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Geïntegreerde Varroa-bestrijding, hygiënetest en test op Varroa-resistentie

Introductie
Iedereen weet ondertussen dat ik (JP) een hevige voorstander ben van het zoeken naar VSH en kolonies
die zelf de varroamijt bestrijden omdat ik geloof dat dat op lange termijn de enige manier is om zonder
veel zorgen en miserie te blijven imkeren.
Ondertussen is gebleken dat VSH niet het enige mechanisme is dat er voor zorgt dat de mijten zich niet
vermenigvuldigen in het broed, maar dat er ook zoiets is als het openen en hersluiten van geïnfecteerde
broedcellen, zonder evenwel de pop te verwijderen. Het wordt “recapping” genoemd en blijkt ook
effectief te zijn om de broedcyclus van de mijt zodanig te verstoren zodat er geen nakomelingen worden
geboren.
Daarom spreekt men in Kirchhain nu niet meer van VSH-onderzoek, maar van RMR of ‘Reduced Mite
Reproduction” of verminderde mijten reproductie.
De methode om het te ontdekken blijft evenwel dezelfde, dus waren we eigenlijk wel goed bezig, maar
was er maar aan de hand dan we eerst dachten. En kunnen we ook verder doen op dezelfde wijze.
Er zijn nu ook sterke vermoedens dat het VSH mechanisme niet getriggerd wordt door geuren die door
de mijten worden geproduceerd, maar door de stress van de pop als er te veel mijten van haar aan het
eten zijn.

Hygiënisch gedrag werd toevallig vastgesteld door Marla Spivak nadat ze in het kader van een onderzoek
naar resistentie tegen Amerikaans vuilbroed, volken hadden besmet en toevallig opmerkten dat
werksters larven aan het opruimen waren. Na onderzoek bleek dat deze larven besmet waren met AV
en door het volk buiten gewipt werden vooraleer ze kleverig werden en dus niet meer konden worden
verwijderd. Spivak en Harbo hebben die eigenschap dus niet op magische wijze in de genen van
bijenvolken gestopt, maar hebben duizenden volken onderzocht om er een aantal te vinden die die
eigenschap vertoonden en daarvan verder geteeld.
Een ander belangrijk gegeven is dus dat je geen Norderney koninginnen moet hebben om de varroatolerantie en de gezondheid van je stand te verbeteren. Men heeft vastgesteld dat bij bijenvolken
waarop geen voorafgaande selectie werd toegepast, 1 op 10 van de volken hygiënisch gedrag vertoont
en 1 op 30 VSH-gedrag. Het hierna volgende systeem kan dus door iedereen worden toegepast en
vraagt enkel een beperkte extra inspanning. Ik stel een geïntegreerde aanpak voor van het testen op
hygiënisch gedrag en VSH (of RMR) en tegelijk een degelijke varroa-bestrijding uitvoeren, zodat het
voortbestaan van de kolonies wordt verzekerd.
Wat hier beschreven wordt, moet niet op alle volken worden toegepast. Je kan de volken op een stand
grofweg in twee groepen indelen: zij die overwinterd zijn en dus op 1 juli geen varroa-behandeling meer
hebben gehad, behalve eventueel het snijden van darrenbroed, sinds de winterbehandeling van het
vorige jaar en de volken die opnieuw werden opgestart (zwermen, broedafleggers, vegers en vliegers
enz…) Deze laatste moeten een degelijke varroa-behandeling gekregen hebben op het ogenblik dat ze
werden gemaakt (als dat broedloos was) of op het ogenblik dat ze de eerste keer geen gesloten broed
meer hadden na het opstarten. Deze volken kunnen verder tot aan de winterbehandeling, zonder dat er
nog extra maatregelen worden genomen. Als dat niet zo is, dan zijn ze ontstaan uit zieke volken en dus
waardeloos.
Bij alle andere volken worden de koninginnen gedurende 17 tot 25 dagen opgesloten. Voordien dient er
echter een selectie te worden gemaakt op basis van alle andere eigenschappen die we wensen te
behouden of te versterken, zoals zachtaardigheid, rustige raamzit, goede voorjaarsontwikkeling, goede
haaldrift, veel stuifmeel halen enz. Ieder voor zich moet uitmaken wat zij/hij belangrijk vindt.
Er mogen niet meer dan 4 à 5 volken overblijven die op hygiënisch gedrag en VSH zullen worden getest.
Dit om de inspanningen te beperken en omdat het geen zin heeft om volken te testen, waar je toch niet
wil van verder telen. Zonde van de tijd en de moeite.

Voorbereiding:
ergens in mei wanneer er veel broed aanwezig is: een aantal stukjes gesloten broed met gekleurde ogen
uitsnijden en invriezen. Zo veel als er volken zullen getest worden. Herkomst is onbelangrijk. Broed moet
zo veel mogelijk homogeen zijn en niet te veel open cellen bevatten.
Op voorhand evenveel stukjes uitgebouwde lege raat uitsnijden om in de plaats van het gesloten broed
te stoppen.

Werkwijze

1 juli : koningin opsluiten met behulp van Scalvini-kooitje. Kooitje uitsnijden uit darrenraam dat toch
moet worden gesmolten.
10 juli: laatste cel die voor de opsluiting werd belegd, wordt gesloten. Vanaf nu zijn de mijten over hun
toeren.
17 juli: koningin terug bevrijden – darrenraam verwijderen. Bij de volken die moeten worden getest op
hygiëne en VSH: uit een raam met gesloten broed met poppen met donkere ogen, een stukje uitsnijden,
kastnummer noteren op zakje en
Ofwel invriezen ofwel direct onderzoeken (zie achteraan). In de plaats een stukje ingevroren gesloten
broed van de oogst van mei plaatsen.
18 juli: controleren hoeveel van het dode gesloten broed werd verwijderd.
19 juli: eventueel opnieuw controleren, indien op 18 juli niet alles opgeruimd was.
21 juli: slingeren
22 juli: uit de laatste cel die voor de opsluiting werd belegd, wordt een bij geboren (eventueel ook
mijten). Vanaf nu tot 25 juli kan er behandeld worden met 3 % oxaalzuur in demi-water. Sproeien met
een fijne nevel op ramen en kastwanden waar bijen op zitten. Liefst ’s avonds of ’s ochtends als er nog
niet veel vliegverkeer is. Of druppelen met 3,5 % oxaalzuur in 50/50 water/suiker oplossing of
sublimeren.
26 juli: de eerste cel die na de opsluiting belegd is, wordt gesloten. Mijten kunnen zich opnieuw
voortplanten.

Na het seizoen als er vrije tijd is: de ingevroren stukjes broed analyseren. 100 poppen verwijderen en
noteren hoeveel er zijn met mijten (geeft de besmettingsgraad) en hoeveel daarvan nakomelingen
hebben. De verhouding tussen mijten met en zonder nageslacht geeft de graad van VSH-gedrag aan.
Normaal, zonder VSH: 80% met / 20% zonder. Allemaal zonder = 0% / 100 % en dus zeer goed.
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