
Varroa bestrijden hoe begin je eraan? 
1) Lees aandachtig het varroabestrijdingsadvies van het FAVV 

en start tijdig conform de voorschriften van het advies 
 
Dit advies verschijnt jaarlijks in de maand januari op de webstek van het FAVV 

Microsoft Word - Varroabestrijdingsadvies 2022.docx (favv-afsca.be) 

2) Gebruik voor de medicamenteuze behandeling enkel de 
vergunde producten 
 
In België zijn momenteel 8 producten vergund. (Te bekomen via uw dierenarts of apotheek) 
 
Deze zijn: 
- op basis van thymol: 

o Thymovar® 
o Api Life Var® 
o Apiguard® 

- op basis van flumethrine: 
o PolyVar® Yellow® 

- op basis van oxaalzuur: 
o VarroMed® (in combinatie met mierenzuur) 
o Oxuvar® 
o Oxybee® 

- Op basis van amitraz 
o Apivar® 500 Amitraz 

Bestudeer goed de bijsluiter (gebruiksaanwijzing) van het te gebruiken product 
Alle bijsluiters kan je vinden op onderstaande webstek 

Diergeneesmiddelen | VetCompendium 

Thymovar® 
Samenstelling 
thymol: 15 g/plaatje 

Farmaceutische vorm 
plaatje 

Toedieningsweg 
in de bijenkast 

Posologie 
2 x 1 à 2 plaatjes (naargelang type korf) plaatsen met 3 - 4 w interval (max 2 x/jaar) 

Wachttijd 
Honing: 0 d 
Niet toedienen kort voor of tijdens de nectarvloed 

Verpakking 
Plaatje 2 x 5 
 

https://www.favv-afsca.be/bijenteelt/dierengezondheid/_documents/Varroabestrijdingsadvies2022_000.pdf
https://www.vetcompendium.be/nl/diergeneesmiddelen?f%5B0%5D=doeldier%3A2383


Api Life Var® 
Samenstelling 
thymol: 8 g 
eucalyptusolie: 1,72 g 
kamfer racemisch: 0,39 g 
levomenthol: 0,39 g 

Farmaceutische vorm 
plaatje 

Toedieningsweg 
in de bijenkast 

Posologie 
honingbij: 1 plaatje/korf/7 d, 4 x herhalen (1 behandeling/jaar) 

Wachttijd 
Honing: 0 d 
Niet toedienen tijdens de honingdracht 

Verpakking 
plaatje 2 
 
 
Apiguard® 
Samenstelling 
thymol: 12,5 g/bakje 

Farmaceutische vorm 
gel 

Toedieningsweg 
in de bijenkast 

Posologie 
honingbij: 2 x 1 bakje/volk met interval van 2 w 
Max 2 behandelingen/jaar 

Wachttijd 
Honing: 0 d, Niet gebruiken tijdens de honingdracht. 

Verpakking 
bakje 10 x 50 g 
 

 

 

 

 

 



PolyVar® Yellow® 
 

Samenstelling 
flumethrine: 275 mg 

Farmaceutische vorm 
plaatje 

Toedieningsweg 
aan de ingang van de bijenkast 

Posologie 
Plaats 2 strips/korf 
kort na het honing verzamelen en het slingeren 

Wachttijd 
honing: 0 d 
Niet gebruiken tijdens de honingdracht 

Verpakking 
strips 10 
Beeldverslag VARROABESTRIJDING 2018 Edwin Revyn (imkersbonddeinze.be) 
 
VarroMed® 
Samenstelling 
oxaalzuurdihydraat: 44 mg/ml 
mierenzuur: 5 mg/ml 

Farmaceutische vorm 
suspensie 

Toedieningsweg 
in de bijenkast 

Posologie 
druppelen op bijen in bezette bijenruimtes van broedkamer (voor bijenkasten met verticale 
ramen die van boven toegankelijk zijn) 
- dosis: 
5000-7000 bijen: 15 ml/7000-12000 bijen: 15-30 ml/12000-30000 bijen: 30-45 ml 
> 30000 bijen: 45 ml 
- frequentie van behandeling: (interval = 6 d) 
lente: 1 x of 3 x 
najaar: 3 x tot 5 x 
winter: 1 x 

Wachttijd 
Honing: 0 d 
Niet toedienen tijdens de honingdracht. 

Verpakking 
fles 555 ml 
Imkersbond Deinze vzw - Varroa zomerbehandeling met Varromed - YouTube 
 

http://www.imkersbonddeinze.be/wp-content/uploads/2018/07/Beeldverslag-VARROABESTRIJDING-2018-Edwin-Revyn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MD-Bavcdt0Q


Oxuvar® 
Samenstelling 
oxaalzuur (dihydraat): 57,4 mg/ml 

Farmaceutische vorm 
oplossing 

Toedieningsweg 
in de bijenkast (druppel-, spraymethode) 

Posologie 
- druppelmethode 
oplossing verdunnen met suiker (zie SPK) 
3-4 ml (kleine ramen) of 5-6 ml (grote ramen) per bezette rij 
max 50 ml/volk 
- spraymethode 
oplossing verdunnen met water (zie SPK) 
2-4 ml/kant bezet broedraam afhankelijk type kast 
20-25 ml/zwerm of kunstzwerm 

Wachttijd 
Honing: 0 d voor correct behandelde bijenvolken. 
Behandel alleen bijenvolken zonder honingkamers. 

