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niet-besrnette bijen werd ook aangetoond door Kovac
en Crailsheim (1987). Kraus et al. (1986) merken nog
Landbouwuniversiteit, Wageningen.
op dat pas-uitgekomen bijen weinig aantrekkelijk zijn;
Naar aanleiding van een bijdrage in "Geknipt voor u"
door KOZoet, in Bijen 1(4):120-121 (1992) en in dit
de mijten verlieten deze bijen ook wanneer er geen
oudere bijen werden aangeboden. Onder dezelfde
nummer, wil ik graag enkele kritische oprnerkingen
omstandigheden vinden Le Conte en Arnold (1987)
maken.
dat 50-55 % van de mijten de pas-uitgekornen bijen
Volgens de heer A. Muller uit Nijbroek loopt de
varroarnijt in een door hem ontworpen val. De val
verlaten.
Ten tweede: het binnendringen van de mijt in de
bestaat uit een houten rand, waarvan de opstaande
delen aan de binnenkant met vaseline zijn ingesmeerd, broedcel vindt plaats op het moment dat de besrnette
die aan de bovenkant is voorzien van grofrnazig gaas
bij zich boven de broedcel bevindt (Boot et al., in
druk). Er zijn geen waarnerningen bekend over rnijten
en aan de onderkant van fijnmazig gaas. Met deze val
wordt een volk in tweeen gedeeld; de bijen in de
die over de raat lopend een geschikte broedcel zouonderbak zijn broedloos maar rnoergoed (oude konin- den vinden. Met andere woorden: de mijten rnoeten
door de bijen naar de broedcellen gebracht worden.
gin), de bijen in de bovenbak verzorgen het broed en
bouwen redcellen.
Wanneer er in de bovenbak geen geschikt broed rneer
aanwezig is, is daar voorlopig voor deze mijten geen
Bij het ontwerpen van deze val rnaakte de heer Muller
toekomst
weggelegd. Wat er bij de opstelling van de
gebruik van de 'natuurlijke bewegingen' van de rnijt.
heer
Muller
echter we1 gebeurt is, dat de bijen uit de
De rnijt zou van de bij afstappen, om een broedcel in
bovenbak
eerst
naar de oorspronkelijke vliegopening
te gaan, op het moment waarop de bij begint geurstoffen te produceren die zij gebruikt bij het stertselen. terugvliegen en later vervliegen. Deze bijen nemen
In de tweede plaats neemt de heer Muller aan dat de
rnijten mee, die uiteindelijk in de broedcellen in de
onderbak afstappen. Het volk in de bovenbak, met de
mijten, die bij het uitkomen van het broed in de
jonge koningin, is niet vrij van varroamijten en het volk
bovenbak vrijkornen, allernaal naar het open broed in
in de onderbak evenmin.
de onderbak proberen te gaan. Bij deze beweging
zouden de rnijten dan in de val terechtkornen.

Signaalstoffen
Commentaar
Met betrekking tot de 'natuurlijke bewegingen' van de
mijt het volgende. Ten eerste: de mijten stappen over
van bij naar bij. Kraus et al. (1986) vonden verschillen in
de voorkeur van mijten voor bijen van verschillende
leeftijd. Een varroamijt werd in het midden van een
Petrischaal geplaatst waarin zich reeds drie bijen van
verschillende leeftijd bevonden. Het percentage rnijten
dat een voorkeur had voor pas-uitgekornen bijen narn
gedurende een periode van 20 uren toe van ca. 5 tot
20 %. Voor 14 dagen oude bijen lag dit percentage
tussen 50 en 60 % en voor stuifrneelhaalsterstussen
ca. 35 en 45 %. Proeven met gedode bijen gaven overeenkomstige resultaten. Om deze reden veronderstellen Kraus et al. (1986) dat bij de verdeling van de
mijten over de bijen geur- en srnaakstoffen, die door
de bijen gemaakt worden, een rol kunnen spelen. De
overgang van mijten van besmette bijen naar

