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In tegenstelling tot bij de arrestraammethode (Flyer 3)

wordt er met het kooitje voor gezorgd, dat de koningin
geen eieren legt. Ouder broed blijft ondertussen in de

volken en ontwikkelt zich verder. Na 25 dagen, als de

laatste bijen (met opzittende mijten) uitkomen, is een volk
volledig broedvrij. Ook de varroamijt kann zich niet meer
voortplanten - net zoals bij het arrestÍaamprincipe of vol-
ledige broedwegname. (Flyer 3 en2)

De broedvrijheid zorgt er bovendien voor dat je met oxaal-
zuuÍ een maximaal effectieve behandeling kann doorvoe-
ren, want alle mijten zitten op de bijen.

Na het bevrijden van de koningin compenseert het volk
de broedpauze en bouwt snel een nieuw aanzienlijk
broednest.

De koningin loopt geen enkel risico door de opsluiting,
als de kooitjes voor de werksters toegankelijk ziin. Het
contact met de werkstels is hier cruciaal.

Naast een zeer effectieve varroabehandeling kan door
deze tussenkomst de honingopbrengst worden verhoogd.

Als de koningin ongeveer twee weken voor het einde

van de dracht wordt gekooid, moeten werksters zich
minder met broed bezig houden, waardoor er minder
voer nodig is. Tegelijkertijd wordt meer nectar binnen-
gebracht, omdat er meer vliegbijen zijn. Voor de zuurbe-

handeling moet je de honing oogsten.

Kooitje inpassen. De raat met het kooitje wordt centraal in de kast gehangen.
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broedvrijheid



Stapl-Dag0
. Koningin in kooitje opsluiten.
. Raat met kooitje in het midden van het broednest han-

gen, zodat de koningin centraal in het voik zit.
' Neem hien'oor de juiste kooitjes! Kooit je: \ ()orziell

voor het opstLlren ili inzetten l,an koninginne n kLtitnerr

een koninginnent,erlies veroorzaken.

Stap 2 -Dag25
'. De koningin bevrijden. Raat met kooitje tegen een

nieuwe raat wisselen.
. Het volk met oxaalzuur behandelen.
. Enkel toegelaten produkten en beschermende kledij

gebruiken. life*

De laatste mijten op de bijen lvorden door middel van oxaalzuur
verrl-rjderd.

De koninein r-ia het voorziene gaatje invoeren.

Om de konrngin r rij te laten rvordt het kooitje gewoon geopenil.
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Een broedpauze in juli en augustus zorgen niet voor

toenemend verlies van de koningin of verzwakking van

de volken. De onderstaande afbeelding toont duidelijk

dat de koninginnen na vrijlating weer sterk gaan leggen.

Een maand later hebben deze volken zemeeÍ broed

dan de controlevolken, die in juli zijn behandeld met

mierenzuur. Indien nodig kan je in een broedvrije fase

zonder probleem de koningin wisselen.

Voordelen:
. Gecombineerde biotechnische en chemische behande-

ling.
. Indien nodig zonder problemen de koningin wisselen.
. De koningin opsluiten tijdens de dracht kan de honing-

opbrengst vergroten.

Voorwaarden
. Je moet de koningin kunnen vangen. Je hebt een juist

kooitje nodig.
. Honing moet voor de chemische behandeling geoogst

zljn.

Planning:
Ten vroegste 2 tot 3 weken voor het drachteinde, tot onge-

veer 15 augustus.

Broedonderbreking
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Juli Ausustus September Oktober April

Controlevolken

Volken broedwegname

Controlevolken broedcellen

Volken broedwegname broedcellen

Volksontwikkeling met en zonder kunstmatige pauze in juli. Meteen na het vrijlaten wordt de koningin omringd.
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