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InsemTech - VSH 
 

2012 (början av augusti) import av ett 

original VSH-material (ägg och sperma) 

från Dr John Harbo, Baton Rouge  
 

 

     Idag 60-tal bisamhällen med VSH-
egenskap i olika kombinationer. 8 linjer 

     100 % VSH och 50 % VSH i kombination 
med Ligustica och Bond 

Kontrollsamhällen: ligustica 



VSH-egenskapen 
 12 tim före täckning 

 Första ägget en hane – parar följande honor 

 

 40-60 dagar efter introduktion 

 10-20 dagar gamla bin kan upptäcka om fertilt 
kvalster angriper bipuppan 

 Täcker av yngelcellen – inte senare än 6 dagar 
efter täckning 

 Rör inte celler med infertila kvalster ? 

 Rör i allmänhet inte drönarceller med fertila 
kvalster 



Redovisning av verksamheten 

Utfall 2013 
(året efter import) 

 

Nedfall efter myrsyrabehandlingen augusti 2013: 
 

Kontrollsamhällen (Ligustica): flera hundra kvalster 
 

I samhällen med 50 % VSH: medeltal 8 kvalster 
 

I samhällen med 100 % VSH: 1-2 kvalster 

 



Redovisning av verksamheten 

Utfall 2013 
Nedfall under 3 veckor efter oxalsyrabehandling 

december 2013 

 

Kontrollsamhällen (Ligustica): > 800 kvalster 
 

I samhällen med 50 % VSH: i medeltal 17 kvalster 
 

I samhällen med 100 % VSH: 1-2 kvalster 
 

4 av de 50 % VSH-samhällena hade < 10 kvalster 
 

8 avd de 50 % VSH-samhällena hade < 20 kvalster 

 



 2014 
 

 Under sommaren 2014 följdes nedfallet 
under 4 dagar var 14:e dag (bricka-vaselin) 

 

  



 2014 
 

 Under sommaren 2014 följdes nedfallet 
under 4 dagar var 14:e dag (bricka-vaselin) 

 

 Nedfallsanalys för att avgöra eventuellt 
behov av  myrsyrabehandling i augusti 

 

      

  



 2014 

  Under sommaren 2014 följdes nedfallet 
under 4 dagar var 14:e dag (bricka-vaselin) 

 

 Nedfallsanalys för att avgöra eventuellt 
behov av  myrsyrabehandling i augusti 

 

     Nedfallet var lågt - bara några slumpvis 
utvalda samhällen med 100%, 50% och 
25% VSH myrsyrabehandlades 
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Egenskap Myrsyra 

Kontrollsamhällen > 100 kvalster 

VSH x ligustica      50 % Medeltal 23 kvalster 

VSH                     100 % 0 – 7 kvalster 

VSH x Bond           50 % 4 respektive 19 kvalster 

VSH x Bond           25 % > 100 kvalster 
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  K avl 
3 dagar 
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 2014 
 

Biprov togs i november/december 

≈300 bin/samhälle tvättades 

(fönsterputs–innehållande alkohol- 

och duschades med handdusch)  
 

Prov togs för att avgöra om nödvändigt att behandla med oxalsyra om > 3 % 

  



 2014 
Tvättning av bin, 2-300 bin/samhälle, december 2014 
 

  
Egenskap Kvot (antal kvalster / 100 bin) 

Kontroll 6 (trots behandling med myrsyra 

i augusti) 

VSH x ligustica                50 % 0.4     (5 – i drönarsamhälle -14) 

VSH                               100 % 0 

VSH x Bond   N=2           50 % 0.5 

VSH x Bond   N=4           25 % 10 



2015  
 

10 samhällen ingick i testet 2015 med daterat yngel  

Drottningarna spärrades 1 ½ dygn i spärrbox på 
utbyggd ram + mellanvägg 

Ramarna överfördes till samhälle med 3% kvalster 
(tvättade bin) för att “laddas”. Kvalsterbrist! 

När cellerna täckts – åter till respektive samhälle 

Yngelcellerna undersöktes 9-10 dagar efter täckning 
för att se om kvalster reproducerat sig eller ej 

  

 Relativt tidskrävande: 3 yngelramar/dag! 
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Resultat daterat yngel 2015 
 

  

    
Samhälle Antal kvalster U-sökta celler Kvot: kv/100 cell 

Kontrollsamhälle 20 342 5.8  (BL) 

BondxVSH (25 %) 23 580 4.0   (BL) 

BondxVSH (25 %) 21  638 3.3   (BL) 

BondxVSH (25 %)           16  (+21) 339 4.7   (BL) 

VSHxBond (50 %) 10 944 1.1   (BL) 

VSHxBond (50 %) 3 541 0.6   (BL) 

VSHxBond (50 %) 2 599 0.3   (BL) 

VSH 100 %  N=2 0    

(1 fk i drönarcell) 

836 0.0   (BT) 
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Myrsyra 2015  

 Behandling med myrsyra augusti 2015: 

  (nedfallsräkning under 3 veckor) 
 

 Kontrollsamhällen (ligustica): >100 

 100 % VSH: max 7 kvalster 

 50 % VSH: medeltal 23 kvalster 

  Samhällena har fritt fått producera 
drönare - ingen drönarutskärning 

 Inga bin med DWV har påträffats 

  



Oxalsyra 2015  

 Behandling med oxalsyra december 2015: 

  (dropp - nedfallsräkning under 3 veckor) 
 

 Anledning:Årets drottningar sent 
tillsatta 

 (OBS!40-60 dagar innan full VSH-effekt) 

     2 samhällen: > 200 kvalster 

 Övriga samhällen: 1 – 96 kvalster 

  Samhällena har fritt fått producera 
drönare - ingen drönarutskärning 

 Inga bin med DWV har påträffats 

  



 2016  

 Fåtal kvalster: tvättning - 0 kvalster!!! 

  Inköp av kvalstersamhällen. 
 

 Fördelning av yngelramar + bin               
(3 % kvalster) till projektsamhällena  

 Flygbin + gamla drottning bildade K 2km  

 Samhällena har fritt fått producera 
drönare i mängd - ingen drönarutskärning 

 Daglig kontroll av nedfall efter 2 cykler 

 Inga bin med DWV har påträffats 

  



Intressant är …….. 
vad händer med kvalsterhonan som 
har blivit avbruten i yngelcellen ? 

 

 

1. Går hon ner i en ny yngelcell ? 

2. Blir hon infertil ? 

3. Ingen effekt ? 

4.Förkortas hennes livslängd ?  
 

 



 

 

1. Pn 

S 22 42 1 1 

S 22X 42 28 16 44 



VSH-egenskapen 
Är den idag enda biologiska metoden för 
varroabekämpning och som dessutom är 
enkel att använda. 
 

Vi vet att VSH-egenskapen fungerar och 
vi vet hur den fungerar.  
 

Det är en genetiskt betingad egenskap 
som kan korsas in i alla bipopulationer men 
som även  finns naturligt hos våra bin.  
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Tack för att ni har lyssnat 

   www.insemtech.se    Mail: bert@insemtech.se 

http://www.insemtech.se

