
  
 
Ik ga hier niet in op de geschiedenis van de varroamijt en de herkomst. 
Verderop kun je lezen hoe en wanneer de mijt moet worden bestreden. De 
mijt zelf is een parasiet van de bij. De mijt is in staat hele volken te 
vernietigen als de imker er niets aan doet. Het is dus zaak de ontwikkeling 
van de varroamijt in de gaten te houden en op tijd te bestrijden. Omdat de 
mijt de larven beschadigt door bloed (hemolymf) op te zuigen verzwakt de 
larf en wordt die bij een bij met een verkorte levensduur die mogelijk is 
geinfecteerd met een virus zoals bijvoorbeeld het Deformed Wing Virus 
(DWV). Zie foto rechts.  
 
Als je veel van deze bijen voor de kasten ziet lopen 
kun je er zeker van zijn dat je een fikse hoeveelheid mijten in één van je 
volken, of misschien wel alle volken hebt. 
 
Als je bijen in je volk ziet met mijt(en) op de rug hebben ze er aan de 
onderzijde ook één of meerdere. Ook dan heb je een flinke besmetting. 
In een bijenvolk ontwikkelt de mijt zich in het broed. Je kunt grofweg 
aannemen dat het aantal mijten in een volk zich elke maand verdubbelt. Dit 
geeft het volgende beeld. 
 
Als je in maart 200 mijten hebt dan zijn er in april 400, in mei 800, in juni 
1.600, in juli 3.200, in augustus 6.400 en in september 12.800. 
Omdat in september het broednest kleiner wordt, wordt bijna elke larve in 
het volk beschadigd en sterft voortijdig. Weg volk!!  
Dat merk je in november. Dan is de kast leeg en zit er alleen nog een koningin in met een 
twintigtal bijen. Gedood door de kou. 
 
Ook dit jaar 2014 zijn er in november veel volken verdwenen. Begin juli 
werd er door Duitse imkers al op gewezen dat veel volken aan de varroase 
ten onder gingen. In Nederland werd gemeld dat er weinig mijten in de 
volken zaten omdat er weinig mijten op de bodemlade lagen. Bestrijding 
werd daardoor niet gedaan. Natuurlijk liggen er weinig mijten op de 
bodemlade omdat mijten liever in het broed kruipen om zich daar te 
vermenigvuldigen. 
 
Aan de volken merk je niets. Je hoort regelmatig dat de beste volken van dat 
jaar verdwijnen. Het lijkt er op dat de bijen weten dat er veel bijen niet 
terugkomen in de kast en de koningin aanzetten tot het leggen van meer 
eitjes. Je krijgt dan grote volken maar de verliezen aan bijen zijn groot. Als 
het broednest na de langste dag gaat krimpen gaan de verliezen aan bijen 
gewoon door waardoor een volk in zeer korte tijd heel klein wordt en ten 



dode is opgeschreven. 
Het is dus zaak dat je, voordat de winterbijen in augustus en september 
worden geboren, een bestrijding uitvoert om het aantal mijten drastisch te 
verminderen. Dat is in juli. Hierdoor raken er veel minder larven beschadigd 
en heb je een grotere kans je volk door de winter te krijgen. 
Vervolgens voer je 4 weken later nog een bestrijding uit. 
 

 
Persoonlijk vind ik de periode tussen de 
winterbehandeling en de behandeling in juli 
te lang.  
Daarom pas ik in het voorjaar en de 
voorzomer behandelingen met Beevital 
HiveClean toe om het aantal mijten onder 
controle te houden. 
Bij lang doorbroedende rassen, zoals 
Buckfast gaat de ontwikkeling van de 
mijt gewoon door. 
Een bestrijding in december met de 
druppelmethode is dan aan te bevelen 
om in maart een goede start met weinig 
mijten te maken. 

 
 
 
 

 
Habeetat en Beetricious 
Habeetat en Beetricious zijn twee nieuwe 
producten. Zij bevatten effectieve micro-organismen 
en bevorderen de fermentatie van voedsel en het 
welzijn van bijen en broed. Het is dus een cocktail 
van goede bacteriën, schimmels, gistcellen, enz 
Het is vergelijkbaar met de bacteriëndrankjes die 
voor de mens in de handel zijn. 
 