Verpakking 
fles 500 ml 
Imkersbond Deinze vzw - Schudzwerm maken - YouTube 
 
Oxybee® 
 

Samenstelling 
oxaalzuurdihydraat: 39,4 mg/ml 

Farmaceutische vorm 
poeder en oplossing voor dispersie 

Toedieningsweg 
in de bijenkast 

Posologie 
bij: 1 x max 5-6 ml/tussenruimte 
(bijenkasten met verticale ramen van bovenaf toegankelijk) 
max 54 ml/kolonie 

Wachttijd 
Honing: 0 d 
Niet gebruiken tijdens de honingdracht 

Verpakking 
fles 750 g + zakje 2 x 125 g 
Bestrijding-van-de-restmijten-met-gebruik-van-Oxybee.docx (live.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=JL60GmYgJE8
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.imkersbonddeinze.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FBestrijding-van-de-restmijten-met-gebruik-van-Oxybee.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Apivar® 
Samenstelling 
amitraz: 500 mg/strip 

Farmaceutische vorm 
strip 

Toedieningsweg 
in de bijenkast 

Posologie 
bij: 1000 mg/korf (2 strips/korf) (6 of 10 w) 

Wachttijd 
Honing: 0 d 
Niet gebruiken gedurende de honingdracht. 
Geen honing nemen uit de broedkamer. 
Geen honing oogsten wanneer de behandeling bezig is. 

Verpakking 
strips 10 
 
 

3) Bestrijding in relatie tot het weer. 
 
Bij bestrijding met een medicamenteuze behandeling dien je altijd rekening te houden 
met de temperatuur en luchtvochtigheid. 
In Vlaanderen zijn het voorlopig enkel de collega’s uit Limburg “Steunpunt Bijenteelt 
Limburg” Imkerij in Zutendaal | Bestuivers die beschikken over een module gelinkt aan het 
weer “varroaweer” zie onderstaande link. 

| Bestuivers 
 
In Duisland en Oostenrijk is deze module veel meer ingeburgerd. Ter info hieronder 
enkele linken. 

Agrarmeteorologie\Landwirtschaft\Bienen\Varroawetter\bundesweit n. PLZ (rlp.de) 

Varroawetter - Bienengesundheit 

Agrarmeteorologie-BY\Landwirtschaft\Bienen\Varroawetter (wetter-by.de) 

 
 

4) Biotechnische bestrijdingsmethoden 
 
Darrenbroed verwijderen (darrenvangraam) 
Imkersbond Deinze vzw - Het darrenvangraam - YouTube 
 
Het broedloos maken van een bijenvolk 
Honeybee Valley | Het Bijenvolk tijdelijk broedloos maken 
 
 

https://www.bestuivers.be/
https://www.bestuivers.be/nl/temperatuur
https://www.wetter.rlp.de/Agrarmeteorologie/Landwirtschaft/Bienen/Varroawetter/bundesweit-n-PLZ
https://www.bienengesundheit.at/varroawetter
https://www.wetter-by.de/Agrarmeteorologie-BY/Landwirtschaft/Bienen/Varroawetter
https://www.youtube.com/watch?v=Zewp-bitJPU
https://www.honeybeevalley.eu/doit/het-bijenvolk-tijdelijk-broedloos-maken


5) Controle op werkzaamheid en herbesmetting 
 
Hiervoor kan je gebruik maken van de “poedersuikermethode” 
 
Imkersbond Deinze vzw - De poedersuikermethode - YouTube 
 

6) Help, mijn product werkt niet!!! 
 

In imkerskringen gaat het rond dat thymol niet meer werkt. 

Er zijn hiervoor echter nog geen wetenschappelijke bewijzen geleverd. 

Bij het vermoeden dat een product niet meer werkt of dat de varroamijten resistend zijn 
geworden dan kan je dit melden via onderstaande webstek. Ook uw dierenarts kan u 
hierbij helpen. 

Melden van bijwerkingen van behandelingen bij dieren | FAGG 

7) Kan ik niet vergunde varroabestrijdingsmiddelen gebruiken? 
Ja, na een verplichte tussenkomst van een dierenarts door toepassing van het 
cascadesysteem. 

Honeybee Valley | Geneesmiddelen tegen varroase en diergeneeskundige… 

Dierenartsen beschikbaar voor bijenteeltconsulten – Varroamijt behandeld door dierenartsen 

Honeybee Valley | Veilig varroa bestrijden en materiaal desinfecteren… 

 

8) Help mijn apotheker of dierenarts kan het gevraagde product 
niet leveren. 
 
Dierenartsen en apothekers kopen de geneesmiddelen via groothandels. Als uw 
dierenarts of apotheker geen klant is bij een groothandel die bv VarroMed levert zal hij u 
het gevraagde product niet kunnen aanbieden. 

Honeybee Valley | VarroMed verkrijgen in België: geen evidentie 

9) Interessante engelstalige brochure. 
HBHC-Guide_Varroa-Mgmt_8thEd-081622.pdf (honeybeehealthcoalition.org) 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O-ASQadXgeY
https://www.fagg.be/nl/diergeneeskundig_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/farmacovigilantie/melden_van_bijwerkingen
https://www.honeybeevalley.eu/doit/geneesmiddelen-tegen-varroase-en-diergeneeskundige-begeleiding
http://www.varroa.be/?page_id=462
https://www.honeybeevalley.eu/doit/veilig-varroa-bestrijden-en-materiaal-desinfecteren-met-organische-zuren
https://www.honeybeevalley.eu/newsflash/varromed-verkrijgen-in-belgi%C3%AB-geen-evidentie
https://honeybeehealthcoalition.org/wp-content/uploads/2022/08/HBHC-Guide_Varroa-Mgmt_8thEd-081622.pdf

