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AGENT CAUSAL – ETIOLOGIA 

 
La Varroa destructor (en Apis mellifica) és un àcar i per tant un artròpode igual que les abelles. Aquest 
parentiu tan pròxim dificulta en gran part la seva erradicació pel perill de intoxicació de les abelles. 
(Varroa jacobsoni en Apis cerana) 
 
La Varroa femella té un color marró – vermellós 
 
El mascle és més petit, de color blanc - grogós.  
 
Els ous de Varroa són blanquinosos.  
 

❖ ÀCARS, PARENTS PRÒXIMS A LES ARANYES 
 
❖ IDIOSOMA: 4 parells de potes i un cos format per una sola peça, el·líptic, compacte i recobert de 

pèls. 
❖ GNATOSOMA (part semi-mòbil anterior) 

 2 palps 

 la boca 

 2 quelícers: de moviment cadascun independent, format per 3 artells i que en l’extrem 
disposa d’una serra de dents, amb la que talla la cutícula de l’abella. 

 Glàndules salivals: la saliva manté oberta la ferida afavorint la succió 
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DESENVOLUPAMENT DE LA MALALTIA - PATOGÈNIA 
 
La varroosi és una malaltia d’àmplia distribució en el nostre país, una malaltia que difícilment podrà ser 
mai eradicada. La varroa és un ecto-paràsit, que s’ha adaptat perfectament al cicle de vida de les 
abelles.  
 
Aquest àcar s’alimenta de l’hemolimfa de les larves i abelles, en provoca el debilitament físic i, 
finalment, la mort. La varroa aprofita les abelles mainaderes per aproximar-se a la zona de cria, i, 
moments abans de l’operculació, entrar dins la cel·la. El paràsit troba aquí dins l’aliment necessari per 
reproduir-se, així com la protecció davant els tractaments farmacològics que realitza l’apicultor. La 
varroa prefereix les cel·les de mascle, ja que el període d’operculat és més llarg i això li permet 
augmentar encara més les possibilitats d’èxit reproductiu de la seva posta. Amb el naixement de la 
malmesa abella, les joves varroes femella ben alimentades i fecundades pel seu germà, aprofitaran la 
munió d’abelles de la cambra de cria per parasitar una nova abella. Aquest àcar xuclador podrà passar 
mesos damunt d’una abella adulta tot esperant nous immaturs en les cel·les de cria, i així poder tancar 
amb garanties el seu cicle reproductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cicle biològic de Varroa destructor. Imatges cedides pel Centro Andaluz de Apicultura Ecológica 
(CAAPE) 

 
De totes maneres, la varroa, com tot ésser viu, continua evolucionant, i van apareixent noves varietats 
encara millor adaptades al ritme reproductiu de les abelles. La varroa mediterrània s’ha adaptat al 
nostre clima suau, de manera que ja no es veu obligada a reproduir-se de forma accelerada en el mesos 
calorosos d’estiu, com passa al centre d’Europa. La varroa del nostre país pot mantenir un ritme de 
posta sincronitzat amb la posta de la reina, que és pràcticament constant al llarg de tot l’any, o bé amb 
unes curtes parades hivernals.  
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CICLE BIOLÒGIC 
 

❖ La Varroa es manté durant 4 – 14 dies damunt de les abelles adultes 
❖ Entra dins les cel·les al 8è-9è dia (just abans de l’operculació) 
❖ Varroa posa el seu primer ou a les 60-70 hores de la seva entrada, (al 10è-11è dia)  
❖ Posteriorment pon un ou cada 30 hores, fins a un total de 6 ous en cel·les d’obreres i 7 ous en 

cel·les d’abellot. 
❖ Tots els ous es localitzaran en les parets de la cel·la o per sota de l’opercle, en una zona on la 

varroa ha acumulat la seva femta.  
❖ El primer ou sol ser d’una varroa mascle (partenogènesi). La Varroa mascle fecunda les seves 

germanes varroes. Les varroes filles poden, si cal, crear un mascle. 
❖ Cicle: 1 dia ou ; 1 dia larva amb 3 parells de potes; 2-3 dies de protonimfa amb 4 parells de 

