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enige bestrijding van de varroamijt en zijn volken
doen het uitstekend.

Nog meer mogelijkheden
Na een aantal publicaties bestrooi ik nu voor het
tweede jaar tijdens een inspectie bijen en raten met
poedersuiker. Ook de poedersuiker zou er voor
zorgen dat de mijten hun houvast verliezen en op de
bodemplank terecht komen. Baat het niet? Schaden
doet het zeker niet!
Volgens een Duitse imker heeft ook de Oost-Indische
kers therapeutische waarde. Door het inzaaien van
deze plant voor zijn bijenstal zag hij de varroamijtbesmetting in zijn volken tot nul dalen. De achterliggende gedachte is dat haalbijen bij thuiskomst
even o p de O.I.K. rusten en er iets van meenemen.
De O.I.K. zou in de kersen- en pruimenteelt gebruikt
worden om luizen te weren.
Een andere ouwe rot met 60 jaar ervaring in de
bijenteelt gebruikt knoflookpoeder om de varroamijt
in toom te houden. Hij zegt: 'Ik raak de varroamijt
niet kwijt maar de besmetting is gering. Als ik tijdens
een bijeenkomst met imkers vertel op welke manier ik
de varroamijt de baas blijf word ik uitgelachen. Ik lach
ook, maar om een heel andere reden. Mijn bijen
blijven gezond!' Hij vermengt vier Amerikaanse
ponden van 454 gram poedersuiker met 225 gram
zuivere knoflookpoeder. Dit mengsel strooit hij over
de bijen en raten. Voor de eerste maal in het vroege
voorjaar, voor de tweede maal na het afnemen van de
honing en de laatste keer in het begin van de winter.
Er is geen geur of smaak van knoflook in de honing
en de bijen ondervinden er geen schade van.
In Nederland verricht Vita Honesta Biologischdynamisch en geopatisch onderzoek. Voor meer
informatie Zilvermeeuw 62,4872 RS Etten-Leur.
Gelukkig zijn we af van het doemdenken, waarbij wel
geldt dat regelmatig alternatieve methoden sneuvelen
door onvoldoende resultaat.
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Het weer in oktober
Voor het midden van het land geldt als normaal voor
de periode 1971-2000 106 uren zonneschijn, 77
millimeter neerslag en een gemiddelde
maximumtemperatuur 14,2"C
Oktober maanden
Jaar Zon
Uren Neerslag (mm)
1997 zonnig
(130) normaal
1998 zeer somber ( 60) zeer nat (174)
1999 normaal
normaal
2000 somber
(75) nat
(109)
2001 normaal
droog
( 55)
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advertentie

...en helemaal niet bestrijden?
We hebben nu in het kort voorbeelden aangehaald
van imkers die biologisch de varroamijt bestrijden.
Controleerbare gegevens van imkers die de varroamijt in het geheel niet bestrijden bezit ik niet. Wel
heb ik gelezen over wilde honingbijen die al vele
jaren op dezelfde plek in Bourgogne (Frankrijk)
voorkomen en zich daar ook weten te handhaven. Zij
vormen het levende bewijs dat niet bestrijden levensvatbare bijenpopulaties oplevert.

Max.temp
'C
normaal
koud
(12,s)
normaal
vrij zacht (15,O)
extr. zacht (18,O)

de moderne ~rnker

* Aanbieding:
vuren Spaarkast
-5 stuks a
w

f 88,50 per stuk
Q 79,50 per stuk

Geopend: Zaterdag van 8.W - 1200 en na
telefonische afspraak. Harremaatweg 36,
3781 NJ Voorthulzen, 0342-4728371 0653182006
info@irnmenhof.nl/ www.immenhof.nl
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