 
Habeetat gebruik je bij elke inspectie om de ramen 
te bespuiten en na elke bestrijding met organische 
zuren. Je bespuit er ook je materialen die je opbergt 
mee. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beetricious voeg je toe aan het bijenvoer. 
Website: http://www.habeetat.eu/ 
 
 
  



 
Hieronder een tabel waaruit blijkt dat je de aantallen mijten in een bijenvolk 
NIET moet onderschatten. 
 

maart april mei juni juli augustus september 

100 200 400 800 1.600 3.200 6.400 

200 400 800 1.600 3.200 6.400 12.800 

300 600 1.200 2.400 4.800 9.600 19.200 

. 
Oxaalzuur druppelen 
In december/januari als de volken broedloos zijn en de temperatuur tussen de 
-5 en +5 graden Celsius ligt kun je de varroamijt bestrijden door met 
oxaalzuur te druppelen. Hoe lager de temperatuur des te beter de bijen op 
een tros zitten. 
Voor het druppelen heb je een doseerspuit van 60 ml nodig. Bij winkels voor 
imkerbenodigdheden kosten deze rond de 8,95 euro. 
Bij de apotheek in uw woonplaats zijn deze spuiten te koop voor € 1,50 
Het is maar dat je het weet. 
 
Samenstelling oxaalzuur: 
600 gram kristalsuiker 
600 gram = 0,6 liter warm water 
35 gram oxaalzuurdehydraat 
In de zomermaanden, zeg maar van april tot september is deze methode niet 
geschikt om de mijt te bestrijden. 
 
Oxaalzuur sproeien of vernevelen 
Als volken geen broed hebben kun je uitstekend de varroamijt bestrijden 
door ze te besproeien met oxaalzuur 3%. 
Een 3% oxaalzuuroplossing wordt gemaakt door in één liter warm water 30 
gram oxaalzuurdehydraat op te lossen. Deze oplossing doe je in een 
plantenspuit. Verder heb je nog rubberen huishoudhandschoenen nodig. 
 
Werkwijze: 
Verwijder de koningin zodat zij niet wordt besproeid met het zuur. 
 
Broedloos volk of aflegger: 
Zorg dat je de wind in de rug hebt. Eventueel een mondkapje gebruiken. Nu 
elk raam uitnemen en de bijen op beide zijden besproeien met een nevel van 
oxaalzuur. Zorg dat er een waas van druppeltjes op de bijen ligt. Werk zo de 
hele kast door. Werk rustig. Laat na afloop de koningin weer inlopen. 
 
Zwerm: 
Een zwerm is ook een broedloos volk en kun je als boven behandelen 
voordat het broed gesloten is. Ook hier de koningin even verwijderen. 
 
Schudzwerm bij opzetten van nieuw volk: 
Als de vliegbijen zijn afgevlogen uit de emmer kun je de resterende bijen in 
de emmer besproeien met oxaalzuur. Zij maken dan een mijtvrije start. 
 
Vullen van bevruchtingskastjes: 
Zoals bij de schudzwerm hierboven. 
Verder in elke situatie van april tot oktober als volken geen broed hebben. In 
de winter gebruik je een suikeroplossing zoals hierboven genoemd. 
Blokbehandelingen met Beevital HiveClean kunnen ook helpen het aantal 



mijten te reduceren. 
Varroa bestrijden in zwaar besmette volken (methode Büchler) 
Darrenvolken op bevruchtingsstations hebben veel darren en nogal veel 
darrenbroed en zoals we allemaal weten heeft de varroamijt een voorkeur 
voor darrenbroed. In juli hebben deze volken een flinke varroabesmetting 
waardoor het moeilijk wordt ze door de winter te loodsen. Normale volken 
kunnen ook flink besmet zijn waardoor deze methode hier ook kan worden 
uitgevoerd. Deze methode wordt toegepast bij het Bijeninstituut Kirchhain in 
Duitsland. 
 
Van deze methode gaan we nog veel horen in de toekomst. 
 
