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Gezien in het Bijenhuis

Van sponsdoekje tot Nassenheider
mierenzuurverdamper
Henk van der Scheer

Er zijn verschillende mierenzuurverdampers op de markt
variërend van een eenvoudig sponsdoekje tot verdampers van
kunststof die verdampmateriaal bevatten. Dat materiaal zorgt
voor meer greep op de hoeveelheid mierenzuur die per
tijdseenheid verdampt wordt en uiteindelijk op de effectiviteit
van de varroabestrijding. Tevens worden tracheemijten en
wasmotten bestreden. Mierenzuur is zwaarder dan lucht en
zakt dus naar beneden. In de regel worden de verdampers
daarom ergens bovenin de kast geplaatst.
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Het sponsdoekje is gemakkelijk te gebruiken en goedkoop. Via
het sponsdoekje (met een oppervlak van bijna 300 cm2) wordt
met mierenzuur-85% snel een hoge concentratie van het middel
in de lucht verkregen. Daardoor bruist het volk op en vluchten
de bijen weg (naar onderen als de sponsdoek boven op het volk
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ligt) of zelfs uit de kast. Verdampen van mierenzuur-60% geeft
dezelfde reactie; alleen gaat het wat langzamer en minder
heftig, omdat mierenzuur-60% minder snel verdampt. De
‘stress’reactie kan wel een paar uur aanhouden en al die tijd
lijken de bijen gedesoriënteerd, aldus drie onderzoekers in het
augustusnummer 2003 van het Deutsches Bienen-Journal. Ze
vinden de behandeling met het sponsdoekje uit oogpunt van
bijenvriendelijkheid dan ook niet aanvaardbaar.
De oude Nassenheiderverdamper, waarvan er per kast in elke
bak één verticaal tussen de ramen wordt gehangen, bevat een
kartonnen ‘lont’ als verdampmateriaal. Zijn opvolger, de
Nassenheider horizontaalverdamper, bevat ook een kartonnen
‘lont’ plus een fleecedoek. Die doek is het verdampende
materiaal en via de lont druppelt mierenzuur-60% daarop. Dit

vernieuwde type kan zowel horizontaal op de bovenbak worden
gezet als verticaal in de (bovenste) bak worden gehangen als
‘kantraam’ in een houten frame. Broedschade wordt volgens de
handleiding voorkomen door aan de binnenkant van dat kant
raam folie te bevestigen. Per kast is er maar één Nassenheider
horizontaalverdamper nodig.
Wordt de Nassenheider horizontaalverdamper net als de Liebigverdamper bovenop de bovenste bak geplaatst, dan moet er
onder het fleecedoek folie worden gelegd om geen broedschade
te krijgen. De Nassenheider horizontaalverdamper staat dan op
bijgeleverde pootjes. De Liebigverdamper moet op een (houten)
blok worden gezet om te zorgen dat er minimaal 10 cm afstand
tot het broed is. Dit om broedschade te voorkomen. Een extra
bak is nodig om de verdamper in de kast onder het deksel te
kunnen plaatsen. Door deze wijze van toedienen wordt het volk
maar weinig gestoord en dat is een voordeel boven het
inhangen van de Nassenheider verdamper(s).
In de nieuwe brochure van Bijen@wur ‘Effectieve bestrijding van
varroa’ is gekozen voor uitleg over de Liebigverdamper. Die ver
damper bevat papier als verdampmateriaal. Toen de brochure
werd geschreven waren er nog geen gegevens bekend over de
Nassenheider horizontaalverdamper. Op dat moment werd voor
de Liebigverdamper gekozen om zijn goede doseermogelijkheid
van mierenzuur-85% en de geringe verstoring van het volk
tijdens de handelingen. Als er nu gekozen moet worden tussen
beide typen verdampers, dan krijgt de Liebigverdamper weer de
voorkeur vanwege zijn robuustheid, eenvoud en prijsstelling.
Een nadeel is dat steeds een extra broedbak nodig is om de
verdamper op een blok onder het deksel in de kast te kunnen
plaatsen.

