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Praktiske erfaringerSkadetærskel

Dronningen indfanges.

Biernes børstes af rammen.

Skadetærskel for sensommer og vinterbehandling efter kemifri 
behandling. 

Effekt af yngelafbrydelsen

Typisk udvikling af midetrykket i bifamilier med og uden  
yngelpause. 
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Man kan bruge biprøver. 100 bier svarer nogenlunde 
til 10 g. I august/september ligger skadestærskel på 3  
mider/10 g bier eller 100 bier, i oktober/november falder 
den til 1 mide/100 bier. Det skal bierne altså selv klare. 
Har man fundet 10 mider i en prøve med 50 g bier, svare 
det til ca. 2 mider/100 bier. Nedfald af døde mider under 
stadet, er mindre præcist. 

Undersøgelser af bifamilier, som har sværmet, og fra 
forsøg med forskellige behandlingsmetoder viser, at  
yngelafbrydelse har afgørende betydning. Figuren  
nederst på side 6 viser effekten af yngelfjernelse. 
Fuldt optrukne linier nedbringer antallet af varroamider  
sammenlignet med bifamilier, der har haft kontinuerlig 
yngel (de punkterede linier). Den typisk 2-toppede kurve 
for yngelmængden, som følge af yngelafbrydelsen,  
betyder, at varroamidens vækstkurve (grøn) forløber 
langt under kurven (rød) for varroa i bifamilier med  
konstant yngelproduktion. Bifamilier kommer sig  
hurtigt efter yngelafbrydelsen, mens varroa hæmmes  
betydeligt.



Hvad er biologiske metoder?Hvad betyder naturligt? Tre metoder til yngelpauseKoncept med naturlig varroakontrol

Skadet bi som følge af varroaangreb og deform vingevirus. “Halv skade” - når bierne sværmer deles ikke kun bier og yn-
gel, midemængden fordeles også på to bifamilier.

Fangsttavle.
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Bifamilier besidder en række mekanismer til at undgå 
sygdom og parasitter, som fungerer uden biavlerens ind-
griben. Specielt vigtige er:

●  Adskilt opstilling af bistader, for at hindre smittespred-
ning. 

●  Kompakte yngelrum. 

●  Yngelpause. Deling af bifamilien og udbygning af nye 
tavler. 

●  Et bredt spektrum af forsvarsmekanismer, hygiejnisk 
adfærd og pudseadfærd.

Moderne biavl bryder med mange af disse principper og 
er derfor afhængig af bekæmpelse. De anbefaler små 
bigårde med godt klima og gode trækforhold. Uforstyr-
ret yngelleje så meget som muligt, altid med forråd. Ud-
valgte avlsdyr med modstandsdygtighed og vitalitet til at 
modstå forstyrrelser. Regelmæssig dannelse af aflægger 
og at lade bierne bygge.

Moderne biavl bryder med mange af disse principper og 
er derfor afhængig af bekæmpelse. En naturlig bekæm-
pelse forsøger i stedet at styrke biernes naturlige fors-
varsmekanismer. Man anvender biotekniske metoder 
for at sænke trykket fra parasitter og sygdomskim. Helt 
grundlæggende anbefales følgende:  

●  Små bigårde med godt klima og gode trækforhold. 

●  Uforstyrret yngelleje så meget som muligt, altid med 
forråd. 

●  Udvalgte avlsdyr med modstandsdygtighed og vitalitet 
til at modstå forstyrrelser. 

●  Regelmæssig dannelse af aflægger og at lade bierne 
bygge.

Man tilstræber at bruge biavlerindgreb, der understøtter 
biernes forsvarsmekanismer eller hæmmer parasitters 
vækst, for at skubbe balancen til biernes fordel. I forhold 
til varroasyge, anbefaler man at: 

●  Anskaffe varroatolerante bier. 

●  Regelmæssig fjernelse af droneyngel. 

●  Begrænsning af yngelproduktion og indespærring af 
dronningen. 

●  Anvendelse af varroafangtavler.

Jo mere man kan kontrollere varroa med biotekniske 
metoder, jo bedre klarer bierne sig og jo færre vinter-
tab får biavleren. Man begrænser brugen af kemisk  
bekæmpelse. Yngelpause om sommeren er vigtig! Det  
efterligner den naturlige sværmning. Der er tre metoder 
på de andre flyers dronningeindspærring, fangsttavle og 
total yngelfratagelse. De tre metoder giver også mulighed 
for at få bygget nye tavler ud. 

Gennem tidlig reduktion i midetilvækst om sommeren kan 
man skaffe sunde vinterbier. Hvis biotekniske metoder 
gennemføres korrekt, kan man som regel undvære efter- 
års- og vinterbehandling. Det kræver dog en grundig 
kontrol af ens bifamilier for varroatilvækst, se tabel  
side 6.

Hvilken metode der man vælger, afhænger både af 
biavlerens erfaring og behov. Den følgende figur kan  
anvendes for at træffe dit valg.


