
Microbiële processen in bijenvolken
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Onderwerpen

 Bijenvolk = microbiologisch systeem

 Zuurgraad

 Zuurstof

 Ferro-Bee® (ijzer en ijzerhuishouding)
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Wat gebeurt er in de bijenkast 
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Microbiële en anaerobe processen 

 Imkerpraktijk

Problemen met de bijenvolken
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Bijensysteem = microbiëel systeem

 Bijen zijn zichtbaar, micro-organismen niet

 Micro-organismen bepalen wat er met de bijen / bijenvolken 
gebeurt en hoe ze zich gedragen

 Bacteriën

 Virussen
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Bacteriën
Vergroting 400x

Virussen
Vergroting 
20.000 x



Waar zitten de micro-organismen

 In de bijen

 Op de bijen

 In het voedsel

 In de bijenkast
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Waar zitten de micro-organismen

 In en op de bijen:

 Darm (3 gedeeltes)

 Vetlichaam (mycetocyten)

 Allerlei lichaamscellen

 Huid (cuticula), monddelen

 Mogelijk in hersengedeelte

 Mogelijk in klieren, bijv. gifklier 
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Waar de micro-organismen het 

bijenlichaam binnenkomen
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Figure 1: Composition and spatial organization of bacterial communities in the honey bee gut.
From Gut microbial communities of social bees

Waldan K. Kwong & Nancy A. Moran

Nature Reviews Microbiology
14, 374–384 (2016)
doi:10.1038/nrmicro.2016.43

http://www.nature.com/nrmicro/journal/v14/n6/full/nrmicro.2016.43.html
http://www.nature.com/nrmicro/journal/v14/n6/fig_tab/nrmicro.2016.43_F1.html#auth-1
http://www.nature.com/nrmicro/journal/v14/n6/fig_tab/nrmicro.2016.43_F1.html#auth-2


Waar zitten de micro-organismen

 Buiten de bijen:

 Nectar

 Honing

 Bijenbrood

 Bijenkast

 Bloemen
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Processen in het bijenvolk 11



Belangrijke processen

• Energieproductie

• Zuurvorming

• Ontstaan van afweer

tegen varroa en ziektes,

zoals virussen
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Energieproductie

• Vorming van biochemische

energie uit suiker

• Wordt gebruikt voor

vliegen en bewegen
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Zuurgraad in de kast

 Door zuurvormende bacteriën:

 Azijnzuurbacteriën

 Melkzuurbacteriën

 Schimmels
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Gewenste zuurgraad: pH 4,5 – 6,0



Zuurvorming

 Azijnzuurbacteriën:

Glucose (suiker) → (gisting) → alcohol → azijnzuur 

 Melkzuurbacteriën:

Glucose (suiker) → melkzuur

 Schimmels:

Glucose → gluconzuur
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Ongunstige processen die kunnen

optreden

 Niet zuur genoeg (pH > 7)

1. zuurproductie < zuurconsumptie/zuurafbraak

 Te zuur (pH < 4)

1. teveel zuren

2. teveel sterke zuren
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Zuurconstanten pKa van diverse zuren
 Azijnzuur 4,76 zwak zuur

 Barnsteenzuur 4,20

 Gluconzuur 3,86

 Melkzuur 3,86

 Mierenzuur 3,77

 Citroenzuur 3,13

 Fumaarzuur 3,03

 Oxaalzuur 1,25 sterk zuur
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Hoe ontstaat een minder zure situatie?

