
Selectie op VSH bij de 
Carnica 



Wat is VSH? 



VSH = Varroa sensitieve 
hygiene 

De bijen zijn in staat om cellen, waarin poppen zitten die door 
de Varroa zijn geparasiteerd, te ontdekken en leeg te halen. 
Hierdoor kan de Varroa zich niet voortplanten. 
De bijen ruimen de cellen waarin Varroa zich voortplant. 
De Varroa besmetting neemt af en blijft op een laag en 
ongevaarlijk niveau! 



De bijen ontdekken de 
besmetting op het moment 
dat de Varroa eitjes begint te 
leggen. 
De cellen worden 
opgemaakt. 
De bijen trekken de poppen 
er uit. 
De Varroa ontsnapt vaak 
wel, maar kan zich niet meer 
voortplanten. 



Hoe gaan we de selectie op 
VSH doen? 



In Amerika is door het onderzoeksstation in Baton Rouge 
een proef gedaan om volken te kweken die volledig de 
VSH eigenschap hebben. 
 
Hoe deden ze dit? 
In het oudere broed (poppen met roze ogen)  het aantal 
mijten tellen dat zich voortplant in gesloten broed en het 
aantal mijten dat zich niet voortplant. 
 
Bij volken waarin weinig voortplantende mijten zitten in 
verhouding tot het aantal mijten in het broed kunnen 2 
dingen spelen: 
1 mijten planten zich niet voort 
2 de bijen halen voortplantende mijten weg. 
Dit laatste bleek voornamelijk het geval te zijn. 



Het goede nieuws! 



De VSH eigenschap is waarschijnlijk in veel volken 
aanwezig 
 
Maar we merken er niets van. Hoe kan dat? 
 
Als maar 1 op de 20 bijen broed ruimt waarin mijten zich 
voortplanten, zullen veel mijten zich toch voort kunnen 
planten. 
 
Het aantal mijten groeit nog steeds, maar iets minder 
snel. 



Hoe versterken we het VSH in 
de volken ? 



Darren zorgen voor een groot deel voor de variatie in een 
bijenvolk. 
Als 1 van de 20 darren de VSH eigenschap heeft merk je er 
niets van. 
Om de VSH eigenschap te kunnen vinden gaan we moeren 
insemineren met 1 dar 
De moer wordt in een klein volkje (miniplus) gedaan en legt 
een broednest aan. 
Om zeker te zijn dat er mijten in zitten voegen we extra mijten 
toe. 
Na 6 weken zijn de huisbijen dochters van de jonge koningin. 
Dan kunnen we kijken hoeveel mijten zich voort kunnen 
planten. 









• Na het tellen van de voortplantende mijten krijgen we een 
beeld van het VSH gehalte van de volken. 

• Van volkjes met een hoog VSH gehalte wordt meteen weer 
nageteeld. 

• De jonge koninginnen worden geïnsemineerd met darren 
van een ander veelbelovend volk. 

• Deze koninginnen worden ingewinterd en leveren een jaar 
later darren en jonge koninginnen met een hoog VSH 
gehalte voor KI 

• Daarmee worden opnieuw koninginnen geproduceerd die 
met 1 dar worden geïnsemineerd, en het hele proces 
wordt herhaald. 

• In het begin van het 3e jaar kunnen koninginnen geteeld 
worden met hoog VSH die volledig worden geïnsemineerd 
met hoogs VSH darren: en dan kunnen we gaan testen 



• Als we VSH vinden (dat moet nog blijken) dan kunnen we 
vanaf begin 2017 stoppen met mierenzuur en oxaalzuur….. 

• De volken moeten dan op het juiste VSH niveau gehouden 
worden 

• Hiervoor is veel verschillend VSH materiaal nodig (tegen 
inteelt) 
 

Wie doet er mee? 


