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Van ei tot koningin en de factoren 
die (g)een rol spelen in de kwaliteit 
van de koningin

Marie Jos é Duchateau



Koninginnen -
teelt

• Selectie
eigenschappen

• In stand 
houden ras

• Goede 
kwaliteit moer
(geen redcelmoer)
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royal jelly en worker jelly
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koninginnenlarfwerksterlarf

bovenkaakklier 
(wit, vetcomponenten)

voedersapklier (helder, 
eiwitten)

pollen en honing

dagen

koninginnengelei (royal 
jelly)

17 % suiker (werkster 4%!)
12 % eiwit
67 % water

4 % vet

Suikergehalte -> voedselopname -> Corpora allata -> JH
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Werksterlarve 143 x gevoerd; Koninginnenlarve 1600 x -> 1,5 gr 



Kastedeterminatie en genexpressie
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Cameron., 2013 

Barchuk et al, 2011

L1  l     L2     l      L3    l     L4    l       L5

• Juveniel hormoon
(JH) speelt
belangrijke rol

• Al na 6 uur
verschillen in gen 
expressie

• Grootste
verandering van 
genexpressie
na 3,5 dagen:       
240 verschillende
‘expressed genes’

( point of no return)



Kastedeterminatie en genexpressie
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Barchuk et al, 2011

apoptosis



Redcellen
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• 69% van de redcel-
moeren zijn
opgetrokken op eitjes
en het merendeel op de 
oudere eitjes

• Alleen verschil in 
gewicht, niet in aantal
ovariolen of 
spermatheca

Hatch et al, 1999

• Larven in competitie
om attentie door 
afgifte van 
broedferomonen
(vooral MO=methyl-oleaat) 

• Meer redcellen van 
zeldzame genotypes
Lattorff & Mortiz, 2016



Kwaliteit koningin opgekweekt uit
0-dags en 2-dags werksterlarve
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data uit Gilley, 2003

*

**

Leeftijd van de overlarfde larf van invloed op grootte e n gewicht
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Kwaliteit koningin opgekweekt uit
0-dags en 2-dags werksterlarve

data uit Tarpy, 2011

Géén correlatie met gewicht en thoraxwijdte, wel effect op genetische
diversiteit door minder paringen

**

*



Lichte (<180 mg) en zware (>200 mg) koninginnen

9

*

De Souza, 2013

• Géén verschil
in eileg, pollen 
en niet in 
interacties met 
de werksters, 
ook niet in 
trophallaxis

• Wel verschil in 
levensduur



Koninginnenferomoon en hofstaat
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Samenstelling van mandibulaire
klier

= 1 dag oud

= 3 dag oud

Rangel, 2016



Ééndags oude larf
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Subtraat overlarven
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• Dubbel overlarven geen extra waarde
• Droog versus ‘nat’ (voedersap): ±

Bij nat van max 24 u. oude larven
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61% 80% 58% 59%         63%      47%

Contresas-Martinez, 2017

droog klimaat (Mexico)



Koninginnen
opkweek

• Voor goede
voedersapklieren
zijn nodig:
 Pollen
 Broedferomoon
-> aanwezigheid
broed

13Peters et al, 2010,
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Experimenteel onderzoek in 
kleine kastjes met 300 
werksters en toevoegingen in 
verschillende combinaties:

BP=broedferomoon
QMP=koninginnenferomoon
Pollen

voedersapklieren



Temperatuur en opkweek

• Natuurlijke broednest-
temperatuur:
 32 oC (periferie)
 34,5 oC (midden)

• Experimenteel géén effect 
van opkweek na sluiten bij
32 oC of 34.5 oC betreffende: 
gewicht, spermatheca, start 
ovipositie

• Experimenteel is de 
ontwikkelingsduur 1 dag en
3 uur langer bij 32 oC
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Aantal doppen en plaats in pleegvolk
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15 cellen in pleegvolk in het 
voorjaar levert het beste resultaat. 
Positie ook van belang

Al-Fattah, 2011



Darren kwaliteit

• Leeftijd én
tijd van het 
jaar van 
invloed op 
hoeveelheid
sperma

• Levensduur
20-40 dagen

16

met sperma:   58%         65% 80% Rousseau, 2015

De beste darren in (laat) voorjaar en 20 dagen oud (Rhodes,2011)



Darren en Pollen
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*

data uit Czekonskau et al, 2015

Pollen heeft invloed op 
de kwaliteit van darren



Volwassen darren en voer

• Jonge darren (1-8 dagen
oud) worden door 
werksters gevoerd met 
mix van kliersecreet, 
pollen en honing.

• Na 8 dagen eten de 
darren zelf honing

• Na paar dagen geen
dracht verdwijnen al 
darren !!
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Darren en feromooncompositie

• Chemisch
profiel
verandert met 
leeftijd

• Darren van     
12-15 dagen
trekken elkaar
aan.
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Bastin et al, 2017



Darren , varroa en varroabestrijding

• Eén dag na uitkomen nog 
in leven:
 97,5% in  controle

kolonies
 86,1% in  kolonies met 

Apistan
 59,7% in kolonies met 

varroa
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Duay et al, 2003
Rinderer et al, 1999

Duay et al, 2002Burley et al, 2008
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Duur van de Bruidsvlucht

• Bruidsvlucht langer dan 30 min. -> minder sperma

• Duur bruidsvlucht is afhankelijk van aantal darren

Koeniger&Koeniger, 2007
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Aantal paringen

• Meer paringen -> meer sperma

• Aantal paringen van invloed om eitjes te gaan
leggen, niet de vulling van de spermatheca

Schluns et al, 2005
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Concurrentie tussen darren

• Darren hebben niet
evenveel kans om 
vader te zijn van de 
werksters

• Kolonies hebben niet
evenveel kans om 
succesvolle darren te
leveren

Data uit Kraus et al, 2003
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Paringsrisico van koningin

• Risico koningin afhankelijk van:
 Aantal bruidsvluchten
 Duur van de vluchten
 Externe omstandigheden als weer, predatie, 

Bevruchtingsteken die 
darren na paring 
achterlaten, draagt
mogelijk bij aan beperking
duur van vlucht (Koeniger,1990)

Afhankelijk van 
aantal darren
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Effect van polyandrie op koningin

Richard et al, 2007
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Effect van polyandrie op koningin

Samenstelling mandibulaire klier

Richard et al, 2007
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Effect van polyandrie op koningin

• Gen Amorf, 
foerageergen , 
geassocieerd met 
fototaxis

Richard et al, 2007


