Myresyrebehandling til bekæmpelse af varroamider
Brug altid syrefaste handsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med myresyre, og hæld
myresyre fra en beholder til en anden i det fri.
Myresyre anvendes kun efter den sidste høst af honning.
Det virker bedst, hvis udendørstemperaturen er mellem 15° og 20°.
Der er fem forskellige metoder:
- fri myresyre
- Nassenheider fordamper, hhv. klassisk og professionel
- Apidea fordamper
- Krämerplade
For småfamilier er metoden med fri myresyre at foretrække, da den nemt tilpasses familiens
størrelse.
Fri myresyrebehandling med 60% myresyre
Ved fri myresyre bruges 2-3 ml. myresyre pr. tavle pr. gang:
2 ml. hvis myresyren doseres på sugende materiale over tavlerne,
3 ml. hvis myresyren doseres på sugende materiale i indskudsbakken.
Det sugende materiale kan f.eks. være en tør engangskarklud eller gulvpap.
Det anbefales at foretage behandlingen fire gange:
Fire på hinanden følgende dage;
alternativt fire gange hver anden dag eller hver tredje dag.
Fordelen ved alternativerne er, at myresyren doseres over hhv. 7 eller 10 dage.
Myresyreforbrug:
80 ml. over tavlerne, 120 ml. under tavlerne for en bifamilie på 10 tavler. Se også
http://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/myresyre/
Den klassiske Nassenheider fordamper med 60% myresyre
Fordamperen placeres op ad den forreste yngeltavle og bliver siddende i 7-10 dage.
Myresyreforbrug:
140 ml. myresyre og den store væge i en bifamilie på 10 tavler. Se også
http://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/nassenheiderfordamperen/
Metoden egner sig bedst til trugstade, da fordamperen fylder som en tavle.
Den professionelle Nassenheider fordamper med 60% myresyre
Fordamperen placeres over tavlerne og bliver liggende i 10-14 dage. Der skal være et
fordampningsrum over fordamperen. Der er ikke plads til den under et almindeligt låg. Et
omvendt fodermagasin (uden metalindsats) kan bruges som fordampningsrum.
Myresyreforbrug:
140 ml. ved lille væge, 180 ml. ved mellemste væge, 290 ml. ved stor væge.
Hvilken væge man bruger, afhænger af bifamiliens størrelse og udendørstemperaturen.
Anbefaling: brug 140 ml. med lille væge i en bifamilie på 10 tavler.
Apidea fordamper
Fordamperen indeholder en sugende klud. Følg brugsanvisningen på fordamperen.
Myresyreforbrug:
120 ml. til en bifamilie på 10 tavler.
Krämerplade
Man kan selv fremstille en Krämerplade eller købe den. Læs om brug på
http://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/kramerplader/

