Succesverhaal wordt rampscenario?


Evolutionair Succesverhaal:







Rampscenario: Einde van het succesverhaal







co,evolutie Angiospermen en Insecten (bestuivers)
beide enorme grote soortenrijkdom
grote mate afhankelijkheid + passendheid
vooral bijen + bloemplanten

(te) nauwe vervlechting
één + ander, niet één zonder ander

Rapport Science (Biesmeijer 06): beide gaan ↓
NRCNatAcad: Status Pollinators...: pollinators ↓
NU: CCD: honingbijen gaan ↓

1

6/11/2009

Vijf vragen  Vijf antwoorden over bijen


Vijf vragen




sub,vragen

Vijf antwoorden


sub,antwoorden



Andere vragen



Verkenning + Visie

Vraag 1. Belang van honingbijen + andere bestuivers
Honingbijen:
wat is het belang?

1.

1.
2.

2.

bestuiving veel gewassen
bestuiving planten natuur

hoe groot? Wereld, Nederland
1.
2.

Gewassen: diverse schattingen gedaan: VS, UK, B, (NL)
Natuur: moeilijk vast te stellen of te schatten

Andere bestuivers:
1.
2.

Gewassen
Natuur

Waarde bestuiving gewassen door honingbij
Eerdere benaderingen:
VS 2000: 14,5 miljard $ (~10 miljard €)
UK (2007): 300 miljoen €
B (2003): 316 miljoen €
NL (1987): 80 miljoen €
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Waarde bestuiving gewassen door bestuivers
Recente benaderingen:
(Klein et al., 2006): wereld gewassen



76% gewassen gebruikt bestuivers
35% van productie (tonnen) verband met bestuivers

Gallai et al., 2008 Wereld:






waarde bestuiving wereldgewassen: 153 miljard €!!!
= 10% van totale waarde wereldvoedselproductie
Wegvallen bestuivers: wegvallen van 10% van voedselproductie
Sterke verarming pakket (noten, groenten, fruit, genotmiddelen)

Waarde bestuiving door bestuivers in NL
Doortrekken lijn (Klein et al., 2006): en Gallai et al.,
2008
Waarde bestuiving wereldgewassen: 153 miljard €!!!


= 10% van totale waarde

Waarde tuinbouw NL = 22 miljard € (Flowers & Food)



helft = sierteelt  voedselgewassen 11 miljard €
waarde bestuiving stel 10%:  1,1 miljard €
•
•

veel hoogwaardige gewassen
zaadteelt

Bijenstand: speler 1: bijenhouder



Omgeving





dracht: voedsel
milieu: stoffen
weer
natuur: parasieten, plagen
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Speler 2, 15.502: Honingbijen






Werksters
Koningin

15.000
1

Darren

500

4,8 week

4 week
2,4 jaar

Bijensterfte


Sterfte:







levende bij  dode bij
veel bijen dood
alle bijen dood:
Volksterfte

Volksterfte:



wintersterfte
verdwijnziekte

Verdwijnziekte (1981)
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Vraag 2: sterven bijenvolken (massaal)?


Uitsterven: Nee / (ja)



Volkssterfte: ja



van alle tijden
wel frequenter laatste jaren
treft ook redelijk goede imkers
soms massaal



Verenigde Staten: grote sterfte en achteruitgang aantal volken







Aanbeveling:



uitvoeren adequate monitoring elk jaar
in samenwerking met Europese landen

Vraag 3: oorzaken sterfte volken honingbijen


Niet één oorzaak:
1.
2.

varroa,mijt + secundaire infecties
andere pathogenen en parasieten
1. Nosema: nieuwe invasieve soort N. ceranae
2. Virussen: verband met varroa en met nosema
3. Bacterieziekten (o.a Europees vuilbroed)

3.
4.

Afname dracht
Pesticiden: nieuwe generatie: neonicotinen
1. sub,letale effecten
2. synergistische werking

5.
6.

