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Om Varroa oxalsyre strips 

Aluen Cap, Shim Greenstick . . .

Acaricider er stoffer, der dræber medlemmer af arachnid- underklassen Acari, som inkluderer flåter 
og mider.

Pesticider er de forskellige kemiske stoffer, som sprøjtes på marken, i drivhuset eller i plantagen 
eller anvendes i anden produktion til at bekæmpe skadedyr, ukrudt eller svampesygdomme.
En almindelig opfattelse er, at pesticider er kemisk fremstillede giftstoffer og det er slet ikke 
tilfældet. Pesticider er også i naturen og kan udvindes fra planter eller bakterier, der naturligt danner 
giftstoffer til at beskytte sig selv.

Oxalsyre er et naturligt pesticid indeholdt i mange grønsager og findes f.eks. rabarber, spinat, te - 
de fleste grønsager indeholder mere oxalsyre end honning naturligt gør.
Oxalsyre er et Acaricid, fordi det er dræbende for underklassen Acari, som omfattet mider og flåter 
m.fl.
Insekter derimod er ikke så følsomme over for oxalsyre.
I biavlen anvendes oxalsyre i bekæmpelsen af mider ved at dryppe bierne med en blanding af 
oxalsyre og sukkervand eller ved lade en blanding af glycerin og oxalsyre opsuge i en strip, oftest 
bestående af cellulose.
I Sydamerikanske lande kaldes strips for Aluen Cap, som består af kraftige cellulosestrimler (pap), 
som vædes i en glycerin / oxalsyreblanding.
Glycerin er en sukkeralkohol, der forekommer i alle fedtstoffer. Det er farveløst, lugtfrit, 
sødtsmagende og kan optage vand utroligt effektivt. Udover at blive brugt som rengøringsmiddel, 
bruges det også i fødevarer, sæber og cremer. I visse tilfælde kan glycerin også gå under navnene 
glycerol el. propantriol.
På grund af resistens over for en række kemisk fremstillede pesticider, blev der fornyet og stor 
interesse for stoffer af naturlig oprindelse – myresyre, oxalsyre m.fl. - til bekæmpelse af skadedyr 
som f.eks. varroamider.
Varroa oxalsyre strips fremstilles derfor overalt af verdens biavlere og i mange varianter.

http://www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk/?fbclid=IwAR2HwjnFpkGrEblu9Dy1MnEUuvAGWDitSy_BSiGVZQCAZBM1YNEaiPCaY_M


Billedtekst: Alue Cap strimler vædet i glycerin / oxalsyre hænges over bærelisten.

Disse strips består af cellulose Strimler (pap) og måler standard 45 cm × 3 cm × 1,5 mm og sælges 
pakker a`60 stk.
Se fremstilling af Aluen Cap her https://www.youtube.com/watch?v=DiokSW6o448
Effektiviteten af glycerin / oxalsyrevædede strimler angiver argentinske forskere til 92 – 95 % 
fjernelse af mider fra bifamilien.
I Californien arbejder biolog og forsker Randi Oliver. Han bruger i sit forskningsarbejde mikro fiber 
lignende cellulose strimler vædet i glycerin / oxalsyre, som hænges ind i bifamilien over rammens 
bæreliste.

Billedtekst: Mikro fiber lignende cellulose strimler vædet med Glycerin / oxalsyre og hængt ind i 
yngellejet.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDiokSW6o448%26fbclid%3DIwAR04QHEVDFGalO7K5nBHWv1xbwHIcBTbHrwpGXjlSMh--IA7bdC4Lw4rY6M&h=AT2dCNqbvl2C_7321FP8Os2wCwWZLEIMJjXUH-jNdiZZ00Q8F4oa4p0VrKcm6mp9rqG8nXwYjSkc212Bppc9YZmuIsRzqL8bCDcdyKuejWX9UOMtlQN-Jzw72EzZYB_ujJeXX6F-6g&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT2hrT_L6wS7yoylvXYuqVnjyG3V8QDTvbj7nJ29bPiIPwB-oBD6TGqeVEZsbsiH6u8sHDAQNX0lyEOutE1kKhxRpIViuzCouZF7y5vDaqhnz51JB-zgtfs8Ku-GDLcy5kYxcmrs4kWv2BHb2alOyPoEgKWVz7gFaPxj9yb6eQIyY-eQEzyCf5mx-l__Kf7SC817KK9RRCqx6iTq3oZ2CG5LzZ3Q4TiCamni-YD-qLOjsyL9tRYiNQ


