
Voordelen:
. Deze behandeling is mogelijk zonder ínzetvan

medicatie.
. De vangraat kan je gebruiken voor het einde van de

honingoogst.
. Indien nodig kan je met oxaalzuur nabehandelen.
. Eenvoudige vernieuwing van de wastafels.
. Nieuwe volken door broedafleggers.
. De totale broedwegname tegen het einde van de dracht

kan de honingopbrengst verhogen.

Eventuele nadelen:
. Het volk moet volledig worden doorgekeken. Je hebt

meer materiaal nodig.
. De honing moet je voor de oxaalbehandeling oogsten.

Timing:
Ten vroegste 10 tot 14 dagen voor drachteinde tot midden

augustus.
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Met een mierezuurbehandelin,s vers,ijder je de laatste mij-
ten. Achterafgroeien deze volken snel en kunnen overwin-
teren. Deze volken compenseren de broedvrijheid achteraf

door een gÍoter broednest. de frisse raat zorgt voor een

ideale start voor de kr.veek lan de u'interbijen.In tegenstelling tot het darrensnijden en de arrestraamme-

thode (zie Flyer 3), worden bij de totale broedwegname

ALLE broedramen, inclusief de varroamijten, tegelijker-

tijd verwijderd. Aangezien de volken na deze procedure

volledig broedvrij zijn, kunnen ze ook goed worden behan-

deld met oxaalzuur. Deze chemische behandeling is niet
nodig, als je één raat met open broed in het midden hangt:

de mijten die nog op de bijen zitten, zullen door de geur

van het open broed snel naar deze broed gelokt worden.

Na verzegeling zijn deze mijten ingesloten, kan je de deze

(vang)raat wegnemen en vernietigen - een biologische val!
(zie flyer 3).

Deze raat moet worden gesmolten, zo verbeter je ook de

honingraathygiëne en kanje was oogsten.

Als alternatief kan je met deze broedraten ook extra yeÍza-

melafleggers maken, met 8 tot 18 broedramen, met weinig
maar genoeg bijen en voldoende voedsel. Na drie weken is

alle broed uitgelopen en kan je oude raten nog verwijderen
indien nodig.

Alle broedramen worden leeggeveegd en in een lege kast verzameld.

Broedwegname.



. alle broedramen eruit, bijen afschudden. i l uoning s n.rt. broedruimte kleiner zeÍÍen. evtl. nieuwe wastafels seven. 
-=o arrernarief: hroe6 verzernereni. ,fl"oo""i ;:ï"ïil"-' fl pott"n [,lNieur""ruat

Stap I
. alle broedramen eruit, bijen afschudden.

alternatief: broed verzamelen in afleggers plus behande-
ling.

Hierna kan je het volk met oxaalzuur of met de vangraat-
techniek behandelen. De vangraat kan je reeds tijdens de
dracht inzetten. Als je met oxaalzuur behandelt, moet de
honingzolder natuurlijk weggenomen zijn.

lillllil

lill
Dag 0

Q Koningin

Stap 2
Oxaalzuur
Kort na de totale broedwegname (er is dan enkel open
broed in het volk) moet je het volk met oxaalzuur behande-
len. Deze behandeling is uiteraard eff,ciënter, als dit na de
vliegtijden gebeurt. (alle vliegbij en zijn dan terug).

Dag0-3

Vangraat
Laat een raam met veel jonge broed achter - als een
vangraat - in het midden van het broednest. Vervang na
negen dagen de vangraat met een nieuwe raat. De vangraat
wordt gesmolten.
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De weggenomen broedramen worden gesmolten of
gebruikt om broedafleggers te creëren. Per broedraam-

zijde moet je een handvol bijen meegeven (warmte en

zorg). Als je de koningin niet kan vinden, veeg je de

bijen van de raten af en voeg een geschikte hoeveelheid

bijen uit de honingruimte toe.

Uitwisselen van oude broedramen tegen nieuwe wastafels, oxaalzuur-
behandeling.

De totale broedwegname lijkt op het eerste gezicht een

drastische ingreep in een bijenvolk, maar is gebaseerd op

de natuurlijke scheiding van broed en bijen, net zoals we

die bij zwermen kennen. Deze methode wordt door de

volken zeer goedverdragen en kan het beste kort voor of
tijdens de honingoogst worden gebruikt.

Als het broed 10 tot 14 dagen vóór het einde van de oogst

wordt weggenomen, neemt het honingverbruik van de

volk af, waardoor de oogst zelfs kan toenemen.

De graflek toont de ontwikkeling van verschillend behan-

delde volkeren van een bijenstand tussen juli en april. De

controlegroep wordt behandeld met mierenzuur, de andere

volkeren worden onmiddellijk behandeld met de totale

broedwegname. Ondanks de volledige broedwegname in
juli, broeden deze volken in augustus meer dan de volken

van de controlegroep en zijn in de winter sterker.

Juli Augustus September Oktober April

- 

Kontrolevolken

- 

Volken broedrvegname

- - - -Kontrolevolken broedcellen

- - - -Volken broedrvegname broedcellen

Ontrvikkeling van bijenvolken na behandeling door broedrvegname

of mierenzuur.
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