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Beste imker,
De varroa-zomerbehandeling is afgerond, onze bijtjes zijn ingewinterd, nu kan de imker met een
gerust gemoed het voorjaar tegemoetzien of toch niet? De varroa, die verdomde mijt, blijft ons
zorgen baren. In onze streken waar de bijenvolken dicht op elkaar staan is het risico op
herbesmetting zeer hoog en moeten we blijven controleren. Als er in het najaar over een periode van
2 à 3 weken meer dan 1 mijt om de 2 dagen valt, dienen wij direct in te grijpen.
In deze nieuwsbrief stellen wij u een vroege varroabestrijdingsmethode voor waarbij de koningin
wordt op arrest geplaatst..
DE ARRESTRAAMMETHODE ALS VARROABESTRIJDING
Het heeft even geduurd vooraleer de biotechnische varroabestrijdingsmethodes hun intrede deden
onder de Vlaamse imkers, maar we moeten het toegeven: imkers die deze methode toepassen
blijken significant minder last te hebben van wintersterfte. Ook het FAVV raadt deze methode aan in
zijn jaarlijks bestrijdingsadvies.
Waarom is de arrestraammethode zo effectief?
Wanneer we traditioneel na het slingeren behandelen tegen de varroa, hebben we het probleem dat
75% van de mijten of meer in het broed zit. Dit maakt de behandeling lastig omdat de werkzame
stoffen niet of niet gemakkelijk in de broedcel geraken. We weten echter wel dat een éénmalige
behandeling op een broedloos volk een effectiviteit heeft tot + 99%!
Indien de koningin geïsoleerd wordt en maar op 1 raampje haar eitjes kan leggen, dan zijn er 24
dagen later geen gesloten cellen meer aanwezig in het bijenvolk. Alle mijten zitten nu op de bijen en
in het broed van het ene laatste raampje waarop de koningin geïsoleerd werd. Een behandeling nu
uitvoeren lijkt dan ook een van de meest effectieve zomerbehandelingen die we kunnen toepassen.
Concreet, hoe isoleer ik die koningin?
We nemen een raampje dat we langs de ene kant dichtmaken met een dunne plaat. Aan de andere
kant bevestigen we een koninginnenrooster met behulp van nageltjes of lange elastiekjes. De
bedoeling is natuurlijk dat de koningin niet kan ontsnappen, dus er mogen geen spleten ontstaan
terwijl het raampje in de kast hangt. (Hiervoor kan je best een draadrooster gebruiken, of een
geponst koninginnenrooster uit PVC dat je gemakkelijk kan verknippen, kost 4.5€, hieruit kan je
makkelijk 3 raampjes knippen).
Aan de ene kant een houten of metalen plaat. Hierop breng je een waswafel aan. Aan de andere
kant bevestigen we een koninginnenrooster. In de toplat voorzien we een gaatje waardoor we de
koningin kunnen inbrengen met een stop in kurk zodat we de koningin kunnen opsluiten.
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24 dagen na het opsluiten van de koningin, laten we de koningin vrij in het volk en starten we onze
varroabehandeling.

.

..

