
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ της συσκευής ελέγχου Βαρρόας 3 σε 1
ΔΟΚΙΜΗ I

1.Οι μέλισσες συλλέγονται από κηρήθρες που περιέχουν 
γόνο  στο επίπεδο 2 του δοχείου (περίπου 300 μέλισσες). 
Σχέδιο Α.

2.Το ένα δοχείο κλείνεται με καπάκι. Σχέδιο Β
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3. Στο δεύτερο καπάκι τοποθετείται ένα 
κουτάλι σούπας ζάχαρη άχνη. Σχέδιο C.

4.Το δεύτερο καπάκι βιδώνεται στον πυθμένα του δοχείου 
και το τέστερ ανακινείται για 1-22 λεπτά, έτσι ώστε η 
ζάχαρη άχνη να πέσει πάνω στις μέλισσες.

5. Το καπάκι του δοχείου, το οποίο καλύπτει το 
μέρος του δικτυωτού πλέγματος (C) 
ξεβιδώνεται, όπως προσεχετε σε αυτό να πέσει 
όλη η ποσότητα ζάχαρης άχνη. προστίθεται λίγο 
νερό για να διαλυθεί η ζάχαρη και μετριούνται 
τα ακάρεα που έπεσαν.

- Έως 3 ακάρεα - ασθενής παρασιτισμός

- από 3 έως 10 ακάρεα - μέσος παρασιτισμός

- πάνω από 10 - έντονος παρασιτισμός



ΔΟΚΙΜΗ II. Αντίσταση του  Varoa destructor  σε κτηνιατρικά φαρμακευτικά 
προϊόντα / διενεργείται εάν τα αποτελέσματα του τεστ 1 είναι μεγαλύτερα από 10 
ακαρεα/
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1.Συλλέγονται μέλισσες από την κυψέλη που 
πέρασε το τεστ 1 στο δοχείο μέχρι το επίπεδο 
1 (περίπου 150 μέλισσες)

2. Το δοχείο κλείνεται με καπάκι και στον 
πυθμένα της οπής H τοποθετείται μια ταινία 
L του υπό μελέτη κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος, έτσι ώστε το άκρο 
του να ακουμπήσει τον περιοριστή  S 
(εργασία με γάντια)

3.  Το τέστερ τοποθετείται με την ταινία προς τα πάνω και παραμένει σε σκοτεινό μέρος  σε θερμοκρασία 
δωματίουταινία

4.Μετά από 6 ώρες, η ταινία αφαιρείται και το τεστ γυρίζει και χτυπάει με την παλάμη του χεριού αρκετές 
φορές σε ένα λευκό κομμάτι χαρτιού για να πέσουν τα νεκρά ακάρεα στο χαρτί.

5.Στις υπόλοιπες μέλισσες εφαρμόζεται το τεστ Ι αν ο αριθμός των ακάρεων που έπεσάν είναι μεγαλύτερος από 
τα ακάρεα στο τεστ II υπάρχει αντίσταση

ΔΟΚΙΜΗ III. Υγιεινή συμπεριφορά (ένστικτο καθαρισμού) των μελισσών

1. Αφαιρούνται κηρήθρες με γόνο  και επιλέγεται μια συμπαγή 
περιοχή με προνύμφες ηλικίας 10-15 ημερών (σε γαλακτοκομική 
ωριμότητα).

2. Στο προεπιλεγμένο τμήμα με τις 100 βελόνες στο καπάκι, 
τρυπάτε τα καπάκια των κυψελών σε ολόκληρο το μήκος τους 
2-3 φορές για να βλάψουν τις προνύμφες.

3. Η κηρθρα επιστρέφεται ξανά στην κυψέλη. Αν 
από την έκτη ώρα το 70% των κυψελών έχουν 
καθαριστεί, από την όγδοη πάνω από το 90% και 
στην 24 -100% μπορεί να υποτεθεί ότι η οικογένεια 
έχει καλό ένστικτο καθαρισμού.


