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Mijten bestrijden als een strateeg
Peter Elshout

In het najaar, de winter en het voorjaar van 2002/
2003 zijn buitengewoon veel bijenvolken gestorven.
Dit naast een acceptabel percentage van zo'n 10%
dat sterft tengevolge van moerloosheid, hongerdood e.a. De plotselinge inval van een lange vorstperiode, waarin nog veel volken een broednestje
hadden, was er bijvoorbeeld debet aan dat sommige
volken het contact met het voer verloren en van
honger omkwamen. De imker vindt in zo'n geval bij
de eerste inspectie een levenloze bijentros tussen de
raten. In het midden de koningin en de restanten
210 van een minibroednestje. Een heel ander beeld
geven de volken die door toedoen van de varroamijt en samengaande virale infecties stierven. Een
kast, meestal volledig verlaten door de bijen, met
een schitterend opgeslagen voedselkraag en hier en
daar restanten van wat voorheen een ruimbemeten
broednest was. In sommige kasten treft men nog
een kindervuist groot volkje aan met een koningin.
Uit meerdere ontvangen berichten betreffende bijensterfte, heb ik moeten concluderen dat doodsoorzaak nummer één een falende mijtenbestrijding is.
De bijensterfte op Schier (Schiermonnikoog) is hiervan een duidelijk voorbeeld (BIJEN 12(1): 9 (2003).

Tengevolge van resistentie is men overgegaan op een
andere manier van mijten bestrijden; van een synthetisch/chemische methode naar een bestrijding door
middel van organische zuren en thymol- bevattende
middelen. Helaas is deze laatste door veel imken
niet volgens de juiste receptuur uitgevoerd.
De middelen die wij momenteel inzetten om de
varroamijt te bestrijden kunnen onderverdeeld worden
in 'starters' en 'afmakers'. Starten zijn: mierenzuur (MZ)
en etherische oliën, o.a op basis van thymol. Afmakers
zijn melkzuur en oxaalzuur. Mierenzuur is zowel een
starter als een afmaker en kan alleen worden toegepast indien een broednest aanwezig is. Als de kans
op een herbesmetting groot is, zal alsnog een afmaker
als melkzuur of oxaalzuur nodig zijn. Worden middelen
op basis van thymol of een andere etherische olie als
starter gebruikt, dan is altijd op een later tijdstip een
nabehandeling met melkzuur of oxaalzuur noodzakelijk.
Bij gebruik van etherische oliën zijn de resultaten erg
wisselend en is de mijtendoding veelal onder de maat.
De starters worden zo vroeg mogelijk na de honingoogst toegepast: van half juli tot half augustus. De
afmakers worden ingezet van november t/m januari als
de volken vrij zijn van gesloten broed. Door de vroege

Einde juli: een effectieve mijtenbestrijding met mierenzuur is alleen mogelijk op uit de kluiten gewassen bijenvolken met een
groot broednest (10 a 16 ramen broed), die na de honingafname de kast uitpuilen. (Foto's: Peter Elshout)
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inzet van een starter zullen de winterbijen met een
beperkte hoeveelheid mijten opgroeien. Om de restmijten te doden wordt melkzuur of oxaalzuur gebruikt.
Bovenstaande heeft betrekking op normale volken,
die geschikt zijn om ingewinterd te worden. Indien het
gaat om (kunst)zwermenen volken zonder gesloten
broed zijn de afmakers melk - en oxaalzuur bijna volmaakte mijtendoders. Deze zich nog ontwikkelende
jonge volken moeten later in de winterzit nogmaals
met een van deze zuren nabehandeld worden. Het
bestrijden van mijten is een gevecht waarbij inzicht en
een vooraf opgezette strategie noodzaak zijn.