Het raampje met broed wordt verwijderd en vernietigd. Eventueel maak je een verzamelaflegger die
je natuurlijk ook zorgvuldig moet behandelen daar alle varroamijten van alle volken nu samen in 1
aflegger verzameld zitten.
Wanneer starten met de isolatie van de koningin?
Je kan deze methode het best combineren met de honingoogst in die zin dat je de koningin op arrest
plaatst minstens 24 dagen voor de honingoogst.
Stel dat je de honingoogst plant op 10 juli, dan isoleren we de koningin 24 dagen eerder, namelijk op
15 juni. Wanneer je op 10 juli het honinghoogsel eraf neemt, dan start je gelijk met de behandeling,
bijvoorbeeld met mierenzuur (verdampen van 200cc). Wederom, deze behandeling is zeer effectief
gezien het feit dat alle mijten op de bijen zitten en het ook nog minstens 7 dagen zal duren vooraleer
de eerst mijt zich terug in een broedcel kan opsluiten.
Heb ik dan minder honing?
Imkers die deze methode toepassen, stellen vast dat ze met deze methode meer honingopbrengst
hebben. Omwille van het feit dat er geen broed te verzorgen is, zullen de voedsterbijen vrij snel
omgeschoold worden tot haalbijen waardoor er in de laatste weken voor de honingoogst meer
nectar wordt binnengehaald.
Alternatieven : koningin opsluiten tussen 2 roosters
Indien je niet graag werkt met het raampje om de koningin op te sluiten, dan kan je de koningin
eenvoudigweg ook opsluiten tussen 2 roosters.
Je voorziet dan een nieuwe lege broedbak waarin je 2 lege opgewerkte raampjes hangt. In deze
broedbak laat je de koningin los. De koningin kan nu alleen maar haar eitjes leggen op deze 2
raampjes. We bereiken na 24 dagen hetzelfde resultaat als de methode van het arrestraam. Al moet
je voor deze methode wel 2 moerroosters per volk hebben liggen.
Er bestaat wel het risico op wildbouw in het hoogsel waar de koningin opgesloten zit indien er te
weinig plaats is in de honingzolder om de binnenkomende nectar te stockeren. In dat geval kan je
de overige lege posities vullen met vulblokken, al komt dit eerder uitzonderlijk voor omdat we al aan
het einde van het drachtseizoen beginnen zitten.
Gevolgen?
De arrestmethode en een varroabehandeling (bijv. oxaalzuur verstuiven) zorgen ervoor dat 99% (of
meer) van de mijten sterft. Hierdoor zal het volk helemaal niet verzwakt zijn in het najaar en zal het
in staat zijn om gezonde en vitale winterbijen te kweken. Er is ook overvloedig stuifmeel aanwezig
waardoor de volgende generatie broed optimaal verzorgd zal worden. Een najaarsbehandeling is in
de regel niet meer nodig. De eerstvolgende behandeling is de oxaalzuurbehandeling in de volgende
broedloze periode.
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Voor de gevorderde imker: ideaal om te combineren met invoeren van jonge koninginnen
Wanneer je opteert om elk jaar je koninginnen te vernieuwen, dan is de broedloze periode een
ideaal moment. Wanneer de oude koningin met het raampje broed is weggenomen, dan zijn volken
hopeloos moerloos omdat er ook geen larfjes meer zijn om nieuwe koninginnen te maken. Het is dus
het ideale moment om een jonge bevruchte koningin te introduceren. Wanneer je op 10 juli een
bevruchte koningin wil hebben, dan plan je best het overlarven of het ophalen van de aangezogen
larven op 29 mei.
Voor de startende imker die dit jaar een aflegger krijgt: niet doen!
Wanneer je in het voorjaar van je peter een aflegger mocht krijgen, dan mag je de koningin nog niet
op arrest zetten. Dit doe je ten vroegste de zomer nadien als het volk op volle sterkte is.
Tags: arrestmethode, koninginnenkweek, varroa, varroabehandeling, varroabestrijdingsadvies,
zomerbehandeling
Bron: http://www.ifang.be/de-arrestraam-methode-als-varroabestrijdingsmethode/
Er bestaan verschillende kooitjes om de koningin op arrest te plaatsen. Eén ervan is het
Scalvini-kooitje https://www.konvib.be/archief-forum-pseudo/archief-materiaal/archiefmateriaal-koninginnenteelt/3623-arrest-koningin.html
POLYVAR YELLOW-STRIP
Bayer heeft een nieuw product op de markt gebracht ter bestrijding van de varroa, Polyvar
Yellow
https://www.konvib.be/images/stories/nieuws/Polyvar%20Yellow%20Persbericht.pdf
Ons medelid Ronny Verlé maakt ons deelgenoot van dit hulpmiddel.
2 strips - zoals aanbevolen - vindt hij niet nodig waardoor 1 doos goed is voor de behandeling
van 10 volken. De wijze van plaatsing van de strip beschreven op de bijsluiter blijkt
omslachtig; een zelfgemaakte geleider verhelpt dit euvel (zie foto’s).
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Varroa-bestrijdingsadviezen in Duitsland
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/varroakonzept_bayern_2._druckversion__
kob.pdf
Behandlungsschema Beim Umgang mit den Behandlungsmitteln ...
https://www.lwg.bayern.de/
http://cdn.llh-hessen.de/bildung/bieneninstitut-kirchhain/beratung-und-dienstleistungen/info-undarbeitsblaetter/03-krankheiten-seuchenrechtvergiftungen/319a%20Grundkonzept%20Varroabehandlung%20GBS%202013-07-23.pdf

