Hvor sikker er ”Den sikre Strategi” ?

Myresyre er meget ætsende. Den får jern og metal til at ruste. Sådan kan dine
bihuslåg let komme til at se ud.

Det sker ofte, at nogen slynger
mere eller mindre underbyggede
påstande ud om bekæmpelse af
varroa, men jeg foretrækker at
have et sikkert grundlag for mine. Derfor har jeg et bistade i
min bigård, der skal være forsøgsstade, og i 2008 brugte jeg
først myresyre og derefter oxalsyre. Det skulle jo være det rigtige ifølge ”den sikre strategi” fra
Danmarks Biavlerforening. Bierne
har da også overlevet her i 2009,
og der er slynget honning fra
familien.
Efter honninghøst blev der fodret, og en pind med Bayticol blev
tilsat.

Vi hører jo meget om, at miderne
er blevet resistente overfor Bayticol, men efter min mening passer det ikke, for der faldt så
mange mider ned, at jeg opgav
at tælle dem. I stedet lagde jeg
dem i et lamineringsfolie, så det
var til at overskue.
Efter mine erfaringer er flumethrin (Bayticol) det bedste og mest
effektive middel, man kan bruge.
Det er også det hurtigste, og det
betyder jo noget, hvis man har
mange bifamilier.
Når man bruger myresyre, ser
man, at bierne hurtigst muligt
forlader stadet og sætter sig
udenfor med svirrende vinger.

blevet behandlet helt efter ”den
sikre strategi”. Først myresyre,
og senere oxalsyre, men tilsyneladende har det været en lidt for
skrap kost, for ud af 11 familier
er de 8 nu døde. Jeg forestiller
mig, at de mange bid og huller,
varroamiderne tilføjer bierne,
også giver adgang for myresyredampe, som når vi andre har et
åbent sår og får hældt jod i det.
Det er heller ikke just behageligt.
Så til trods for mit forsøgsstade,
vil jeg fortsætte med at bruge
Bayticol. Det er det mest skånsomme middel – men det skal
bruges rigtigt.

De kan helt tydeligt ikke lide
”lugten i bageriet”, og hvilken
virkning har myresyren så på de
mider, der sidder på bierne ude i
det fri ?
Er der for øvrigt nogen, der har
tænkt på, at det er dyremishandling ? Hvad ville der ske, hvis du
hældte myresyre ned ad ryggen
på dine køer, får eller grise ? Du
blev meldt til politiet – og med
god grund. Bayticol er derimod
netop beregnet til at hælde ned
ad ryggen på fx køer eller får, så
tæger og mider bliver slået ihjel
uden bivirkninger på dyret. Helt
ærligt, hvor er Dyrenes Beskyttelse i denne sag ?
Dette efterår er jeg netop blevet
præsenteret for en bigård, der er

Den norske pige, Lisbeth, der fik
hældt myresyre over sig i leg. Se
SDE-nyt 2006-3.