Het gebruik van etherische oliën als starter

De keuze bepaalt mede het resultaat
Van alle verdampingstoestellen die er bestaan is de
Nassenheidewerdamper (NH) enig in zijn soort. De
verdamping wordt hier namelijk door de warmte van
het broednest bewerkstelligd. Per broedbak is één
verdamper nodig. Een volk op twee bakken, in koudebouwopstelling, heeft twee verdampers nodig die
beide in de bovenbak, aan weerszijde van het broednest geplaatst worden. Verdamper en broed moeten
altijd door minimaal een half voerraam gescheiden
worden. Wordt de verdamper direct naast of midden
tussen broed geplaatst, dan zal al het aangrenzende
broed sterven. De NH verdamper kan direct na de
honingafname, voor het inwinteren geplaatst worden.
Bij alle andere verdampers, die allemaal op het volk
worden geplaatst, zal eerst ingewinterd moeten
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worden om de noodzakelijke afstand tot het aanwezige broednest te bewerkstelligen. Dit geldt ook
voor de variant van de NH verdamper met afdruplont
die op de toplatten van de bovenbak wordt geplaatst.
In deze opstelling zijn de resultaten net als bij alle
andere verdampers onbetrouwbaar en zeer wisselend.
Zorg voor goed passendelsluitende kasten, maar laat
de vliegspleet volledig open.

Om winterbijen onaangetast de winter in te laten
gaan zal de eerste mijtenbestrijding op z'n laatst rond
half augustus moeten starten Mocht de zomerdracht
(linde) eerder beëindigd zijn en is de honing voldoende verzegeld, dan is het raadzaam de honing zo snel
mogelijk te oogsten en direct te starten met de mijtenbestrijding. Uitstellen om welke reden dan ook, kan
fataal zijn. Dat hebben inmiddels teveel imkers moeten
ervaren. Imkers die geen gebruik maken van late
drachten kunnen mierenzuur of etherische oliën direct
na de honingoogst inzetten. Thymol is er in de vorm
Nawenheider mierenzuurverdamper
van kristallen, of is verwerkt in een drager, in de vorm
Mierenzuur (MZ), indien op het juiste moment en
van Thymovar, Api Life Var, Thymix, Varrobin en
onder de juiste omstandigheden toegepast, is een
Apiguard. Andere etherische oliën als Pichtin, dat uit
voortreffelijk allround varroabestrijdingsmiddel. Plaats
90% dennennaaldolie bestaat, en wintergroenolie
de verdampers op een verhoging van multiplex (zie
(Hedera helix) zijn bruikbare alternatieven bij een lage
foto). Dit voorkomt onnodig bouwen van de bijen
besmetting. Voor een optimale werking van alle
etherische oliën is het noodzakelijk dat deze ongeremd
boven de verdamper. MZ-damp is zwaarder dan lucht.
De vliegspleet moet volledig geopend zijn. Sluit de
kunnen uitdampen. Zorg er dan ook voor dat de
varroabodem. Voorkom weglekken van de dampen bij
tabletten/dragen van deze oliën niet aan de bovenslecht passende kastonderdelen (bv. randen). De
zijde worden afgedekt door pvc folie of een dekplank.
verdampers worden met minstens 120 ml 60% MZ
Zorg ook voor goed sluitende kasten, een gesloten
gevuld en geplaatst in de bovenbak. De volken
varroabodem en een maximale bezetting van bijen.
moeten sterk zijn, alle raten bezetten en een groot
Behandel alle volken op een stand gelijktijdig. Ook
broednest hebben. Als het broednest in de onderbak
bijen hebben een gruwelijke hekel aan deze penetrant
breder is dan in de bovenbak, zal de plaats van de
geurende stoffen. Zij zullen anders hun woning verlaten
verdampen hierop moeten worden aangepast.Dit
om bij een volk dat niet zo stinkt in te trekken. Lees
voorkomt broedsterfte. De MZ-dampen doden ook
vooraf de gebruiksaanwijzing van de producten op
de mijten in het broed. Gebruik voor de éérste
basis van etherische oliën of bestudeer de hieraan
behandeling
(einde juli - begin augustus) het kleine
gewijde artikelen in BIJEN 1l(9): 231-233 en BIJEN
1l(11): 312-313 (2002). Imkers die gebruik maken van
lont en controleer zonodig de verdamping na 48 uur.
Deze mag variëren tussen de 10 en 20 ml per verlate drachten zoals struikheide (Calluna vulgaris),
damper per 24 uur. Ga tijdens de behandeling door
lamsoor (Aster tripolium) e.d zullen vóór deze dracht
met inwinteren. Haal na 10 á 14 dagen de verdampers
een mijtenbestrijding moeten uitvoeren! Gezien de
eruit, schuif de raten tot een geheel en vul de lege
beperkte tijd tussen bv. linde en de nieuwe dracht,
ruimte aan weerszijde op met een vulblok. Giet
kan dit niet met etherische oliën. Hier komt alleen
mogelijke MZ-restantenterug in de daarvoor bestemeen behandeling met mierenzuur in aanmerking (10 á
de kan. Ga verder met inwinteren. Pas over een maand,
14 dagen met de Nassenheidewerdamper).
...................................... ........................................................................................................................
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einde september, het liefst bij goed weer, volgt de
tweede behandeling. De tussenliggende maand is
nodig om veel gezonde winterbijen te kweken. Wordt
deze tijd te kort genomen dan zal dat de hoeveelheid
winterbijen beperken en gaan deze volken te zwak de
winter in. Tijdens het gebruik van MZ treedt er een
beperkte tot volledige broedstop op. Daardoor wordt
evenwel de kwaliteit en levensverwachting van de te
vormen winterbijen verhoogd. Verhoudingsgewijs
zullen meer zomerbijen een beperkte hoeveelheid
winterbijen verzorgen. Laat, om deze broedstop kort
te houden, de behandeling nooit langer dan 14 dagen
duren. Controleer, vóór de tweede behandeling, einde
september, in beide bakken de breedte van het broednest en plaats de verdampers als boven beschreven.
Vul de verdampers met 100 ml MZ en plaats het
grootste lont. Een verdamping van 6 tot 10 ml per 24
uur per verdamper voldoet. Haal na 14 dagen de
verdampers eruit en schuif de raten aan tot één
geheel. Laat de ontstane ruimte van de ontbrekende
kantramen open en haal de varroabodem eruit voor
een optimale ventilatie. De volken gaan nu door een
beter contact met de 'buitenwereld' sneller uit het
broed. Geef zo nodig na een koude winterse periode
van twee weken uit voorzorg nog een oxaalzuur- of
melkzuurbehandeling. Mochten er na de laatste MZ
behandeling om welke reden dan ook nog te veel
mijten in de volken zijn, dan worden deze alsnog
geëlimineerd. Adem nooit de MZ-dampen in, het
schaadt de longen. Draag bij het werken met MZ
altijd zuurbestendige handschoenen, een bril en een
imkerskiel. Er moet een emmer water klaar staan om

