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Varroa bestrijdingsadvies voor juni en juli
Een goede varroabestrijding is noodzakelijk voor de gezondheid van bijenvolken.
Imkerend Nederland heeft zich al aardig aangepast en weet wat de mogelijkheden zijn.
Als steun in de rug willen we in deze nieuwsbrief regelmatig een aantal tips geven die de
bestrijding van Varroa wat gemakkelijker maken.
Tip 1. Geen gesloten broed: oxaalzuurbehandeling
In de eerste helft van mei splitsen veel imkers hun volken volgens de Aalster methode of
een variant daarvan. Eind mei zijn de vegers weer aardig op gang en in het hoofdvolk
begint de jonge koningin eitjes te leggen. Zolang er nog geen gesloten broed in de
hoofdvolken aanwezig is kan er nog een oxaalzuurbehandeling uitgevoerd worden. Voor
een goede bestrijding moet een oxaalzuuroplossing (30g oxaalzuur per L water) over de
bijen gesproeid worden. Per bezette raamkant moet 3 tot 4 ml vloeistof gebruikt worden,
dat is een heel lichte nevel. Deze methode kan ook gebruikt worden voor natuurlijke
zwermen. Twee dagen nadat de zwermen in een kast geklopt zijn kunnen ze worden
behandeld.
Tip 2. Bestrijd varroa vóór de heidedracht
Door het prachtige weer loopt het seizoen nog steeds enkele weken voor op het normale
schema. Dat betekent dat de linde waarschijnlijk zal zijn uitgebloeid op het moment dat
de bloei normaliter net begint. Het is daarmee helemaal nog niet gezegd dat ook de
heide voor op schema zal lopen (we krijgen vast nog wel een paar klassieke
hondsdagen). Dit jaar biedt daarmee voor heide-imkers extra kansen: bestrijd varroa
VOOR de heidedracht in plaats van er na. Uit de proeven van PPO Bijen (zie elders in PPO
Bijennieuws) is gebleken dat vóór augustus veel beter is dan ná augustus. De bestrijding
in juli kan worden gedaan met Thymovar (desnoods één cyclus) of mierenzuur. Wel
zorgen dat de honingbak er niet op staat, liefst wel wat Apifonda (suikerdeeg). Zorg ook
dat de volken niet uit armoede gaan roven: verklein de vliegspleet.
Tip 3. Wegsnijden wildbouw cellen
Snijd wildbouw van darrencellen weg als de cellen verzegeld zijn en haal de laatste
verzegelde darrenraten uit het volk. Hiermee worden veel mijten opgeruimd.
Kijk ook op: www.varroa.wur.nl

