
Winterbehandeling 2022 komt eraan! 
Op 14 november 2022 hadden we een ochtendtemperatuur van -1°C, de daarop volgende 

dagen waren de dagtemperaturen koel, zelden boven de 10° C. In het bijenvolk stop de 

koningin met leggen en er vormt zich een wintertros.  

 

Na 3 weken zal het volk totaal broedloos zijn. Begin januari – bij het lengen van de dagen – zal 

de koningin terug beginnen leggen. 

 

De periode 7 december 2022 tot half januari 2023 is ideaal om de 

winterbehandeling druppelen met oxaalzuur toe te passen. 

 

Wat kunnen we gebruiken conform het advies FAVV? 

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

Oxuvar® of Oxybee® 

 

 

https://www.favv-afsca.be/bijenteelt/dierengezondheid/_documents/Varroabestrijdingsadvies2022_000.pdf


 

Oxuvar® 

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

Farmaceutische vorm 
oplossing 

Toedieningsweg 
in de bijenkast druppelmethode 

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 

Wachttijd 
Honing: 0 d voor correct behandelde bijenvolken. 

Behandel alleen bijenvolken zonder honingkamers. 

Verpakking 
fles 500 ml 

 

De 500 ml fles met de kant en klaar oplossing in warm waterbad (30 – 35°C) verwarmen, verzegeling 

breken en 275 g suiker toevoegen. Fles sluiten en krachtig schudden tot de suiker is opgelost. De 

oplossing is nu klaar voor gebruik.  

Richtprijs € 14,00  



 

 

 

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) 

Plaats de fles van 1000 ml met de oplossing in warm waterbad (30 – 35°C) naargelang uw aantal 

bijenvolken maak je 444 ml of 888 ml. De inhoud van één zakje gebruik je met 375 g zuuroplossing. De 

inhoud van de twee zakjes gebruik je voor de ganse inhoud van 750 g. Fles sluiten en zeer goed 

schudden. 

Richtprijs € 50,00  

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

