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Ondartet bipest 
Diagnose i bigården
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Rengøring af biavlsmateriel
• Bipest kan trænge langt ind i træ, 6 cm


• Viden om styropor og polyurethan stader mangler


• Bakterien Paenibacillus larvae er hårdfør:


• Overlever 40 år trods varme, kulde, tørke og fugt


• Tåler kogning, frost, almindelige rengøringsmidler


• Vejledning om rengøring : www.biforskning.dk
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Honningbifamilier er udsat for infektioner eller angreb fra en række skadedyr 
og sygdomme. Disse omfatter insekter, mider, svampe, virus og bakterier, 
eksempelvis de mikrober, der forårsager ondartet bipest (AFB) eller europæisk 
bipest (EFB) henholdsvis Paenibacillus larvae og Melissococcus plutonius. 
Honningbier er sociale insekter og er udsat for epidemier; derfor er det vigtigt, 
at biavlerne ikke bare genkender symptomerne på disse skadedyr og 
sygdomme, men at de også ved, hvordan man mindsker påvirkningen fra 
skadedyr og sygdomme på bifamilier, bigårde og lokalområdet. En afgørende 
faktor for at forhindre spredning af infektion er god hygiejne. Dette datablad 
giver nogle gode råd om, hvornår og hvordan man bør rengøre sine stader og 
sit udstyr.  

 
 

 

 
Figur 1. Rene opbevaringsforhold til bigården.  



Horisontal spredning af ondartet bipestsporer mellem bifamilier 

gennem røveri 

Horisontal spredning

Vertikal spredning
Mellem bifamilier i samme bigård, eller mellem bigårde

Spredning mellem generation fra forældre  
til afkom. Hos honningbier også ved

sværmning.

Vertikal spredning af ondartet bipest hos bifamilier 



Spredning ved sværmning

Sporer i moderfamilier og sværme. Bifamilierne

havde året før haft mange bipest sporer i sig, og

var placeret seperat for ikke at sprede sygdom.

Uden symptomer, det vil sige uden der sås celler 
med ondartet bipest, faldt antallet sporer i stader  
i løbet af første år markant, og sporermængden 

var nær nul i andet år, kun i moderbifamilierne 
fandt man få sporer. 



Spredning efter sværmning

Sporer i moderfamilier og sværme. Der

ses markant forskel på udvikling af sporer 
i moderbifamilierne med symptomer, i forhold 
til sværmene i ugerne efter sværmning.  


