De in's and out's van varroabestrijding
M.J.van Ierse1

De tijd dat we onbekommerd konden imkeren zonder
ons met de varroabestrijding bezig t e houden is
allang voorbij. Ook voor imkers die niets aan
bestrijding doen. Zij kijken gespannen of hun volken
overleven. We willen gezonde bijenvolken die veel
natuurzuivere honing produceren en goed inzetbaar
zijn voor bestuiving. Maar met welke vorm van
bestrijding?
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Imkeren is het op gezette tijden inspecteren van je
bijenvolken en dan aan de hand van je waarnemingen
maatregelen nemen: Ingrijpen om zwermen te voorkomen, een honingkamer plaatsen, suiker voeren,
etcetera. Altijd geven de bijen aan wat er moet
gebeuren, met andere woorden: de imker gaat mee in
de ontwikkeling van zijn volken. Bij ziektebestrijding
gaan we ergens tegenin, we bestrijden de ziekte. Het
is de vraag of dat uiteindelijk een beter resultaat oplevert dan meewerken: de ziekte zijn werk laten doen.
In de natuur heeft een ziekte de functie om zwakke,
oude individuen op te ruimen ter bescherming van
gezonde planten en dieren. Door ziekte worden ook
gezonde individuen die niet beschikken over eigenschappen om zich tegen een ziekte teweer te stellen,
opgeruimd. Het gaat dan vooral om erfelijke
eigenschappen. Tijdens de bevruchting ontstaan
nieuwe combinaties van eigenschappen waarmee een
dier zich beter tegen een bestaande ziekte kan weren
en het zelfs tegen een nieuwe ziekte kan opnemen.
Dat is wat onze bijen op dit moment nodig hebben:
betere en nieuwe combinaties van eigenschappen in
de strijd tegen de mijt.

Ziektebestrijding
De beste ziektebestrijding is die waarbij we met de
natuur meewerken door de natuurlijke weerstand van
een bijenvolk te versterken. Bij de strijd tegen de
varroamijt zit daar het probleem: de bijenvolken
hebben zelf niet voldoende weerstand en als imker
kunnen we daar niet veel aan toevoegen. Met
preventie komen we hier niet ver. De meesten van ons
willen niet afwachten of onze volken de besmetting
wel of niet overleven. We gaan de varroamijt
bestrijden.

Het bijzondere van de varroabesmetting
Gewone bijenziektes, zoals nosema, stellen onze bijen-
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volken regelmatig op de proef. Een volk met onvoldoende weerstand gaat er aan dood. Zo blijven de
eigenschappen die nodig zijn om met de nosemaparasiet te kunnen leven bestaan. Het is nog maar
kort geleden dat onze bijen met de varroamijt in aanraking kwamen. Daardoor hebben ze de tijd nog niet
gehad om de eigenschappen die nodig zijn om met
de varroamijt samen te kunnen leven in voldoende
mate te ontwikkelen. Door een proces van natuurlijke
selectie waarin de varroa-afwerende eigenschappen
versterkt worden, zal er een bij ontstaan die de varroamijt aan kan. Dit proces schijnt zich bij de Primorskybij
te voltrekken, maar let wel, er gaan nog steeds
Primorskyvolken ten onder aan de varroamijt.
Met bestrijden houden we de varroamijt in stand en
veroordelen we onszelf tot bestrijden tot in eeuwigheid. We geven zo alle bijenvolken de mogelijkheid
zich voort te planten. Er is helemaal geen selectie. De
eigenschappen waarmee de varroamijt aangepakt kan
worden, krijgen geen kans tot ontwikkeling te komen.
We moeten naar een vorm van bestrijden die het
natuurlijke selectieproces een kans geeft en die toch
onze bijenvolken laat bestaan. Onderzoeksinstituten
boeken enig succes bij de selectie van varroabestendige
volken. Datgene waar de natuur vele jaren, zo niet
eeuwen over doet, willen wij het liefst in enkele jaren
bereiken. Dat valt niet mee.
Kunnen we als individuele imker wel iets doen? Er zijn
imkers die al jaren niets aan bestrijding doen en die
toch bijenvolken houden. Ze kweken simpelweg verder
van bijenvolken die in leven blijven. Deze manier van
werken is een stap in de goede richting, want uiteindelijk zullen we het toch van de weerstand van het bijenvolk zelf moeten hebben. Iedere imker kan erop letten
verder te telen van volken die minder mijten hebben
dan andere volken.