https://bienenkunde.uni-hohenheim.de/104406
Varroa-bestrijdingsbarometer : hier geht´s zum Varroawetter …
http://www.bienenkunde.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=77MX6O82N9&p
1=45LMP87X43&p3=X14SNYJ6IZ&p4=HY3576SY58

REGISTRATIE FAVV
Het FAVV heeft tot doel te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons
voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Het FAVV voert jaarlijks bij menig imker controles uit. Dit met het doel eventuele antibiotica of
andere niet toegelaten bestanddelen in onze honing op te sporen.
Wij wensen erop te wijzen dat ieder imker wettelijk verplicht is zich te laten registreren.
Die verplichting geldt voor alle bijenhouders en staat los van het produceren van honing en de
eventuele betaling van een heffing.
De registratie heeft voor de gewone hobby-imker geen financiële gevolgen, op voorwaarde dat je
niet meer dan 24 bijenvolken bezit.
Hoe registreren?
Het volstaat om het registratiedocument te downloaden en in te vullen.
http://www.koiv.be/images/pdf/Registratieformulier1.pdf
Het ingevulde document kan je opsturen naar het FAVV.
Voor Oost-Vlaanderen :
FAVV
Zuiderdok – Blok B 10de verd.
Gaston Crommenlaan 6/1000
9050 Gent.

Voor Vlaams Brabant:
FAVV
Greenhill campus
Interleuvenlaan 15 blok E
Researchpark Haasrode 1515
B-3001 LEUVEN
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VOORBIJE ACTIVIETEITEN
Vrijdagavond 16 juni ontvingen wij Ronny De Vylder als voordrachtgever; hij had het over "het
belang van het tellen van varroa's.

Woensdagavond 23 augustus gaf Ghislain De Roeck een voordracht over "het belang van stuifmeel
bij het inwinteren".

5

Op zondag 25 juni waren wij aanwezig op het seizoensopeningsfeest van De Helix
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EEN TRIESTIG VERHAAL
In de zomer bereikte ons volgend verhaal van een van onze leden.
"Gisteren een verschrikkelijke ontdekking gedaan bij 1 van mijn sterkste kasten. Ik had deze kast bij
mijn petekind geplaatst, een kwestie van de jeugd warm te maken voor de stiel. Deze was goed
ontwikkeld en vorige week donderdag had ik de honing af genomen ( 8 kg ) en gevoederd met 5 liter
suikerwater. Vrijdagavond ll. had mijn neef de kast dichtgemaakt omdat hij zaterdag in de buurt een
afsluiting ging plaatsen. Zondagmorgen krijg ik een telefoon dat er veel dode bijen aan het vlieggat
lagen. Toen ik aankwam zag ik dat alle bijen dood waren. Er was nog genoeg honing, pollen, prachtig
open - en gesloten broed. Bijna alle bijen lagen dood op de bodem. Wat mij opviel was dat sommige
broedramen en voedingsramen in elkaar waren gezakt alsof de was gesmolten was. Je kan dit zien op
bijgevoegde foto's. Ik vermoed dat de bijen zoveel stress gehad hebben door de trillingen van een
afsluiting te plaatsen (kleine graafmachine) dat ze de temperatuur zodanig hebben opgedreven dat
de was zelfs wak is geworden. Er was geen bodemschuif aanwezig dus daar was er zeker nog
ventilatie.
Voor mij is het vooral belangrijk proberen uit te zoeken wat er daar gebeurd is, een vergiftiging kan ik
me niet voorstellen. Zou een dergelijke opwarming de oorzaak kunnen zijn geweest ?"