Verder nuttig om te weten…

In alle gevallen moet de bodem tijdens de behandeling afgeslo
ten zijn, bijvoorbeeld met een varroalade. Treedt broedschade
op, dan is dat op de lade te zien in de vorm van bijendelen zoals
antennes en poten. Het gedode uitlopende broed wordt
namelijk in stukken uit de cellen getrokken en daarbij valt het
een en ander op de lade.
Geadviseerd wordt om mierenzuur te bewaren in de koelkast.
Bij overschenken van de koude vloeistof verdampt er dan
minder. Breng mierenzuur voor de toepassing echter eerst op
kamertemperatuur. Toepassing van koud mierenzuur in een
warme omgeving gaf in Duitsland namelijk aanleiding tot het
snel uit de Liebigverdamper lopen van de vloeistof (Deutsches
Bienen-Journal 18(8):345;2010).
Mierenzuur heeft een etsende werking op levende cellen (en
ijzeren onderdelen). Zorg daarom voor bescherming van je ogen.
Schade aan de huid is voor het lichaam gemakkelijk te
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Worden golfbanen gevaarlijk voor bijen?
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externe partij het meestal mis gaat. Zo’n aannemer is uit op
snel en effectief resultaat en gebruikt alles wat wettelijk is
toegestaan. Als er maar goed gespeeld kan worden.
Golfvelden kennen twee soorten grasvelden: fairways en greens. In
de fairways – lange stukken tussen afslagplaats en green – kan
en mag van alles voorkomen zoals molshopen, maar ook een
plek waar vogels het gras hebben omgewoeld. Die fairways
worden slechts 4 tot 6 keer per jaar gemaaid. De greens zijn een
ander verhaal. Die moeten glad zijn als een biljartlaken. Ze
worden elke dag gemaaid en daardoor komen hier meestal geen
gravende vretertjes voor. Gewasziekten (dollarspot en sneeuw
schimmel) kunnen met succes met UV-licht worden bestreden,
zo bleek uit een proef in 2009 en dus zijn pesticiden niet nodig.
De Batouwe wil zich met deze ecologische aanpak onderscheiden
en daar passen ook bijen in. Voor ons zijn ze de ecologische
waakhonden, aldus Vincent Langemeijer, een van de betrokkenen
van het golfcentrum.
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Tiger Woods doet het op gladgeschoren greens, maar soms
stellen engerlingen en emelten zijn humeur danig op de proef.
Die gravertjes vreten aan de graswortels en trekken daarbij
vogels aan op zoek naar voedsel. Die woelen dan het gras
om vanwege die lekkere hapjes waarbij kale plekken van wel
1 tot 2 meter doorsnee ontstaan. Volvelds strooien van 30 kg/ha
Merit Turf, een granulaat dat 0,5% imidacloprid als werkzame
stof bevat, en daarna inregenen, is een oplossing. Daar hebben
die gravende vretertjes niet van terug. Ook mag het spul op
sportvelden en in de graszodenteelt, kortom op alle
recreatiegrassen.
Niemand die dacht aan honingbijen. Die vliegen toch niet op
gras? Het was dan ook groot alarm toen als eerste in het radio
programma Vroege Vogels het bericht kwam over golfbanen in
relatie tot imidacloprid en de kans dat waterhalende werkbijen
op zoek naar guttatiedruppels en/of dauw op het gras wel eens
vergiftigd zouden kunnen worden. Die kans lijkt klein, gezien wat
Girolami en collega’s zagen na het aanbieden van met imida
cloprid verontreinigde guttatiedruppels van maïs (J. Econ.
Entom. 102: 1808-1815; 2009). De werksters bleven er af tot ze
na drie uur ernstig dorst kregen, de druppels opdronken en
binnen twee minuten dood waren. Hopelijk zijn onze bijen net
zo verstandig als die in Italië en blijven ze ook van de druppels
af. Zo niet dan zien ze het nest nooit meer terug. Dan verliest
het volk (een deel) van zijn waterhaalsters, maar raakt het nest
gelukkig niet vervuild met imidacloprid.
Maar het kan ook anders en dat zouden meer beheerders van
golfterreinen moeten doen. Op golfcentrum De Batouwe in
Zoelen wordt géén imidacloprid toegepast, maar er wordt een
ecologisch verantwoord groenbeleid gevoerd met het beheer in
eigen hand. Dat laatste is nodig, omdat bij uitbesteding aan een
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herstellen, schade aan het netvlies niet. Doe handschoenen
aan bij het vullen van de verdampers. Bedenk dat
mierenzuur-85% net als mierenzuur-60% kant-en-klaar te
koop is in het Bijenhuis en dat het niet nodig is zelf een juiste
concentratie samen te stellen; ook de verdampers zijn daar te
koop.
Elke verdamper wordt geleverd met een handleiding. Die van
de Liebigverdamper is het duidelijkst. Helaas zijn de
handleidingen (nog) niet in het Nederlands, maar in het Duits
(en voor de Liebig-verdamper Frans en Engels). Enige discussie
kan ontstaan over het tijdstip van toepassing en de
hoeveelheid te verdampen mierenzuur-85%. De aanbevelingen
in de handleiding van de Liebigverdamper zijn toegesneden op
de bedrijfsmethode(n) in Duitsland; die in de brochure van
Bijen@wur op de werkwijze in ons land.
In het volgende nummer uitgebreid aandacht voor de
Liebigverdamper.

Boven: slaan van de fairway naar de green. Onder: op een Engels golfterrein;
welke chemicaliën vandaag zijn toegepast is onbekend.