Wat voor een bestrijding moeten we kiezen?
De meeste imkers hebben bij het kiezen van een
bestrijdingsvorm vooral gelet op effectiviteit. Zoveel
mogelijk mijten doden met zo weinig mogelijk werk:
varroabestrijding met Apistan. Men zag eraan voorbij
dat daardoor schadelijke stoffen in de was achterbleven die daaruit niet verwijderd kunnen worden. We
moeten onze bijen tenslotte kunstwas geven om te
voorkomen dat de opgehoopte ongewenste stoffen
uit de was weglekken naar de honing. Dat Apistan nu
wegvalt, is een mooie gelegenheid de keuze voor een
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bestrijdingsvorm te heroverwegen.
Er is geen bestrijdingsvorm met alleen maar voordelen
en zonder hinder voor de bijen. Het standpunt dat
een imker heeft over natuur en milieu laten hem een
bepaalde keuze maken. Daarbij spelen de volgende
zaken een rol: voedselveiligheid, natuurvriendelijkheid,
wel of geen kritische houding tegen de veiligheid van
chemische middelen, veel of weinig vertrouwen in de
overheid als deskundige in het vaststellen van toelaatbare hoeveelheden chemische stoffen. Ook de economische afhankelijkheid van de imker van zijn bijen is
van belang. Als imkeren een natuurhobby is met honing
als waardevol natuurlijk voedsel dan kan men een
onzeker bestrijdingsresultaatvoor lief nemen. Als het
om een economisch belang gaat is effectief bestrijden
minder investeren in arbeid(skosten)en het risico van
oogstderving door onvoldoende bestuiving vermijden.

De bestrijding zelf
De standpunten over het doel van de bestrijding lopen
uiteen: De een wil alle mijten uit zijn volken hebben,
de ander wil zelfs niet bestrijden. Altijd alle mijten
bestrijden en wegvangen en herinfectie van buitenaf
voorkomen, is onmogelijk. De laatste mijt willen vangen,
is voortdurend tegen de mijt vechten: met darrenraat
in de lente, met mierenzuur in zomer en herfst, met
andere middelen in de winter.
De mijtenpopulatie onder de schadedrempel houden,
geeft meer kans op succes. Dat vraagt van de imker
de mijtenpopulatie te observeren. Bij hoeveel mijten
treedt er schade op en wanneer bestrijden? Bij welk
aantal mijten er schade op zal treden is niet zo eenvoudig te zeggen. Het ligt niet zozeer aan het aantal
mijten, maar aan de ziekteweerstand van het volk. Dat
komt omdat de varroamijt secundaire infecties veroorzaakt. Virussen die zonder de aanwezigheid van mijten
moeiteloos door het bijenvolk onder de duim gehouden
worden, krijgen door de belastende aanwezigheid van
de vatroamijt een kans het bijenvolk ziek te maken.
Bijen met misvormde vleugeltjes zijn daarvan een goed
voorbeeld. PP0 bijen heeft de indruk dat er momenteel
meer ziektes bij bijenvolken worden aangetroffen dan
enige jaren geleden. Dat kan heel goed veroorzaakt
worden doordat mijten bijdragen aan de verspreiding
van virussen.

Gevaren voor gezondheid van de mens
De discussie over het gebruik van milieuvreemde
stoffen zoals Apistan of in het milieu voorkomende
stoffen zoals organische zuren, gaat in wezen over de
gezondheid van mens en dier. Milieuvreemde stoffen
kunnen die gezondheid belasten. Niet iedereen is

hiervoor even gevoelig en gevolgen worden vaak pas
na lange tijd zichtbaar. Het mogelijk aanwezig zijn van
dit soort stoffen in honing, geeft onze hobby en het
product honing een slechte naam.
Brengt het gebruik van milieuvreemde stoffen die een
toelating hebben vermoedelijk al gezondheidsrisico's
met zich mee, zoveel te meer risico's kleven er aan
stoffen zonder toelating. Van de uitwerking van stoffen
met een toelating op mens en milieu is tenminste iets
bekend, van de andere stoffen weten we niets. We
weten niet welke gevaren ze meebrengen, noch op de
korte en al helemaal niet op de lange termijn. Het feit
dat de mijten er wel van dood gaan en de bijen niet,
is niet voldoende

Wettelijke regelingen
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Oxaalzuur is niet toegelaten, maar het werkt wel en
uit buitenlandse literatuur of via internet weten we
prima hoe het gebruikt moet worden. Dat geldt ook
voor een middel als Amitraz en nog vele anderen. Met
deze middelen kun je de mijten prima bij je volken
vandaan houden. Ze hebben echter geen toelating.
Als imkers verlangen wij van anderen dat ze zich bij
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan de
wettelijke regels houden, zodat onze bijen niet onnodig
het risico lopen vergiftigd te worden. Als onze medeburgers zich niet aan de regels houden willen we dat
de algemene inspectie dienst (AID) maatregelen neemt.
Als wij van anderen verwachten dat ze zich aan de
regels houden. zijn we dat zelf ook verplicht. Een
kwestie van fatsoen en zelfrespect.
Mierenzuur, melkzuur en tijmolie in de vorm van Thymovar zijn toegelaten middelen. Het nadeel van deze
middelen is dat de imker niet zo blindelings op het
resultaat kan vertrouwen als bij Apistan. Het nog niet
toegelaten oxaalzuur geeft het meest zekere resultaat,
maar heeft als nadeel, net als melkzuur, dat het pas
bruikbaar is als het volk broedvrij is. Voor een vroegtijdige bestrijding blijven mierenzuur en Thymovar over.

En last but not least
Imkertechnische ingrepen zoals het inzetten van
darrenbroed als varroaval en het werken met zwermen
zijn ook mogelijke alternatieven. Tenslotte de observatie: welke volken hebben minder mijten en zijn de
moeite waard om van verder te kweken. Uiteindelijk is
dit laatste ons sterkste wapen: de aanhouder wint.

maandblad voor imkers oktober 2002