mogelijke zuurspatten direct weg te spoelen.
Pas MZ nooit toe op zwermen en broedloze volken.
De bijen zullen door het ontbreken van een broednest de kast uittrekken. Gebruik MZ nooit in het
vroege voorjaar tijdens de moeilijkste ontwikkelingsfase van de volken. Door de zuurdampen treedt nl.
een broedstop op.

De afmakers
Melkzuur
Melkzuur wordt in een 15 á 16 % concentratie, handwarm, op volken zonder gesloten broed toegepast.
Deze ook voor mensen ongevaarlijke concentratie
wordt met een fijn nevelende bloemenspuit op de
bijen aangebracht. Voor een goed met bijen bezet
raam zijn 5 á 8 ml nodig. Om een indruk te krijgen van
deze hoeveelheid, knijpt men zo vaak de bedieningshendel in tot een injectiespuit van 15 ml tot 5 ml
gevuld is. Het gaat erom dat de bijen licht bevochtigd
worden. Benevel geen open broed, dit is niet bestand
tegen dit zuur.
Voor een goede mijtendoding, tot 97%, zijn twee
behandelingen met tussenpozen van een week nodig.
Melkzuur kan vanaf 5°C toegepast worden. Om verlies
van koninginnen te voorkomen is het raadzaam deze
tijdens de behandeling even in een kluisje in uw broekzak te parkeren. Voor de juiste concentratie worden
vier delen gedemineraliseerd water (accu-water) aan
één deel 80% melkzuur toegevoegd. Draag uit voorzorg toch plastic handschoenen en een bril.