Doordat de bijen in volle zomer niet buiten konden en door de trillingen van de werken is de kast
zodanig warm gelopen dat de was is beginnen smelten en zijn de bijen verkleefd en gestorven van de
hitte.
De oplossing : De kast de avond voor de werken verplaatsen over een afstand van minstens 5 km. De
kast pas terugbrengen na de werken.
IMKEREN OVER DE GRENZEN
La classe ouvrière : 11 documentaires van Télé-Quebec
Kijkvoer voor de herfstmaanden (drie niet te skippen reclameboodschappen van telkens +/- 30’ sec.
moet je er node bijnemen).
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http://www.telequebec.tv/la-classe-ouvriere/epi001classe-ouvriere-la

La ruche s'endort | Télé-Québec
www.telequebec.tv
Anicet Desrochers et Anne-Virginie
Schmidt sont les rock stars de l’apiculture
au Québec et dans le monde!

https://honeybeesuite.com/blog/

KAART VAN DE OMGEVING VAN JE BIJENSTAND
Een handige onlinetool is de website mapdevelopers.com.
Hiermee maak je in een paar stappen je eigen kaart:
1. vul eerst het adres in van je bijenstand;
2. bij radius vul je "3" in (het maximale vliegbereik van een haalbij die nog rendabel is);
3. zet de waarde op "KM" (kilometer). Standaard staat deze op Miles;
4. als je wil kan je het uiterlijk van de cirkel aanpassen;
5. bewaar de link naar je eigen kaart en/of print je kaart uit.
Je hebt nu een kaart met het vliegbereik van je bijenvolken.

KONINGINNENTEELT


Gosse van de Velde (overlarven en vullen van bevruchtingskastjes)

https://www.youtube.com/watch?v=XqnDKP8V8Co

De Koninginnenteelt 1/2
Een video waarvan imkers leren hoe ze een
raszuivere (Buckfast) bijenkoningin kunnen
telen, waarmee een nieuw bijenvolk geteeld
kan worden. In de video wordt...

https://www.youtube.com/watch?v=eyH5WnoEO_k
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De Koninginnenteelt 2/2



Ben Som de Cerff (13 video’s)

https://www.youtube.com/watch?v=KLtK9LWu_5I&list=PLjDZfRnfr_V_q_3d15QLHBy3EMPdOJp-8

Gele mosterd een zegen of een vloek?
Je kunt het geluk (of ongeluk) hebben dat dicht bij je bijenstand een boer na de graanoogst zijn land
bezaait met gele mosterd. Als dat vroeg genoeg gebeurt staat die eind augustus, begin september al
in volle bloei. De bijen zijn er verzot op en vliegen erop alsof het lente is, zelfs bij relatief lage
temperaturen. Maar wat kunnen de gevolgen zijn? Door het hoge aanbod aan stuifmeel wordt de
koningin gestimuleerd om meer te leggen, met als gevolg dat de mijtenpopulatie welig kan tieren. Als
de imker al zijn kasten heeft ingewinterd en er daarna nog zo'n massa nectar en stuifmeel
binnenkomt, kunnen de bijen alles volstouwen en geeft dit misschien problemen voor de opstart
volgend jaar.
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JAARPROGRAMMA 2017











21 januari : "waswafels gieten" Roger De Vos.
5 maart: Algemene vergadering en voordracht "De apotheek van Moeder Aarde" Isabelle
Peters
12 maart : Start cursus voor beginners.
Gezamenlijke suikeraankoop
19 mei: "Eenvoudige koninginnenkweek" Gaston Van de Vloet
16 juni: "Het belang van het tellen van varroa’s” Ronny De Vylder
23 augustus : "Het belang van stuifmeel bij het inwinteren" Ghislain De Roeck.
8 oktober : "Maken van mede" Eric Bruggeman.
29 oktober : Geraardsbergen BIJ-Vriendelijk "Fruit, Bij en jij...?"
16 december : Waswafels gieten

HET BESTUUR
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
Kris Delhaye (ondervoorzitter) 0477 / 90 08 35
Ward Bijl (secretaris-penningmeester) 054 / 58 07 95
Arnout Deurinck (materiaalmeester) 0474 / 98 95 24
Koen De Taeye (bestuurslid) 0497 / 45 06 49
Wim Wittebrood (bestuurslid) 0496 / 55 18 23
www.onsdenderbieken.be
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