
Greenstick                                                                  21-11-2020                                                                                                                                                                                        

                                Fordele, ulemper og effektivitet  

Ny alternativ måde at bekæmpe Varroa mider på. 

Med en bidødelighed på 33% på Sjælland og 22% i hele landet, syntes jeg der er behov for nytænkning.  

Den sikre strategi har virket godt i mange år, men det har vist sig umuligt at kontrollere miderne effektiv de 

senere år. Det kan skyldes flere ting, som jeg ikke skal komme ind på her.  Det har vist sig, at det ikke er så 

nemt at udbrede denne nye måde, da biavlere generelt er meget konservative og nogle få biavlere har i den 

grad skabt negativ omtale af denne nye metode, uden selv at have afprøvet den.  Vores vejledere i biavl 

generelt, sover efter min mening i timen. Denne bi sæson er snart gået og dermed mulighed for at få en 

bedre overvintring.   

Eksempel: 

 40 mider der overlever en sommer behandling, bliver til ca.1000 mider 1. januar. 

80 mider vil blive til ca. 2540 1. januar. Hvis en bifamilie på grund af for mange mider udvikler virus, kan 

hele bigården blive smittet og medføre død.  Dette regnestykke er teoretisk, men meget sandsynligt. 

 De metoder der anvendes i dag har en meget svingende effekt, da de er meget påvirkede af vejret. Ønsker 

man ikke at bruge pesticider (pinden), er der ingen andre metoder der er så effektiv som Greenstick.  

Det vil jeg nu prøve at sandsynliggøre med denne skrivelse.                                     

Vi har nu en konklusion klar, så vi kan komme med resultater af afprøvninger, der er foretaget med brug af 

Greenstick, igennem halvanden sæson. 750 familier har helt eller delvis været med i de test, målinger og 

vurderinger der er foretaget. De tilbagemeldinger vi har fået fra brugerne er også med i vores vurderinger. 

Jeg får løbende tilbagemeldinger fra biavlere der har brugt Greenstick . 

Her er et eksempel: 

 En erhvervsbiavler har sammenlignet nye familier, behandlet med henholdsvis Greenstick og Pinden. Her 

fortæller han, at det er tydeligt at  Greenstick behandlede familier var betydelig bedre ved indvintringen.  

Effekten af forsøgene der er lavet, er kontrolleret med Flumethrin ( Pinden).  

Fordele ved Greenstick: 

 Kan bruges hele året, påvirkes ikke af vejrforhold. Er  lige effektiv ved alle vejrforhold. 

 Nem at bruge, uden nogen større risiko for skader på hverken bier eller bruger. 

 Ingen dampe,sprøjt eller lugt. Det er næsten umulig at gøre noget forkert. 

 Påvirker ikke oxalsyreindholdet i honning, heller ikke i trækperioder hvis der skulle være behov for 

behandling, ikke at vi anbefaler dette.  



 Honningprøver er sendt til godkendte laboratorier for test af rester af oxalsyre i honning. Der er 

ikke fundet noget, selv ved prøver hvor der er behandlet med Greenstick langt ud over anbefalet 

og normal praksis.  

 Virker over lang tid, en til to måneder, afhængig af årstiden. Miderne på bierne og mider der 

forlader ynglen, vil blive dræbt løbende. 

 

 Aktivstof: Oxalsyre: Minimal risiko for resistens, hvis det overhovedet er muligt. Der er aldrig påvist 

nogen form for resistens af oxalsyren , og det er brugt i over 50 år .Oxalsyren bliver på sticken, 

indtil bierne har fjernet eller gnedet det af. Koncentrationen er så høj, at når bierne får oxalsyren 

på sig, overføres det til miderne,som derved dør. Oxalsyren sprøjtes eller fordampes ikke ud over 

tavlerne, som ved drypning og fordampning, og derved forurener materielet voksen. Det er 

almindelig kendt, at oxalsyredrypning kun virker på miderne hvis de bliver ramt at oxalsyren.  

Det samme sker ved en fordampning. Når bierne senere bevæger sig rundt i stadet bliver de forurenet af så 

lille en oxalsyre koncentrat, at miderne ikke dør og dermed større risiko for resistens . Det kan man 

konstatere ved at drypning og afbrænding kun er effektiv i få dage, selv om man tydeligt kan se dråber og  

afbrændt  oxalsyre på materialet . 

 Greenstick er lige effektiv i hele behandlingen, hvilket ses ved at miderne bliver dræbt løbende over lang 

tid,,indtil der ikke er flere og det har en effektivitet tæt på 100%.  Og igen, jeg tror ikke resistens er mulig. Vi 

bruger jo oxalsyre på flere måder allerede nu, så hvorfor denne forsigtighed? Det ville da være ærgerligt at 

vi om 50 år ikke har oplevet resistens, og ikke turde bruge denne nye behandling på grund af 

udokumenteret frygt .  

Hvorfor så denne lange forklaring?  Biavlerforeningen frygter resistens ,uden noget at have det i. Ellers er 

de generelt positive for sticken.  Begrundelsen skulle være, at Greenstick sidder længe i familie. Ved en 

sommerbehandling typisk 3-4 uger,så har bierne fjernet sticken. 

 Til sammenligning : Myresyre ca. 12-14 dage, Thymol  4-6 uger , Apivar som jo er et godkendt middel, 

baseret på Amitrase, skal sidde i ca. to måneder,( pinden) som er Flumethrin ca 6 uger.  