Imkerpraktijk
Globalisering (parasieten, dracht)

Vraag 3: oorzaken sterfte volken honingbijen


Ook veel genoemd:


Smalle genetische basis honingbij (aanwijzingen): vitaliteit
•
•





GMO gewassen (geen harde aanwijzingen)
Global warming/klimaatverandering) (idem)
Multipele stress
•



wilde (feral) volken uitgestorven
pleidooi voor “anti,selectie”

allerlei factoren: zie ook eerste lijst:
– reizen, imkerhandelingen, varroa,bestrijding, ....
– perioden met voedselgebrek
– pesticiden (sub,letaal)
– enz.

UMTS straling (negatieve aanwijzingen)
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Vraag 3: oorzaken sterfte volken honingbijen:
Aanbevelingen


Drachtverbetering





landelijk gebied
stedelijk gebied

Professionalisering hobby,imker





voorlichting: extra fte onder te brengen bij onderzoek
onderzoek
scholing
verlagen drempels: ruimtelijke ordening

Vraag 3: oorzaken sterfte volken honingbijen:
Aanbevelingen


Versterking wetenschappelijk onderzoek (of reconstructie)




Versterking praktijkgericht onderzoek






universitair docent apidologie / bestuiving

onderzoek naar invasieve Nosema
onderzoek interacties factoren/ imkersmethoden / sterfte
onderzoek subletale effecten pesticiden

Aanscherpen toelatingsbeleid pesticiden




sub,letale effecten
synergie / interacties
AID onderzoek altijd (ook zonder overtreding wet)

Vraag 4: Gevolgen achteruitgang

1.

gevolgen tuinbouw (+
glastuinbouw)?

1.

nu nog geen directe effecten
1.
2.

2.

NL, EU, wereld?

3.

voedselvoorziening?

beginnende tekenen tekort
NL en EU
nakend tekort in VS, Australië
(amandel)

2.

zie boven

3.

Bij wegvallen bestuivers
(worst case):
1.
2.

verarmd voedselpakket
tekorten bijna overal
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Vraag 5: Andere bestuivers ook?
1.

Ja
1.
2.

Remedie:

(Biesmeijer ’06; rpt
NRCNatAcad USA 07)

Noodplan Bestuivers
2.

1.
2.
3.
4.

3.

1.

Hommels: achteruitgang

2.

habitat
flora/dracht
import ziekten
pesticiden

3.
4.

1. stad
2. platteland
3. groen,rode dooradering

wilde bijen + andere
1.
2.
3.

EHS
beschermplannen + beheer
(gebiedsbenadering)
restricties/regels handel en
import / export
landinrichting:

habitat
flora
pesticiden

5.
6.

betere evaluatie pesticiden
onderzoek

Bees as a model: Decision making: find a home

Vraag 6: Wat is nodig om tij te keren


Doel: zoeken nieuwe woning


wie bepaalt (8,10.000 ind)?
•
•
•
•
•



meerderheid
consensus
inspraak
beste verhaal/show
???

Quorum: 200 .....

• Tom Seeley, 2008
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Vraag 6: Wat is nodig om tij te keren




Voorwaarden goede imkerij



infrastructuur

Uitbreiding Onderzoek


infrastructuur:



academisch (UD)
+
praktijk,onderzoek
+
voorlichting (onderzoekers)












bescherming




in verhouding tot de waarde





1,1 miljard € (?)
stap 1: vaststellen waarde

is er (verenigingen)
professionalisering onderwijs +
voorlichting
verlagen drempels




honingbijen
natuur
voedselplanten: Lindenwoud!
pesticiden

7: Perspectief


Een bloeiende insect,
bestuiving




legio onbenutte en onbekende
mogelijkheden
slechts laaghangend fruit
geoogst
hooghangend deel komt nog
• volgend jaar weer laaghangend
fruit




Nagekomen bericht:
sterfte voorjaar 2009:





Mits......!



NL: ~19% (?)
D: 9%

voorjaarsontwikkeling 2009:



NL: prima
D: super

Dank u wel voor de aandacht

© Wageningen UR
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