Cellulose strimler vædet i glycerin / oxalsyre hænger længe i bifamilien - måske på grund af 
smagen -, inden bierne får dem gnavet itu og fjernet. Oxalsyre er et kontaktmiddel og det overføres 
ved berøring fra strimmel til bier til mider, som er meget følsomme over for Acaricidet Oxalsyre.
Billederne viser, at bierne under behandlingen fortsætter med at yngle tæt op ad oxalsyrestrimlen, så 
bierne tåler altså oxalsyren.

Brugere af Greenstick fra Kurt Holbæk / Bihuset i Tappernøje kan ved selvsyn i egne stader 
forvisse sig om, at bierne laver yngellejet tæt omkring sticken, helt som det ses på vedlagte billeder.
Randy Oliver konkluderer i sin forskning vedrørende brug af glycerin / oxalsyre i bekæmpelsen af 
mider:

• Det har høj effektivitet, selv når yngel er til stede (i det mindste i Californien), 

• Det ser ud til at udvise minimale eller ingen negative virkninger på kolonien, 

• Det kan anvendes, mens bierne trækker nektar og optages ikke i honningen, 

• Det kan bruges i varmt vejr, 

• Det er meget let og sikkert at anvende, 

• Det forurener ikke bivoks, 

• Det er meget billigt, 

• Det betragtes som "organisk". 

• Oxalbehandlingen reducerede mængden af mide opbygning med 94 % 

Græske og New Zealandske forsøgsresultater er samstemmende og viser også effektivitet fra 92 – 
95 %.
Oxalsyre virker ikke bag ved forseglingen. Men netop fordi varroa oxalsyre strips er længe om at 
afgive indholdet af oxalsyre, dræbes mider efterhånden, som de kommer ud af tavlecellerne.



Aluen Cap producenten anviser behandlingsperioden til 42 døgn og det samme gør den græske 
producent, som i øvrigt selv er biavler.
Den græske producent peger stærkt på, at oxalsyre strips er meget at foretrække, hvis man vil have 
gode parringsresultater fordi:
I en bifamilie er der naturligt ca. 15 % droner, men på grund af brug af kunsttavler med cellepræg 
reduceres antallet af droner til ca. 5 %. Og bekæmper man varroamider fra tidligt forår ved 
fratagelse af droner, medfører det alt for få kønsmodne droner i størstedelen af sæsonen og ofte for 
dårlige parringsresultater.

Greenstick fra Kurt Holbæk / Bihuset i Tappernøje har samme effektivitet, som oxalsyrestrimlerne 
anvendt i mange varianter overalt af verdens biavlere. Men opbygningen af sticken med god 
armeret sugepapir omkring et stiv strapbånd gør, at sticken er meget rationel at bruge – det tager 
ingen tid at sætte sticken ned i en bifamilie og fjerne den igen - man kan foretage arbejdet i 
bogstavelig talt al slags vejr.

Oxalsyrestrimler er det seneste nye var en overskrift i Danmarks Biavlerforenings medlemsblad 
Tidsskrift for Biavl i december.
Brug af oxalsyre strips lavet af cellulosestrimler i varianter og også af andre materialer var kendt før 
årtusindskiftet. Men især efter årtusindskiftet tager udviklingen et voldsomt opsving befordret af 
resistens over for kemisk fremstillede pesticider.
Oxalsyrestrips synes at være et godt alternativ til dronefratagelse og myresyrebehandling – danske 
biavlere ville have sat pris på, om Danmarks biavlerforening havde tilegnet sig viden om varroa 
oxalsyre strips og formidlet denne viden videre foreningens medlemmer.
At være fri for dronefratagelse og brug af myresyre letter arbejdet med bierne betydeligt.
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