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Spredning af varroa
og virus, forebyggelse 

som bekæmpelse



Coronavirus
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Forskellige og ligheder mellem 
coronavirus og honningbi vira
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Ingen kur – begge

Farlige for værten hvis værten er svækket – begge

Startede i asien og spreder til hele verden - begge  (varroa-virus)

Værten for coronavirus kan blive immun – det kan bier ikke

Smitter direkte fra vært til vært – begge

Smitter via en mellemvært – ikke set for coronavirus, varroa for honningbi virus

Derfor er varroa-bekæmpelse den eneste redning for virus i bier

Spredning af syge værter/mellemværter - begge



Home sick: impacts of migratory
beekeeping on honey bee (Apis mellifera)
pests, pathogens, and colony size
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Alger et al 2018



Virus, varroa og antal bier
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Bierne der stod tæt 
på den hjemvendte 
kolonier havde 
mere DWV.

De hjemvendte bier 
blev svage og fik 
færre varroa derfor 
steg virus ikke så 
for meget.

Mulig smitte af  
varroa og virus fra 
hjemvendte til 
exposed. Samtidig 
steg varroa antallet 
mere i de bier der 
blev hjemme og 
blev exposed og 
dermed virus.

Alger et al 2018
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Spredning af Varroa fra kolonier med 
mangeVarroa

Peck and Seeley, 2019

MDC = Mide donor kolonier (gule A. m. ligustica) fik 4 dronetavler
MRC = Mide modtagende kolonier (mørke A. m. carnica bier) med få mider



Antal Varroa mider 
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Varroa blev optalt ved to metoder:

Antal mider på 300  voksen bier 

Mide-nedfald over 2 døgn



Gule arbejder fra mide donor kolonier ved 
indgangen til de mørke mide modtagende kolonier 
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Varroa kan spredes ved fejlflyvning

Stigende antal Varroa i de mide modtagende 
kolonier ligger i samme periode med fejlflyvning



Fejlflyvning af droner
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Fejlflyvning af droner 
sås primært inden 
inde for bigården



Slåskamp (o) og røveri (   )
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Der var bier i både mide donor kolonier (MDC) og mide modtagende kolonier 
(MRC) der landede på flyvebrættet og kom op at slås

Men de så kun røveri i mide donor kolonierne (MDC)



Konklussionen

09/06/2020 12

Bier forsøgte at tigge sig ind

Koloni blev røvet

Varroa-antallet i de kolonier med få 
varroa steg kraftigt især via røveri 
men også fejlflyvning



Overvintring

All tre kolonier med mange varroa døde

10 Oct (MDC C)

19 Oct (MDC B)

2 Nov (MDC A)

Mange bier med deforme vinger - sikkert DWV

To mide modtagende kolonier overlevede

MRCs 50W and 50E

De andre fire døde mellem december og februar
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Varroa spredning via blomster 
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Blomster en mulig spredningsmulighed
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29 ud af 31 mider på den kunstige blomst  hoppede op på en bi
- to blev blæst af.

43 ud af 43 mider på tusindfryd hoppede op på en bi
- 41 forlod blomsten på bien

På den en kunstige blomst (59%) og tusindfryd (49%) var der kun 1 
kontakt forsøg. 

Der var gennemsnitlige 2,1 mide-bi kontakt før miden endte på bien.



Mide bombe
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Hvad kan den enkelte biavler gøre?

• Hold altid øje med Varroa trykket

• Også selvom du har behandlet dine bier

• Måske en ekstra behandling er nødvendig

• Indskrænk flyvesprækken – måske de hjælper 
mod drifters udefra
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Hvad kan man gøre i fællesskab?
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Lokale varroabehandlingstider?

Hvor langt skal der være mellem 
lokale bi-populationer?

Hvad med de eventuelle mide 
bomber?