Fordampning skal gentages hver 7 dag i alt 3-4 gange ifølge anbefalinger af Sublimox oxalsyre fordamper. 

Det er helt utilstrækkeligt  at holde mide trykket nede, selv om der bruges  1-2 gram af gangen.  

Oxalsyredrypning har ingen effekt på mider der er i ynglen. Selv ved konstant drypning vil man aldrig 

komme miderne til livs. Jeg har prøvet at dryppe 8 gange med en 14 dages mellemrum ,selv ved sidste 

drypning faldt der mider ned. Familien overlevede ,men var meget lille.  

De sidste mide tællinger her i slut november har vist sig, endnu bedre en jeg troede var  muligt. I denne 

bigård er der 16 bifamilier. 14 uden noget mide nedfald på overhoved, kun to familier havde henholdsvis 2 

og 4 mider. Denne bigård har fået 1 stick i marts og 3 sticks i august. En anden bigård med 20 familier, har 

ikke fået  en forårsstick , men 3 sticks i august.  

Her i november med 1 stick , er et  nedfald i  de 17 familier omkring 20 mider i snit. 3 familier havde lidt 

flere mider. En meget stor familie, i midten af rækken og begge fløjstaderne , havde hver  ca. 50-60 mider. 

Her kan man se forskellen på om der er brugt sticks i foråret eller ikke.    



Ulemper: 

 Der kan forekomme papir rester på bunden af stadet, bierne vil fjerne det over tid. Resterne af 

sticken skal på et tidspunkt fjernes fra stadet . 

 Sticken kan krystallisere i posen over tid. Den skal lunes før brug til krystallerne er opløste, ca 10 

min ved 55-60 grader. Se brugsanvisningen. 

 

Effektivitet: 

 Har en meget høj virkningsgrad pga. langtidsbehandling . Ingen andre grønne behandlingsformer 

har en så sikker og effektiv behandling. Kun (pinden) Flumethrin kommer op på samme høje effekt. 

 Forår/marts efter udrensningsudflugten:  Med 1 stick var der 95-99% nedfald. Dette vil rydde op 

efter en dårlig vinterbehandling. 

 Sommer efter høst: 3-4 sticks i august vil give 90-98% nedfald. Er familierne meget store eller på 2 

kasser, skal der bruges 4 sticks 

 Efterår/vinter: 2 sticks i midt oktober eller 1 stick i november vil give 95-99% nedfald og vil rydde op 

efter en dårlig sommerbehandling. 

 En oxalsyredrypning vinter, kan stadig bruges, selv om Greenstick er brugt tidligere. 

En Greenstick behandling i december eller januar vil jeg ikke anbefale, hvis det er meget koldt eller frost. 

Bierne vil sidde hårdt i klynge, som giver mindre bevægelse og derved ringere kontakt med sticken. Her  vil 

en drypning være at foretrække. Har vi milde vintre er Greensticken stadig rigtig god.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hvis man ikke er sikker på denne nye metode , vil jeg anbefale et mix af hvad man plejer at gøre og 

Greenstick. 

 

 F.eks: 

 1 Greenstick i Foråret /marts . Hvis der er yngel i familien og hvis bierne ikke sidder i klynge, får 

man et dårligt resultat af en drypning. Her vil Greenstick kunne rydde op. 

 Sommer: Som man plejer, myresyre /thymol eller andet. 

 Okotober: 2 stk  Greenstick. Oprydning efter en dårlig sommerbehandling. 

 Vinter: Oxalsyredrypning. 

Sommer behandling med myresyre eller thymol  vil jeg betragte som en mindre forgiftning af familien på et 

meget uheldigt tidspunkt. Netop her skal der laves vinterbier og mange familier går mere eller mindre i stå  

med at yngle. Især myresyren, er hård ved bierne /ynglen.  

Jeg har kontakt med en del erhvervebiavlere ,som bruger Greenstick, helt eller delvis, alle melder om 

fantastiske gode familier.  



 Niels Petersen som har stillet sine 150 familier til rådighed, for test af Greenstick , mistede for 4 år tilbage 

40% af sine bier. Niels brugte den sikre strategi ,endda  med en oxalsyredryp lige efter myresyre 

behandlingen, som jo desværre viste sig ikke tilstrækkelig. Sidste år hvor han gik 100% over til Greenstick 

mistede han kun 1 familie .Stor tak til Niels for hjælp.  

Undertegnede: 

Erhvervsbiavler med 45 års erfaring , 600 familier alle behandlet med Greenstick. 

Det er selvfølgelig op til folk selv og bedømme og konkluderer på disse oplysninger. Kan kun sige, dette er 

med mine mange års erfaring den bedste metode jeg til dato har prøvet, og jeg har prøvet lidt af hvert. 

OBS. Min ven Roos, fra New Zealand med 1600 familier bruger denne metode nu på tredje år. 

Dette skal læses som information og inspiration. Her ligger et kæmpe arbejde med test observationer og 

jeg ser gerne saglige fordomsfrie tilbagemeldinger. En afsporing ved en eventuel debat med useriøse og 

udokumenterede  kommentarer  frabedes, tak. 

 

Dette indlæg bliver lagt op på min hjemmeside senere. 

              

Med venlig hilsen 

Kurt Holbæk    

Honningagergaard.dk 

 

 