Dat de signaalstoffen die de bij produceert (0.a.
attractie- en alarrnstoffen) een rol zouden spelen bij
het afstappen van de mijt in de broedcel, is nog niet
aangetoond. Hoppe en Ritter (1988) vonden we1 dat
filtreerpapier, dat over de Nassanov-klier van haalbijen
geveegd was, een afstotende werking had op rnijten in
een glazen buisje. Hetzelfde gold voor geraniol, het
hoofdbestanddeel van de Nassanov-klier. Veegsels van
de klieren van 3 tot 7 dagen oude bijen hadden geen
effect. Volgens Hoppe en Ritter (1988) zou de mijt
thuisbijen en haalbijen kunnen onderscheiden door
verschillen in de signaalstoffen van de Nassanov-klier.

Produdie van signaalstoffen
Volgens Boch en Shearer (1963) bevat de Nassanovklier van een pas-uitgekornen bij geen geraniol, bij een
10-17 dagen oude bij ca. 0,3 pg geraniol en bij een 1820 dagen oude bij 1,0 gg. Pickett et al. (1981) komen
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tot een overeenkomstig resultaat. De Nassanov-klier
van pas-uitgekomen bijen bevat O,OQ9 pg geraniol,
waarna er een toename plaatsvindt tot een maximum
bij 28 dagen oude bijen. De klier van bijen die 35
dagen oud zijn bevat 5,8 pg geraniol.

Combinatie van de resultaten
Als signaalstoffen uit de Nassanov-klier, of in het bijzonder het geraniol, een rol zouden spelen bij het verlaten van de volwassen bij door de mijt, dan hebben
we geen verklaring voor het feit dat de mijten de
jongste bijen, die weinig of geen geraniol produceren,
verlaten.

Lichaarnsternperatuur van volwassen bijen

-

Le Conte en Arnold (1987) vonden in een keuze-

220 opstelling eveneens dat bijen ouder dan 2 dagen aantrekkelijker zijn voor varroamijten dan pas-uitgekomen
bijen. Bovendien toonden zij aan dat oudere bijen
meer warmte produceren dan pas-uitgekomen bijen.
In een keuzeproef bleek dat er meer mijten kozen voor
een verwarmd leeg buisje dan voor een buisje met
twee 30 dagen oude bijen. Anders gezegd ook de factor lichaamstemperatuurvan de bijen speelt een rol!

men, werden in de eerste drie dagen na het uitkomen
van het besmette broed veel dode mijten op de
varroalade gevonden. Daarna vielen er nog maar
enkele mijten, ook wanneer er nog grote aantallen
mijten op de bijen aanwezig waren.
Ook vallen er soms levende mijten van de bijen op de
varroalade. Daar kunnen deze mijten volgens Colin en
Richard (1989) een sprong van ca. 1 cm maken, maar
die sprong brengt hen waarschijnlijk niet terug op de
bijen die op het gaas van de bovenbak lopen. De kans
is groter dat deze mijten vastlopen in de vaseline op
de rand van de vat.
Bij het onderzoek van een nieuwe varroamijt-bestrijdingsmethode wordt altijd bepaald hoe groot de
effectiviteit van de behandeling is. Ook bij deze
methode zou de effectiviteit bepaald moeten worden.
Na het wegnemen van de vat, zouden beide volken,
elk in een kast met een varroabodem, twee maal met
Perizine (voor zover nog in voorraad) behandeld
moeten worden of met een ander effectief bestrijdingsmiddel.

Alarmstoffen
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Conclusie
Het is duidelijk dat er een aantal mijten in de val
terechtkomt. Dit betreft vooral mijten die tijdens het
verblijf in de gesloten broedcel sterven. Wanneer de
mijten zich op de volwassen bijen bevinden, is de
sterke zeer gering. Dit werd aangetoond door Calis et
at. (1990). Nadat zij besrnet gesloten broed gedurende
een dag in varroamijtvrije volken hadden laten uitkomaandblad voor imkersjuli-augustus 1992