Je dient dit in juli uit te voeren 
1. Neem alle broed met enkele opzittende bijen uit de kast; 
2. Laat 1 raam open broed in de kast; 
3. Geef lege uitgebouwde ramen en kunstraat terug; 
4. Neem alle broed mee naar huis en maak er afleggers van; 
De afleggers geef je direct een nieuwe koningin of je laat ze zelf een 
koningin kweken. Dan direct een mierenzuurbehandeling of je laat eerst alle 
broed uitlopen en geef je een oxaalzuur behandeling of je hangt na het 
uitlopen van het broed een raam open broed in dat na 9 dagen wordt 
verwijderd waarna je weer een raam open broed inhangt om deze ook na 9 
dagen te verwijderen. 
Na 14 dagen als het open broed in het hoofdvolk is gesloten neem je het 
raam broed eruit, leg het in de diepvriezer en daarna is het voer voor de 
vogels. In dit raam zitten nu enorm veel mijten. 
De volken en afleggers zijn nu nagenoeg vrij van mijten (-96%) en uit 
proeven is gebleken dat zij nog beter als andere volken de winter ingaan en 
ook beter uit de winter komen. 
 
Varroa Tolerante Bij (VTB) 
Varroamijten zorgen voor allerlei ongewenste effecten in bijenvolken. Ze 
parasiteren op bijen- en darrenlarven waardoor deze geïnfecteerd kunnen 
worden door allerhande virussen. 
De geïnfecteerde bijen leven korter, zijn misvormd en ziek. Varroamijten 
worden in verband gebracht als oorzaak van het, binnen een week, volledig 
verdwijnen van hele bijenvolken. Duizenden volken zijn zomaar 
“verdwenen”. Om de mijtenpopulatie in een volk onder een bepaalde grens 
te houden moeten imkers hun volken behandelen met chemische middelen, 
zoals mierenzuur en oxaalzuur. 
Het behandelen is zowel voor het volk als voor de imker niet prettig en er 
dienen diverse veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden. 
Het zou mooi zijn als de bijen zelf de mijtenpopulatie in het volk beneden 
een bepaalde waarde kunnen houden en daarmee schade aan het volk wordt 
voorkomen. Bovendien is dan bestrijding van de varroamijt niet meer nodig. 
Op op 14 januari 2012 heeft Buckfast Belangen Verenigd (BBV) een 
commissie benoemd met als opdracht een route en plan te ontwikkelen 
waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan een volgende generatie 

Buckfast – een Varroa Tolerante Buckfast Bij – de “Buckfast 2.0_. 
Uiteindelijk is hieruit de stichting “Arista Bee Research” ontstaan maar deze 
is onafhankelijk van Buckfast Belangen Verenigd (BBV). 
Er zijn diverse initiatieven in binnen- en buitenland om tot een 
varroatolerante bij te komen. 

 
 



Nederland: 
Arista Bee Research: Stichting voor de teelt van Varroa resistente 
honingbijen. 
Carnica: AGT Hieraan doen 150 telers aan mee, 2000 koninginnen/jaar 
Stichting “De duurzame bij” Eerst vooral gericht op Primorski-bijen, nu op 
alle bijen. 
BBV: Commissie Varroa Tolerante Buckfastbij (VTB) 

 
België: 
Beebreed/BLUP (betreft Carnica, Ligustica, Siciliana, Mellifera) 600 
volken, 26 standen 

 
Verenigde Staten: 
USDA: RHB (Russian Honey Bee) Primorski. Veel varrotolerantie 
aanwezig. Honingopbrengst en zachtaardigheid van de pure lijnen is goed. 
Hybriden, o.a. getest in Europa, hebben lagere honingopbrengsten en zijn 
minder zachtaardig. 
VSH: (Varroa Sensitive Hygiene, US origen) De pure lijnen kunnen 
broedproblemen krijgen maar daar wordt aan gewerkt. De hybriden hebben 
geen broedproblemen maar zijn minder varroa-tolerant. De andere 
eigenschappen zijn variabel. 
Minesota Hygienic. Minder goed dan VSH. 
 
Zijn er al Varroa Tolerante Bijen beschikbaar? 
Ja, maar deze zullen nog verder moeten worden ontwikkeld om deze 
eigenschap vast te leggen. 
 
De volgende telers claimen koninginnen te verkopen met Varroa-tolerantie: 
Le Rucher d’Oc in Toulouse, Fr. Hebben al 13 jaar niet behandeld tegen 
mijten. 
Paul Jungels, Lu. 
Buckfastlab, Be. 
Stichting “De duurzame bij” NL 


