
Instrucțiuni de utilizare a Varoa testrer 3 în 1
Testul I. Gradul de infestare cu Varoa tester

1. Se colectează albine din faguri cu  larve deschişi  până  la
nivelul  2  al  containerului  (aproximativ  300  de  albine).
Schema A

2. Unul dintre containere se închide cu 
capac. Schema B
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3. În cel de-al doilea capac se  toarnă o
lingură de supă cu zahăr pudra. Schema
C

4. Cel de-al doilea capac este înșurubat pe paartea de jos a
containerului și se agită testerul timp de 1-22 minute, astfel
încât zahărul pudră să cadă pe albine.

5. Se deșurubează capacul containerului care
acoperă partea de grătar (C), asigurându-vă
că întreaga cantitate de zahăr pudră cade în
el.  Se  adaugă  puțin  apă  pentru  a  dizolva
zahărul și se numără acarienii căzuți.

-- Până la 3 acarieni - infestare redusă

-- de la 3 la 10 acarieni - infestare medie

-- peste 10 - infestare puternică



II.  Rezistența  de  Varoa destructor împotriva produselor medicinale  veterinare  /  se
efectuează dacă rezultatul testului I arată peste 10 acarieni /
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1. Se colectează albinele din stupul  care a trecut
testul I din container până la nivelul 1 (aproximativ
150 de albine)

2. Containerul se închide cu un capac, o bandă
L din medicamentul veterinar testat este 
plasată în partea de jos în deschiderea H, 
astfel încât capătul său să se sprijine pe 
limitatorul S (se lucrează cu mănuși)

3. Testerul este așezat cu banda în sus și rămâne într-o încăpere întunecată la temperatura camerei

4. După 6 ore banda este îndepărtată și testerul este rotit și lovit cu palma mâinii de mai multe ori pe o bucată
de hârtie albă pentru a arunca acarieni morți pe hârtie.

5. Testul I se aplică restului de albine dacă numărul acarienilor căzuți este mai mare decât acarieni din Testul II
există rezistență.

Testul III. Comportamentul igienic (instinctul de curățare) al albinelor

1. Se scoate un fagure cu lavre deschise sigilate și este selectată o
zonă densă cu laure la vârsta de 10-15 zile (la maturitate lăptoasă). 

2. În zona selectată, cu cele 100 de ace pe capac pocniți
celulele celulelor de 2-3 ori pe întreaga lor lungime pentru
a deteriora lavrele.
3. Fagurele se întoarce în stup. Dacă până la a șasea
oră peste 70% din celule au fost curățate, până la a
opta oră peste 90% și la ora 24 - 100%, se poate
presupune că familia are un instinct de curățare bun.


