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Smittespredning hos bier
Hvad bør I gøre for at hindre smittespredning
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Opfølgende spørgsmål om ondartet bipest:
• Hvor er de bipest sporer henne?  

Er sporer altid til stede?  
Eller hvis sporer er til stede, følger der så altid pestudbrud?


• Øjensynligt findes sporer fra bipest ofte eller altid?  
Er der få sporer til stede bekæmper bierne det selv?  
Er der mange sporer, bliver bierne syge?


• Måske er det rent ud det som bierne renser ud, i sunde bifamilier?  
Når vi ser et enkelt hul?



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 



Antaget forsøgsopstilling

med 5 bigårde:

centralt 3 bifamilier og 
i afstand af 500 m 4 bifamilier 
i afstand af 1000 m 2 bifamilier  
i afstand af 2000 m 2 bifamilier 
i afstand af 3000 m 3 bifamilier
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Forsøgsår 1:

3 symptomatisk bifamilier  
anbringes centralt og  
udvikling i smitte følges.
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Forsøgsår 2:

3 bifamilier centralt viser  
symptomer og dør 
sammen med de 3  
smittende bifamilier.

Ingen symptomer fundet  
i øvrige bifamilier.
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Forsøgsår 3:

3 nye smittede bifamilier 

opstilles centralt

Bigården på 500 m: 
1 af 4 bifamilier dør

2 af 4 bifamilier har  
symptomer, men

1 af 4 bifamilier uden  
symptomer.

Bigården på 1000 m:

1 af 2 bifamilier dør 

1 af 2 bifamilier uden  
symptomer. 
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Forsøgsår 4:

3 nye bifamilier dør centralt 
Bigården på 500 m 

2 af 3 symptomatiske  
bifamilier dør, men

1 af 3 bifamilier er

stadigt symptomfri. 

Bigården på 1000 m:

1 symptomatisk  
bifamilie dør. 

Hverken symptomatiske  
eller døde bifamilier 
ud over 1000 m.
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Forsøgsår 2 til 4:

Smitten spredes ved røveri, 
og sporer findes 
helt op til 3000 m fra  
udbruddets start.

Især i efteråret sker der

spredning mellem  
bifamilier og 
bigårde. Mængden  
af sporer falder 
med afstanden, nok 
fordi der er mindre  
røveri.



Smittespredning 
Afstand og tid har stor betydning

• Simpelt forsøg viser hvordan sporer spredes op til 3 km


• Sygdom kan bryde ud i afstand af 1 km


• Bifamilier kan overleve trods mange sporer i stadet over længere periode


Men:


Vær forsigtig med at generalisere


Forvent smitte er sket 


Planlæg årets arbejde for at nedbringe smittetrykket



Hvad rolle spiller røveri?
Dansk forsøg på Drejø. 

11 Bifamilier fordelt 
på fire bigårde adskilt 
med en hæk, ca 10 m 
afstand. 

Tre bigårde med 3  
bifamilier, en kontrol- 
bigård med 2 bifamilier. 
I hver bigård fik én bifamilie 800 g honning med 46.4 milliard sporer, én 
bifamilie fik 50 g honning med 2.9 milliard sporer, og én bifamilie fik intet. 
Alle 11 bifamilier fik 22,5 kg sukkerdej 7. aug 1986.



Opstilling, smitte og undersøgelse
11 bifamilier  
i fire grupper

Plus 50 g honning med 2,9 milliarder sporer fodres til gule bifamilier

Plus 800 g honning med 46 milliarder spores fodres til røde bifamilier

7. august 1986,  
alle 11 stader 

fodres med 22.5 kg  
sukkerdej. 

18. august 1986  
4 foderprøver 
og inspektion

16. september 1986  
4 foderprøver 
og inspektion



Sporer i foderprøver - smittespredning 
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Symptomer på sygdom
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Bigårde er ikke isolerede
Sygdom kan spredes naturligt gennem røveri 

• Simpelt forsøg over 40 døgn med ondartet bipest 


• Mængden af sporer i 50 g honning mindre end indholdet i to døde larver


• Symptomer sås allerede efter 11 døgn


• To bifamilier undslap sygdom, uvist hvordan 


• Hvad med året efter? - Ingen information.


• Røveri sker trods fodring med sukkerdej



Honningfordring
Ingen afslikning af tavler

Spørgsmål fra første 
kursusaften 


B§2 i Bekendtgørelse om 
bekæmpelse af skadegørere 
hos honningbier og holde 
humlebier, - fodring med 
honning ikke tilladt. 
Den eksisterende forskning, 
viser at smitte spredes 
effektivt via honningtavler.  



Fordeling af Paenibacillus larvae sporer på voksne bier og i honning, samt larve dødelighed, 
efter tilsætning af ondartet bipest syg yngel eller sporer-forurenet honning til bifamilier. 
Konklusion: Vores data antyder, at effekten af honning forurenet med sporer af ondartet bipest 
svarer til effekten af død yngel, i forhold til at viderebringe smitten. Det er sandsynligt at 
effekten først ses efter sæsonen eller en periode med dårligt vejr, når bierne begynder at 
bruge af reserverne i tavlerne. 
Undgå biavlerspredning



Er smitte altid tilstede? - Nej
I kan lære fra disse forsøg: 


• Ondartet bipest spredes effektivt: 
Gennem røveri indenfor og mellem bigårde 
Biavlere kan spredes spore med brugte tavler 
Fordring med honning er ikke tilladt


• Afstand er vigtig, men bifamilier er i kontakt over flere km


• Sporer er særligt velegnede til smittespredning -  
Ondartet bipest, kalkyngel, stenyngel, nosemasyge


• Forebygge smittespredning gennem rengøring af materiel, sørg for nye tavler


• Undgå røveri i forbindelse med fodring og sørg for at bierne ikke sulter