Tussen de raten de resten van een bijenvolk. De hongerdood gestorven op enige centimeters afstand van een overvloed aan wer.
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Oxaalzuur
Men kent momenteel drie manieren om dit zuur
effectief te gebruiken. Een mogelijk vierde toepassing
is nog in een proefstadium.
Behandel de bijen, in geval 1 en 2 alleen, als er de
dag na de behandeling temperaturen van meer dan
9OC worden verwacht. De bijen moeten de zuurresten
via hun ontlasting kwijt kunnen raken.

A . Het met een bloemenspuit vernevelen van een 3%
oplossing. Deze éénmalige toepassing, met een mijtendoding tot 98%, is voor de bijen weinig belastend maar
kan de gezondheid van de imker schaden indien deze
niet goed is beschermd. De totale huid, de ogen en
de ademhalingswegen moeten beschermd worden.
De behandeling is verder gelijk aan die van melkzuur.
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Per met bijen bezet raam zijn 3 á 4 ml nodig. Werk bij
temperaturen tussen de 5 en 10°C.
Voer en een nog verse stuifmeelkraag om de resten van een
2. Een voor de imker nagenoeg ongevaarlijke methode
b
ziin de enige tekenen van een
is de druppelmethode met een 3,2 % oxaalzuur-oplos- ,,,i
inwBI,
gernfecteerd ,joor
,,,ijten en
sing. Laat het riskante werk, 3,5 gram oxaalzuurdihyhebben doodziek hun woning verlaten om buiten te rtenien.
draat toevoegen aan 1 liter suiker- demiwater (1:l)
gesloten blijven. Bij een behandeling van boven blijft
aan een apotheker of geoefend laborant over. Druppel,
de vliegspleet geopend en is de bestrijding klaar als
bij een buitentemperatuurtussen de 5 en 10°C,de opde dampen uit de vliegspleet komen. Per, met bijen
lossing op de bijentros. Verdeel de vooraf handwarm
bezette, broedbak wordt één gram van dit op poedergemaakte oplossing tussen de bijen in de bovenbak
suiker lijkende zuur verdampt. Kant en klare tabletten
en onderbak. Gebruik voor een sterk volk 50 ml, voor
van één gram per stuk zijn in de handel te koop. De
een middel sterk volk 40 ml en voor een matig volk
imker moet voor zijdhaar veiligheid een ademmasker
30 ml. Een mijtendoding van 98% is haalbaar. Deze
met P2 filter, een sluitende bril, sluitende werkkleding
behandeling mag maar éénmaal toegepast worden,
en zuurbestendige handschoenen dragen. De zuuromdat de bijen i.v.m. stofwisselingsproblemen een
dampen zijn nagenoeg reukloos, maar zijn door
tweede behandeling mogelijk niet zullen overleven.
prikkeling van de ogen goed waarneembaar. Zorg
Goede alternatieven zijn de uit Oostenrijk afkomstige,
voor schoon water om mogelijk kontact met dit zuur
gebruiksklare producten Bienenwohl en ApiOxal,
overvloedig te kunnen wegwassen. Goede oxaalzuurbeide op basis van oxaalzuur met enkele andere
verdampers zijn in verschillende uitvoeringen en
ingrediënten.
prijsklassen in de handel (van £7,- tot € 125,-1.
(Kunst)zwermen kunnen ook zo ontmijt worden.
Bedruppel deze zwermen direct in de schepkorf.
De strategie van mijten bestrijden in het kort
Gebruik 20 ml per kg bijen en plaats de zwerm in een
Voor de mijtenbestrijdingzijn verschillende strategieën
koude kelder bij een temperatuur van 10 á' 12°C.Bij
succesvol, maar alleen dan als ze op het juiste moment
hogere temperaturen ontstaat er paniek waarbij de
en onder de juiste omstandigheden worden uitbijen warm zullen lopen.
gevoerd. Bestrijd, indien meerdere bijenstanden dicht
Voorkom huidcontact, draag zuurbestendige handbij elkaar liggen, gelijktijdig en zo mogelijk met deschoenen!
zelfde middelen om vetvliegen, roverij en herbesmetting te voorkomen. Start met de bestrijding zo vroeg
3. Het verdampen van oxaalzuurdihydraat onder of
mogelijk. Bij gebruik van etherische oliën is altijd een
boven een bijenvolk zonder geslotenbroed is een
nabehandeling in een geslotenbroedloze periode met
uiterst effectieve methode (tot 98%). Meerdere bemelkzuur of oxaalzuur noodzakelijk. Wordt de mijt
handelingen, met tussenpozen van een week worden
bestreden met twee mierenzuurbehandelingen, dan
goed verdragen. Deze methode kan bij 2 tot 16OC
kan bij twijfel deze behandeling met een melkzuur of
toegepast worden. Bij een behandeling van onder
oxaalzuur behandeling, in een geslotenbroedloze
moet de bijenkast nog een tiental minuten goed
......... ".".........
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Plaats de Nassenheiderverdamper {NH) op een verhoging. Dit bevordert de toepassing en voorkomt onnodig bouwen.