• Bij onvoldoende productie van zuren

• (bijv. geen azijnzuurbacteriën)

• Bij verdampen van zuren,

bij hoge temperatuur

• Door consumptie, bijv. door

Bacillus-bacteriën

• Bij afbraak van eiwitten → vrijkomen ammonia 

18



Gevolgen van minder zuur worden

• Overmatige bacteriegroei en groei van andere bacteriën,

• bijv. Serratia bacterie in haemolymf

• Ontstaan biofilms, met als gevolg:

• verstopping ademhalingskanaaltjes

• Voorbeelden van biofilms: tandplak, maagzweer 
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Biofilms
• Biofilm bevat verschillende soorten bacteriën

• Biofilm zorgt voor eigen intern milieu

• In biofilm heerst een zuurstofloze situatie

• Biofilms moeilijk toegankelijk, bijv. voor antibiotica
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Betekenis minder zuur worden in de 

imkerpraktijk? (pH >7)

 Kans op problemen neemt toe, bijv. varroa

 Optreden minerale gebreken → ziektes

 Bacteriegroei → productie van signaalstoffen 

(neurotransmitters = zenuw-spiersturingsstoffen)

 Groei andere bacteriën → agitatie (rusteloosheid)
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Te zuur worden (pH < 4)

• Melkzuur wordt geproduceerd door melkzuurbacteriën, 

dit gebeurt altijd door reeds aanwezige bacteriën

• Productie van melkzuur kan sterk verhoogd worden, 

bijvoorbeeld door mangaan (Mn2+)

• Door toedienen van mierenzuur of oxaalzuur wordt deze 

verhoogde melkzuurproductie ook gestimuleerd
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Zuurstof
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Situaties zonder zuurstof

 Zuurstofloze/zuurstofarme situaties komen 

voortdurend voor.

De bijen zoeken de zuurstof op na openen 

van de kast
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Baardvorming, 

bij warm weer of 

bij volle kasten



Waar ontstaan zuurstofloze situaties?

 In de bijenkast, bij hoge bijendichtheid

 Tussen de ramen, door onvoldoende circulatie

 In de bijen, door afsluiting trachaeën

 In de afgesloten broedcellen

 In het bijenbrood
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Hoe ontstaan zuurstofloze situaties

• Te weinig zuurstof (door hoog zuurstofgebruik)

• Teveel CO2 (door de vele bijen, door gisting)

• Bij hoge temperaturen (zomer)

• Bij onvoldoende beweging (slome bijen)

• Door afsluiting van zuurstofaanvoer

(trachaeën, bijenbrood, broedcellen)
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Gevolgen van zuurstofloos worden

• Energieproductie gaat in 5 min. met 90% omlaag

• Mineralen komen vrij, gaan in oplossing

• Er gaan andere bacteriën groeien

• Ziektes, door bacteriën, door virussen
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Energieproductie gaat omlaag
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Vrijkomen van mineralen

 IJzer in de vorm van Fe2+

 Mangaan in de vorm van Mn2+

 Zink in de vorm van Zn2+
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Bacteriën en zuurstof

 Aerobe bacteriën ( + zuurstof)

 Anaerobe bacteriën ( - zuurstof) 

 Facultatief anaerobe bacteriën ( + of - zuurstof)

 Zuurstof bepaalt welke bacteriën er groeien

 Bij gebrek aan zuurstof plotselinge omslag van aerobe(+) 
bacteriën naar anaerobe(-) bacteriën
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Voorbeelden bacteriën

 Huidbacteriën ( + zuurstof )

 Bacteriën op groente, fruit, planten ( + zuurstof )

 Melkzuurbacteriën in bijenbrood ( - zuurstof )

 Amerikaans vuilbroed bacterie ( - zuurstof )

 Serratia, Staphylococcus ( + of – zuurstof )
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Wat betekent zuurstofloos in de 

praktijk?

 Slome, trage bijen

 Verhoogde productie van signaalstoffen

 Ander gedrag, bijv. agitatie, rusteloosheid

 Zwermgedrag

 Bijen gaan naar de randen voor extra zuurstof

 Bijen verlaten de kast
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Wat er gebeurt in bijenbrood

 Bijenbrood = nectar + stuifmeel

 Eerst groei gewone bacteriën (+ zuurstof)

 Deze sluiten zuurstofaanvoer af * (‘biofilm’) → zuurstofloos

 Dan groei van melkzuurbacteriën (- zuurstof)

 Mineralen uit stuifmeel komen vrij (bijv. Fe2+, Mn2+, Zn2+)