potes; 2 dies deuteronimfa amb 4 parells de potes. (total: 6-7 dies el mascle i 5-6 la femella) 
❖ Durant la forma nimfal la varroa perfora la cutícula de la larva d’abella xuclant la seva 

hemolimfa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ou 

Larva 

Pre-pupa 

Pupa 

1ª.muda 

2ª.muda 

3ª.muda 

4ª.muda 

5ª.muda 

Operculació 

Varroes Fundadores: 
1 o 2 Reproductores 

Dia 21:      
Naixement obrera 

Dia 24:      
Naixement abellot 

Ritme de posta: 
1 ou / 30 hores 

Parasitació d’una 
abella adulta 

Varroa Forètica  
en una abella jove 

LLEGENDA: 

  Cada hexàgon equival a 1 dia 
 
    Ou de Varroa 

Varroa Mascle fecundador 

Varroa Femella fèrtil 

Varroa Femella immadura 

Límit desenvolupament Varroa 

Durada desenvolupament 
de les Varroes 6-7 dies  

VARROASI: 

Cicle biològic de Varroa jacobsoni Oudemans 

La Varroa 

mare, torna a 

reiniciar el 

cicle, fins a 7 

vegades 

durant la 

seva vida.  
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PROPAGACIÓ DE LA MALALTIA – EPIDEMIOLOGIA 
 

❖ Història: el contacte entre Apis mellifica i Apis cerana, fa possible un canvi d’hospedador de la 
varroa. (entra a la península en els anys 80) 

❖ Durada del període d’operculat  (preferència per les cel·les de mascles): 1,3 varroes en cel·la 
d’obrera i 2,6 varroes en cel·la d’abellot. Les varroes no fecundades no són viables un cop neix 
l’obrera. 

❖ Varroa forètica (6 – 8 mesos damunt una abella adulta) 
❖ Temperatura òptima: 30ºC i una humitat elevada . Colònies dèbils i les cel·les col·locades en els 

marges dels quadres.  
❖ La cel·la de mascle a part de tenir un període d’operculat més llarg, la major alçada de la cel·la i 

la seva menor temperatura, afavoreix el desenvolupament de la varroa. 
❖ Els nivells de l’hormona juvenil en l’abella hoste condiciona el canvi d’hoste o la nova infestació 

d’una cel·la. 
❖ La varroa demostra estacionalitat i quan es presenta en climes difícils, on el període de cria 

d’abella es curt la posta de Varroa és diferent, autorregulant-se per no perjudicar excessivament 
la colmena. 

❖ L’abellot és un responsable directe de l’expansió de Varroa  
❖ Deriva i  pillatge 
❖ Eixams no controlats. Silvestres? 
❖ Falta de tractaments zonals sincronitzats (ona sanitària) 
❖ Una bona anyada o un clima suau afavoreix el cicle de la varroa, en canvi la parada hivernal i el 

canvi de reina li repercuteixen negativament. 
❖ La varroa desorienta a les abelles, per tant s’incrementa el fenomen de la deriva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMPTOMATOLOGIA 
 

1. El fet de no tractar una colònia amb una elevada infestació la condueix segurament a una mort 
en menys de 2-3 anys, tot i que la mort productiva és molt més aviat.  

2. El pes de les abelles disminueix i l’abella és més sensible a tot tipus de malalties.  
3. Abelles joves amb ales, potes i fiblons deformats i abdòmens més petits. 
4. Debilitació general de la nova abella que neix, essent un bestiar delicat que no suporta bé el pas 

de l’hivern. 
5. Larves que no neixen, ja que la presència d’abundants cries de varroa ho impedeixen. 
6. Esperança de vida més reduïda, fins i tot a menys de la meitat. 
7. La varroa és un vector transmissor de tot un conjunt de patologies fúngiques, víriques i 