periode worden afgerond. Wordt een biotechnische
methode toegepast: het snijden van darrenraat,
arrestraammethodeof vangraatmethode, dan zal deze
altijd met een of meerdere boven omschreven
behandelingen moeten worden afgesloten. Uiteraard
geldt dit ook voor reeds eerder bestreden zwermen
en nieuw opgezette volken.

Wat te doen als het 5 voor twaalf is?
Als volken door een te hoge mijtenaantasting zelfs
niet meer in staat zijn darrenraat uit te bouwen, zijn de
mogelijkheden om te overleven uiterst beperkt. Veel
bijen kunnen niet meer voldoen aan de aan hun
leeftijd gebonden werkzaamheden. Restanten van
volken kunnen in het vroege voorjaar alleen maar
worden samengevoegd. Alle raten met gesloten broed
kunnen ontmijt worden. Per 10 raten met gesloten
broed, geplaatst in een goed gesloten broedbak, wordt
40 ml 60% mierenzuur verdampt. Het verdampingsobject bestaat uit vier bierviltjes die op de toplatten
van de raten worden gelegd. Deze behandeling duurt
60 minuten en doodt nagenoeg alle in het broed verblijvende mijten. Gesloten broed tot negen dagen oud
overleeft deze behandeling, ouder broed mogelijk
niet (beproefd door de Ambrosiushoeve 1992-1 994).
Bijen en broed worden vervolgens zo krap mogelijk
gehuisvest. Binnen negen dagen moeten de bijen met
melkzuur of oxaalzuurdamp alsnog ontmijt worden.
Oxaalzuurdamp heeft gezien de beperkte levensver-

...........................................................................................................................................................
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wachting van deze overgebleven winterbijen de voorkeur boven de belastende oxaalzuurdruppelmethode.
Als bijenvolken in de drachttijd tussen einde voorjaar
en zomer zienderogen achteruit gaan en er veel mijten
en misvormde bijen worden waargenomen, moet om
erger te voorkomen, direct worden gehandeld. Plaats
tussen de broedbakken en honingbak een bijenuitlaat.
De volgende dag zullen alle bijen de honingbak verlaten
hebben. Plaats nu, als boven beschreven, de mierenzuurverdampers, dek het broeddeel af met pvc folie
en plaats daarop de bijenvrije, goed gesloten honingbak. Na tien dagen kunt u de verdampers verwijderen
en de honingbak met inbreng van een moerrooster
herplaatsen. Een mogelijke dracht is voorbijgegaan,
maar een bruikbaar bijenvolk is gered en kan na een
mogelijke honingoogst met een nogmaals doorgevoerde mijtenbestrijding worden ingewinterd. Op deze
manier heb ik met succes collega imkers geholpen, op
het moment dat het bij hun volken 5 voor twaalf was.
Ik heb inmiddels zo'n tien jaar ervaring in het bestrijden
van varroamijten met organische zuren. In die tijd heb
ik nog nooit een volk door mijtenaantasting hoeven af
te schrijven. Jaarlijks winter ik tussen de 25 en 30
volken in en oogst gemiddeld tussen de 35 en 55 kg
honing per volk.
Met dank aan de Duitse wetenschappers Dr. Eva
Rademacher, Dr. Gerhard Liebig, Dr. Schults, Dr. Otten
e.a. b i wie ik de nodige cursussen heb gevolgd.

