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Wat zie je op de varroalade 

Mijten  

Voelsprieten Witte, gele, zwarte met vlies, afkomstig van uitgehaalde poppen 

Koppen, vleugels, poten, 
zwarte voelsprieten 

De varroalade is een diagnosemiddel voor de toestand van een bijenvolk 

Uit elkaar gevallen bijen, door bloedvergiftiging 

Alle broedziektes, maar ook problemen met de koningin zijn herkenbaar 

Mijtval, volwassen, zwarte, bruine, witte vrouwtjes en mannetjes 
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K22 herfst 2016  
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K22 herfst 2016  

16217 mites 

189 dagen 85 mijten/dag 
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Witte antennes op varroalade 
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Voelsprieten  

Zwarte 

Witte 

Gele 
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Broed ruimen  

Gele 

Bunnik-K25-K09-NJ01-09-2017 
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Broed ruimen  
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Broed ruimen 
Film gemaakt door  
Mathijs Herremans 

https://vimeo.com/37533182 

https://youtu.be/TfesYuiL13A 
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https://vimeo.com/37533182
https://youtu.be/TfesYuiL13A


Antennes  Volk K25 
(Bunnik) 
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Antennes  

De kromming a_ is 1,18, 
d.w.z. iets meer dan 
exponentieel 
 
De afbuiging b_ is 4,72  
sterker dan de  
logistische afbuiging die 1 is 
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Antennes  
JC Hoogland kunstzwerm 

Aantal vallende mijten is laag 

Absoluut aantal antennes is hoog  
bij hoge concentratie mijten  
in het broed 

13 



Antennes  

De kromming a_ is 0,88, d.w.z. 
minder dan exponentieel 
 
De afbuiging b_ is 25,98, veel 
sterker dan de logistische 
afbuiging die 1 is 
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Poten, vleugels, koppen van bijen 
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Poten, vleugels, koppen van bijen 

Achterlijf en borststukken ontbreken: 
passen niet door de gaasbodem, of 
worden meegenomen door de 
wespen 
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Bacteriële septikemie (bloedvergiftiging) 

Jaroslav Rytíř "O nemocech a škůdcích včely medonosné"  17 



Bacteriële septikemie (bloedvergiftiging) 

Hoewel het best zou kunnen dat wespen bijenvolken aanvallen en het 
borststuk meenemen, lijkt mij de echte oorzaak van de uiteengevallen bijen op 
de varroalade  een bacteriebesmetting die bij hoge varroabesmettingen in een 
bijenvolk de kop opsteekt.  

https://wikivisually.com/lang-de/wiki/Serratia_marcescens 

Deze bacterie komt overal voor in de bodem en het 
oppervlaktewater en op planten en  
dieren. 
 
De bacterie kan gemakkelijk via de wond 
in de chitinehuid, veroorzaakt door de mijt,  
in de hemolymf van de bij terechtkomen. 
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Proef met witte antennes bij een VSH volk  
van Arista Bee Research 

• Besmette ramen (3 met 68% besmetting) in gehangen in 87,5% VSH volk. 
• Controle een week erna op mijtval, witte antennes, en gesloten 

broedcellen.  
• Resultaat: 238 mijten, 63 witte voelsprieten, 50% besmetting van net 

gesloten broedcellen, 0 mijten uit 20 geïnspecteerde gesloten broedcellen 
met poppen met paarse of zwarte ogen. 

• Er waren geen gesloten broedcellen met mijtfamilies. 
• Ondanks dat de varroabesmetting hoog was (50%) vond ik geen mijten met 

nakomelingen in gesloten broedcellen. 

Conclusie: witte voelsprieten zijn een uiting van VSH gedrag.  
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Mechanisme van de varroaresistentie 

Mijten lopen uit darrenbroed in werksterbroed. 

Werkster halen alle besmette poppen  
met reproducerende mijten eruit.  

Onbeschadigde poppen lopen uit. 

100% VSH betekent dat er geen enkele door de mijt  
aangeprikte werkster in het volk meer aanwezig is. 

Het volk overleeft omdat er voldoende werksters met normale levensduur overblijven  
om het broednest in de winter warm te houden en in het voorjaar een broednest op te starten.  

Er kunnen daarentegen nog veel mijten  
in het volk aanwezig zijn.  

De concentratie mijten in het werksterbroed  
neemt toe. 

Mijten planten zich voort in darrenbroed en  
houden zich schuil in het werksterbroed. 
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Explosieve groei mijtval  
K10-2014-lente Absolute mijtval 

Cumulatieve mijtval 

Exponentieel model 

PJ147xMRK181 
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Foretische mijt heeft een voorkeur voor 
werksters die larven voeden  

7 testen uitgevoerd 

Percentage bijen met een mijt 

a,b,c, significantie 

Getal in kolom is ouderdom van werkster 

Why do Varroa mites prefer nurse bees? 
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https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-1
https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-1
https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-1
https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-2
https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-2
https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-2
https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-3
https://www.nature.com/articles/srep28228#auth-3


Vruchtbaarheid, fitness, onvruchtbaarheid 
van mijten 

Aantal vrouwelijke nakomelingen 

Aantal volwassen dochters 

Onvruchtbaarheidspercentage 
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Leeftijd van de werkster met foretische 
mijt en het aantal nakomelingen van de 

mijt in de cel 
Het aantal nakomelingen is  
het hoogst als de mijt op een  
werkster heeft gezeten 
die in de voedsterfase zat. 
 
Mijten die op juist uitgelopen  
werksters hebben gezeten  
voordat ze instapten krijgen  
1,5 nakomelingen. 
 
Mijten die de foretische fase 
overslaan en direct na uitkomen 
instappen krijgen nauwelijks  
nakomelingen. Zachary Huang . The Life Cycle of Varroa (American Bee Journal & Bee Culture October 2012) 
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http://www.americanbeejournal.com/
http://www.beeculture.com/


In een groot volk groeit de mijtpopulatie 
explosief 

• Een mijt zit bij voorkeur op een werkster in de verzorgende levensfase. 
• Een groot volk dat geselecteerd is op halen, zet veel broed aan, en heeft 

daarvoor veel verzorgende werksters nodig. 
• Veel broedzorg betekent voor de werksters een kortere levensduur.   
• Haalbijen die altijd bezig zijn met halen, leggen veel km af, leven minder lang. 
• Een korte levensduur betekent een hoge omzetsnelheid van broed en bijen in 

het volk.  
• Er is continu geschikt instap broed aanwezig, en veel werksters in 

verzorgende levensfase. 
• Een mijt die op een verzorgende werkster hemolymf heeft opgenomen, krijgt 

meer nakomelingen. 
• Veel broed betekent ruime instapmogelijkheden voor de mijt, die veel 

nakomelingen krijgt.  
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Tellen van de gevallen mijten 

Plastic onderlegger 
met genummerd raster 
 
Plexiglas dekplaat 
tegen de wind 
 
Plamuurmes om de 
onderlegger  
schoon te schuiven 
 
Een loep 

De telfrequentie is 1 tot 2 keer per week, afhankelijk van  
de hoeveelheid wasmul en van het aantal vallende mijten. 
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Groei mijtval, uitruimpercentage S05 

Exponentieel 
Rechte lijn 
Logistisch 
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Groei mijtval, uitruimpercentage S12 
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Vergelijking van volken 
Kromming a_ 

Groeisnelheid r_ 

Hyperbolisch 

Explosief 

Lineair 

Exponentieel 
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Groei mijtval herfst 2016  

r_ 

a_ 

Rode stippen = dode volken in lente 2017 
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