 * Bij de wijnfabricage groeien eerst gisten; deze produceren veel CO2, dat

vervolgens de zuurstof verdringt. Daarna gaan andere micro-organismen groeien.
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Vertering stuifmeel

 Stuifmeelkorrel 

 Gaatjes als gevolg van vertering

 Melkzuurbacteriën
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Wat te doen tegen zuurstofloosheid

 Goede ventilatie in de kast (standplaats heeft 

bijv. hierop invloed, bijv. i.v.m. wind)

 Actieve bijen (voeding in orde) = Ferro Bee®

 Op tijd volken splitsen (kasten niet te vol)

 Voorkomen dat bijenkasten in volle zon staan

 Vochtige standplaats vermijden
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IJzer en ijzerhuishouding
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Toediening van extra ijzer, Ferro-Bee®

 Concept, gebaseerd op een idee (2011)

 Wereldwijd meest voorkomend mineraal gebrek

 Lage bijensterfte in Australië (stuifmeel van 
Eucalyptus-soort met zeer hoog ijzergehalte)

 Concept verder uitgewerkt (2012 – 2016)
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IJzer

 ‘Moeilijk’, want slecht oplosbaar

 Oplosbaar in zure omstandigheden, pH < 7.0

 Onoplosbaar bij pH > 7.0

 Vormt onoplosbare aggregaten → verdwijnt, 

niet meer beschikbaar
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IJzer in bijen

 Een bij bevat 0,02 – 0,05 mg ijzer

 Een bijenvolk bevat circa 1 gram ijzer

 Een bijenvolk neemt per jaar 12 – 20 gram ijzer op

 Aanwezig in vetlichaam, gebonden aan eiwitten

 Vetlichaam = opslag van ijzer (leverfunctie)

 Aanwezig in andere lichaamsdelen, bijv. in 

magnetische deeltjes (i.v.m. navigatie)
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IJzerhuishouding in bijenvolken

 Aanvoer in overmaat

 Constante aanvoer, constante verdwijning

 Een bijenvolk kan veel ijzer aan

 Bijenvolk past zich snel aan
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IJzerprocessen in bijenvolken

 IJzer zit overal (bijen, honing, was, propolis)

 Genoeg ijzer aanwezig, vaak niet beschikbaar

 IJzer niet beschikbaar na omzetting Fe2+ in Fe3+

 Alleen Fe2+ is biologisch van betekenis

 IJzer als Fe3+:

in “roest”

in “red soils”
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IJzertekort kan optreden bij
 Zuurstofloze/arme omstandigheden

 Hogere pH, neerslag ijzer in onoplosbare vormen

 Teveel mangaan in stuifmeel (bijv. bij heide)

 Standplaats in moeras- en veengebieden
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Gedachte achter Ferro-Bee®

 IJzer is altijd problematisch

 Concurrentie om ijzer in het systeem

 Inzicht in ‘varroa-probleem’

 Iets doen via de voeding
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Andere redenen voor ijzertoediening
• Iets toevoegen wat de bijen nodig hebben

• Actievere bijen

• Betere verhouding tussen ijzer en mangaan

• Geen vorming van mangaanbevattende toxines

• Onderdrukking voortplanting in najaar
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Naam Afkorting Atoom-

nummer

Molecuul-

gewicht

Waardigheden

Mangaan Mn 25 55 2+, 3+, 4+, 5+, 7+

IJzer Fe 26 56 2+, 3+



Wanneer Ferro-Bee® toedienen?

• Regelmatig, 1x per 2 - 3 weken

• Bij vochtige omstandigheden

• In de wintervoeding
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Dank voor uw aandacht
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Gegevens Science in Water B.V.
 Science in Water B.V. / Ferro-Bee

 Maarten van Hoorn

 Blomswaard 35

 1391 VB Abcoude

 Nederland

 Tel. 0294-285165

 Tel. +31 294 285165

 Mob: + 31 6 3606 2236

 Mail: info@science-in-water.com

 Mail: info@ferrobee.com

 Website: www.science-in-water.com

 Website: www.ferrobee.com
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