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Nye skadegørere
Lille stadebille, Tropilaelaps mider og trakémider
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Tropilaelapsmider
Fire arter af mider - MELDEPLIGT

• Tropilaelaps clareae, T mercedesae, T koenigerum og T. thaii 

• Miderne er fra Asien, oprindelige værter Apis dorsata og Apis laboriosa 

• Yngelparasit, som ikke er i nær familie med Varroa.


• Kendt for at slå Apis mellifera bier ihjel i Asien 


• Værtskifte forekommer hvor kæmpebierne lever.


• Endnu kun i Asien
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Tropilaelapsmider
•Værre end varroamider! 

•Den er svær at kontrollere 

•Den bruger lidt tid på bierne

•Dens formering er hurtigere 

•Efter 2-4 måneder dør bierne!

•Lad os holde den ude.



 

1.5 mm 

1 mm 

0.4±0.5 mm 

Approximately 
0.6 to 1 mm  

Varroa destructor Tropilaelaps spp. 

Varroa kontra Tropilaelaps
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Trakémiden - Acarapis woodi
Meldepligt

• Fundet i Danmark først gang i 2000


• Især på Læsø og i det nordlige Jylland


• Varroa-bekæmpelse med myresyre og thymol  
er effektivt over for denne parasit


• Ikke kendskab til tab af bier i Danmark


• Var næppe årsagen til Isle of Wight disease  
i England første halvdel 1900 



K -vinger



Trakémiden
• Rammer arbejdere, droner og dronninger


• Undersøgelse finder sted i Flakkebjerg ved import af  
bidronninger efter aftale med veterinær-myndighederne


• Ved mistanke bedes prøver indsendt - gerne levende bier


• Smitter fra bi til bi


• Helbredelse er mulig ved at lade alle bier klække i varmeskab


• Opsøger unge bier, så formering kan ske inden bien dør



Bitraké fra flyvemuskel i forkrop

fyldt med trakémider









Skader fra trakémider
• Bier med spredte vinger - K vinger


• Forkortet levealder


• Nedsat flyveevne - manglende ilt?


• Virus kan overføres ved midens bid


• Lang vinter uden nye unge bier, holdt miden ude af Danmark


• Sverige og Norge vil fortsat helst ikke indfører bier


