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De Kleine Bijenkastkever 

Latijnse naam: Aethina tumida (Murray) De KBKK is een plaaginsect waarvoor de 
aangifteplicht geldt in de lidstaten van de EU. Elke 
ontdekking van de KBKK moet gemeld worden aan de 
bevoegde instanties. 

Roepnaam: Kleine Bijenkastkever  
                      Afgekort: KBKK 

Op dit ogenblik is de kever nog niet gesignaleerd in 
Europa, maar het risico is aanzienlijk dat dit gebeurt. 

Schade aan de bijenvolken: In de aangetaste kolonies 
kunnen de kevers  zich in zeer grote aantallen  
vermenigvuldigen. Zij vreten het broed, de honing en 
de pollen. De KBKK maakt de raten kapot en door zijn 
excrementen zal de honing gisten en bederven. 
Bij een ernstige ongecontroleerde aantasting, zal het 
volk uiteindelijk ten onder gaan of gedwongen 
worden tot nestontruiming. 

Registratie van de imkers: Het is uitermate belangrijk 
dat alle imkers zich registreren bij het FAVV. Als we 
de bijenstanden die een risico lopen op KBKK-
aantasting niet kennen, dan wordt de kans om haar 
intrede te ontdekken, om uitroeiing te bekomen of 
zelfs om erin te slagen op lange termijn de infestatie 
onder controle te krijgen, onmogelijk gemaakt. 

De EU-wetgeving verbiedt elke invoer van pakketbijen of bijenvolken uit alle Derde landen (met uitzondering 
van Nieuw-Zeeland). De invoer van bijenkoninginnen uit een zeer beperkt aantal landen van buiten de EU blijft 
mogelijk. De wettelijke invoerbeperkingen zijn de belangrijkste verdediging tegen de introductie van de KBKK. 
Het is daarom uitermate belangrijk dat elke bijenhouder de EU-wetgeving respecteert en regelmatig een 
gericht onderzoek doorvoert.  

De Kleine Bijenkastkever kan niet meer uitgeroeid worden eens hij goed en wel gevestigd is. 

Waaraan herkennen we Aethina tumida? 

 De larve 
De larve vormt het meest schadelijk stadium binnen 
de bijenkolonie.  Zij groeit uit tot ca. 1 cm lengte,  is 
vaalwit en gelijkt op het eerste gezicht op de larve 
van de wasmot (Galleria mellonella). Zij onderscheidt 
zich echter door 3 paar voorpootjes (a), stekeltjes op 
de rugzijde van elk lichaamssegment (b) en twee 
grotere uitsteeksels op het achterste segment. (c) 

 

 De volwassen kever 
Volwassen kevers zijn 5-7 mm lang en 2,5-3,5 mm breed 
(= één derde van de afmeting van een werksterbij). Bij 
het uitlopen zijn ze licht gekleurd,  nadien worden ze 
bruin tot zwart.  
Hoofd, thorax en abdomen zijn duidelijk gescheiden. 
Typisch voor deze kever zijn de kortere schildvleugels 
(elytra –d) waardoor het laatste stuk van het achterlijf 
zichtbaar wordt (e). Opvallend ook zijn de knotsvormige 
antennes (f). 
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Levenscyclus 
Afhankelijk van de levensomstandigheden kan A. tumida 1 tot 6 generaties per 
jaar voortbrengen. 
Het bevrucht wijfje legt eitjes (1,5x0,25 mm) in clusters in de kieren en reten van 
het houtwerk van de kast  en ook direct in de broedcellen van de bij (geopende 
broedcel met eitjes -g). Een wijfje kan tijdens haar verblijf in de kast,  duizend tot 
tweeduizend eitjes leggen. 
Het larvestadium duurt 10-16 dagen. De larven zijn omnivoren: zij vreten broed, 
pollen en honing. 
Rijpe larven verpoppen na 15-60 dagen. De verpopping gebeurt in volle grond, 
buiten de kast, meestal op een diepte van 1 tot 30 cm en binnen 20 m afstand 
van de kast. Uitzonderlijk gebeurt het dat een larve 200 m ver kruipt om een 
geschikte bodem te vinden. Zachte, vochtige grond en een temperatuur boven 10°C, zijn noodzakelijk voor de 
voltooiing van de levenscyclus, alhoewel de KBKK ook in staat is om voor korte tijd (< 3 weken) te overleven bij 
lagere grondtemperaturen. 
Volwassen kevers lopen meestal uit na 3-4 weken, maar afhankelijk van de temperatuur, kan dat ook gebeuren op 
elk ogenblik tussen 8 en 84 dagen. Volwassen kevers zijn in staat om 10 km ver te vliegen om nieuwe bijenkolonies 
te infecteren. De kevers kunnen tot 9 dagen overleven zonder voedsel of water, tot 50 dagen op oude raten en tot 
meerdere maanden op fruit. 
Verspreidingswijze. De verspreiding gebeurt op natuurlijke wijze: de KBKK is immers een goede vlieger. De ver-
spreiding wordt sterk bevorderd door het transport van pakketbijen, volledige kolonies, bijenzwermen, uitwisseling 
van honing- en andere raten of gebruikt imkersmateriaal.  Grondverplaatsingen, fruitsoorten en alternatieve 
gastheren (zoals hommels), kunnen eveneens de aanvoerweg vormen waarlangs de kever geïntroduceerd wordt. 
 

Verdachte criteria van besmetting van de bijenkolonie 

Klinische symptomen van aantasting door de KBKK: 
- Tunnels in de raten (door larven uitgevreten gangen) 
- Broedvernietiging (opgevreten broed door KBKK-larven) 
- Wijziging van de honingkleur en gisting van de honing 
Hoe bijenvolken controleren 
Het is zeer moeilijjk om kleine aantallen van kevers, larven of 
eitjes in de bijenkasten te detecteren. Daarom is een 
regelmatige en doelgerichte inspectie van de bijenkolonies 
noodzakelijk om een infectie vroegtijdig te ontdekken. 
- Plaats een gegolfde plastic strip (h) met golfjes van 4 mm doormeter op de kastbodem. Volwassen KBKK’s zullen 

trachten zich te verschuilen in de tunneltjes. 
- Bij gebrek aan dergelijke strip, kan men de bijenkast controleren op twee verschijnsels: 

1. Kijk uit naar volwassen rondrennende kevers. 
2. In het slechtste geval (bv. bij een zware infectie) ziet men de gistende en stinkende honing uit de 

vliegopening lopen, of donkere, korstige sporen op de kastwanden aan de buitenzijde, afkomstig van 
rondkruipende larven. 

Het is cruciaal om atypische kevers zo snel mogelijk te vinden. 

Wat te doen bij verdachte symptomen? 
Verwittig zo spoedig mogelijk de bevoegde instanties (bijenteeltassistent –FAVV) die de gepaste maatregelen zullen 
opleggen. Alle kevers die ervan verdacht worden Aethima tumida te zijn, hun larven of eitjes zouden onmiddellijk 
moeten overgemaakt worden aan het Nationaal Referentielaboratorium (CODA te Ukkel) voor identificatie. 
Verzamel de verdachte kever(s) en de larven in een pot met een goed sluitend deksel. Geef met het staal zo veel 
mogelijk details mee, zoals uw naam en adres, naam en ligging van de bijenstand,... Verzend geen levende kevers, 
larven of eieren per gewone post. Dood ze door de pot een nacht in de diepvries te zetten of door de stalen in 70% 
alcohol onder te dompelen. 
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