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Sun Zi, levde på 500-talet före vår tideräkning, kinesisk 
general och militärteoretiker. 

Författare till den inflytelserika boken Krigskonsten 
skrev

”Om du känner din fiende och känner dig själv, behöver 
du inte frukta resultatet av hundra slag. 

Om du känner dig själv men inte fienden, för varje 
vunnen seger kommer du också att lida en förlust. 

Om du känner varken fienden eller dig själv, besegras du 
i varje slag.”

Lär er därför så mycket som möjligt om 
varroakvalstret.



Varroakvalstret parasiterar på bin, både vuxna bin och yngel. De 
lever av binas hemolymfa sade man tidigare men senare forskning 
visar att de äter av binas fettvävnader.

Kvalstret kryper in mellan segmenten i biets bakkropp, sprutar in ett 
enzym som löser upp vävnaden och suger i sig den. Enzymet förstör 
mer vävnad än vad kvalstret suger i sig.

Detta har stor inverkan på biets liv. Fettvävnaden bidrager till 
tillväxten, lagra näring, förmågan att inkapsla pesticider, reglera 
temperaturen mm. Ett bra lager av fettvävnad är därför livsviktigt.

Varroa destructor



För fortplantning kryper honan ner i en yngelcell innan bina täcker 
den. Hon vet att en drönarcell är täckt två dagar längre än en 
arbetarcell. Därför väljer hon 9 gånger hellre en drönarcell.

Efter någon dag börjar hon att lägga ägg, ett per dag. 

Honan lägger ägg max 6. Första blir en hane, de senare honor.

Hanen parar sig med systrarna. Man räknar med att en dotter kan 
komma från en arbetarcell och två från en drönarcell.

Antalet kan fördubblas på ca tre veckor. 100 gånger fler i augusti 
än i mars.

Kvalstrets fortplantning















Olika strategier

• Biodlingstekniska

• Kemikalier

• Toleranta bin



Biodlingstekniska

• Drönarutskärning

• Spärrbox

• Avläggarbildning







Kemiska
• Organiska syror

–Myrsyra

–Mjölksyra

–Oxalsyra

• Läkemedel
–Apistan, taufluvalinat

–Apiguard, tymol

–Bayticol, flumetrin

–Perizin, coumaphos



Toleranta bin

• Bondprojektet

• John Kefuss

• VSH

•  …..



Varför behandla?

• Bisjukdomslagen
– Biodlaren är skyldig att bekämpa varroakvalster 

med vedertagna verksamma metoder.

– Nya fynd eller angrepp skall anmälas till 
bitillsynsman. Behövs inte i Stockholms län då 
kvalstret varit här sedan slutet av 1990.



Varför behandla?

– Försvagade bin, små samhällen, lite honung

– Följdsjukdomar; deformerade vingar pga virus

– Re-invasion hos grannsamhällen

– Obehandlade/otillräckligt behandlade samhällen 
kollapsar efter ca 3-4 år



Deformerade vingar



Bekämpningskoncept

• Ekologiska metoder kräver ett integrerat 
bekämpningskoncept som:
–innehåller 2 till 4 olika metoder

–används vid olika tidpunkter under 
säsongen

–innefattar nedfallsundersökningar under 
säsongen

–anpassas efter väder, dragförhållanden, 
driftsform



Bekämpningskoncept

• Läkemedlen:
–används som engångsbehandling på 
hösten

–effekten avläses med nedfallsmätningar

–följ anvisningarna för att undvika resistens



När?

Akutbehandling Apistan,                                    
Myrsyra-korttidsbehandling 

Bin och yngel Myrsyra, korttidsbehandling

Endast när bina är 
yngelfria

Myrsyra- långtidsbehandling
Oxalsyra
Apistan
Apiguard



Att mäta är att veta!
• Visuella observationer är otillräckliga. De flesta 

kvalstren sitter på undersidan av bina.

• Nedfallsmätningar

• Mätningar på vuxna bin

–Skaka i sprit, diskmedel eller pudersocker

• Undersöka drönaryngel



Nyckeltal
• 1 kvalster per dag i nedfallet motsvarar 120-

130 kvalster i samhället

• Mindre än 3 kvalster i nedfallet* per dag

• 3-10  kvalster i nedfallet* per dag

• Mera än 10 kvalster i nedfallet* per dag

• 1000/dag i nedfall vid myrsyrabehandling 
-upprepa inom 2 veckor

• Max 3 kvalster per dag – invintringsdugligt

*naturligt nedfall



Hur?

• Mjölksyra
–Koncentration 15%

–Sprayas på bina med blomspruta

–5-8 ml per ramsida

–Utetemperatur inte under 5 grader

–1 till 3 gånger med 2 dygns mellanrum

–Handskar och skyddsglasögon



Hur?

• Oxalsyra, droppmetoden

–Ljummen lösning droppas direkt på bina

–Oxalsyra:socker:vatten 7,5:100:100

–20-25ml/25-30ml/30-35ml

–Yngelfria samhällen på hösten

–Utetemperatur inte under 0 grader

–EN behandling

–Handskar och skyddsglasögon



Hur?

• Oxalsyra, sublimering

–Yngelfria samhällen på hösten

–EN behandling

–Stå i lovart om kupan. Undvik röken.



Hur?
• Myrsyra- korttid

–Dos beroende på temperaturintervall och 
antal ramar. 2 ml/ram

–Maxdos för 20 ramar oavsett storlek

–Appliceras på sugande duk över eller 
under ramarna

–Utetemperatur inte över 25 grader

–1 till 2 gånger utifrån nedfallsmängd

–Handskar och skyddsglasögon



Hur?

• Apistan

–Två remsor per samhälle (2 lådor LN)

–Hängs in där bina sitter, samla klotet

–EN gång, efter skattning, i samband med 
invintring

–Tas ut efter 6 veckor

–Lämnas in som miljöfarligt avfall



Hur?

• Ytterligare metoder

–Långtidsbehandling med myrsyra genom 
avdunstning

–Apiguard. Thymolgel, temperaturkänsligt



Läsa mera

• http://www.wermdobiodlare.se

• Sjukdomar, parasiter och skadegörare i 
bisamhället. Ingemar Fries och Preben 
Kristiansen, ISBN 978-91-633-5552-3
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