bacterianes. 
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Els anys de convivència entre abelles i paràsit ha determinat que la varroa ja no sigui aquell paràsit 
implacable que va entrar a Catalunya a la dècada dels vuitanta (DOGC nº 678 Ordre - 03 abril 1986 – 
declara l’existència oficial de varroosi a Catalunya). En aquells moments la varroa aniquilava les arnes 
en pocs mesos i s’estenia per tota la península sense mecanismes eficients per a poder-la aturar (DOGC 
nº 545 Ordre - 30 abril 1985 – Pla de prevenció contra la varroosi). La varroa actual també mata, però 
ho fa més lentament, debilitant progressivament el bestiar de les arnes, fins a la seva desaparició en 
uns pocs anys.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La varroosi és una malaltia que requereix un programa específic de sanejament, amb unes pautes de 
diagnosi i possibles tractaments repetitius any rera any, a fi de disminuir la seva prevalença en les 
explotacions apícoles. El sanejament de les arnes comporta un període obligatori de diagnosi (inici de 
temporada) i altres tres d’opcionals i un tractament obligatori a la tardor (que marca la legislació 
vigent) i altres d’opcionals (en funció del grau de parasitació). Quan en un període determinat, 
coincideixi un tractament i una diagnosi, sempre procedirem primer a fer el tractament, i un cop 
conclòs, procedirem a realitzar la diagnosi. 
 
Dins de l’associació Col·lectiu d’Abellaires donem molta importància al sanejament de les arnes i és per 
això que realitzem 4 lectures de diagnosi repartides al llarg de l’any, i establim un o varis tractaments 
en funció dels resultats obtinguts: 
 
• 1a LECTURA: finals d'hivern 
• 2a LECTURA: finals de primavera (obligatòria). Aquesta lectura serà l’escollida per tal de 
realitzar els sanejament conjunt de l’assoc. Col·lectiu d’Abellaires. 
• 3a LECTURA: finals d'estiu 
• 4a LECTURA: finals de tardor 
 
*** la climatologia catalana és diversa, per tant cada lectura s'adaptarà en el temps en funció del lloc 
geogràfic que ocupi l'arna. També serà possible canviar la data del sanejament oficial en funció de les 
necessitats sanitàries de l’abellaire i de mutu acord amb el servei veterinari. 
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DIAGNÒSTIC 
 
La varroosi, com a malaltia present en la majoria d’arnes que és, cal descartar d’inici la possibilitat de 
trobar explotacions amb resultats negatius a la diagnosi de varroa. El diagnòstic es realitzarà 
preferentment sobre el 100% de les arnes, tot i que la legislació actual permet fer-ho només sobre el 
30%. Si escollim aquesta segona opció, l’elecció de les arnes no es farà a l’atzar, sinó que s’escolliran un 
grup representatiu de les arnes d’un assentament, tan pel que fa al seu nombre, no inferior al 30%, o 
pel que fa a la seva situació, escollint arnes situades en els extrems i en el centre de l’assentament. En 
cas de tenir disposició d’arnes en files, n’escollirem un nombre igual de cadascuna de les fileres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mètode de diagnosi preferent serà el que utilitza els fons sanitaris, tant per la seva comoditat per 
part de l’apicultor, com per la seva fiabilitat a l’hora de fer estudis epidemiològics a llarg plaç. Aquests 
fons ens possibiliten fer el recompte de varroes mortes en un període de temps prou llarg que ens 
proporcioni una informació molt valuosa del grau de parasitació global de l’assentament. Per altra 
banda, les línies de deixalles que queden marcades damunt del paper setinat i untat són un reflex molt 
fiable de l’activitat de les abelles i per tant de la fortalesa individual i col·lectiva de les arnes d’un 
assentament. 
 
1. A partir de fons sanitaris l’apicultor procedirà a la recollida de varroes mortes durant un període de 2 
dies. Per a la recollida s’utilitzarà paper setinat blanc que ocupi tot el fons de l’arna i l’untarem amb una 
barreja a parts iguals d’oli i vaselina (Fernández i Coineau, 2002). Un cop obtingudes les mostres, 
l’apicultor procedirà a la seva lectura i al seu enviament al veterinari habilitat pel DAAM, responsable 
de realitzar les lectures i diagnosis. Els resultats de parasitació particulars de cada arna s’obtindran a 
partir de la següent fòrmula: 
 

dies

caigudesrroesvatotalsumatori
óparasitacideGrau

4
=
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La interpretació dels diferents graus de parasitació obtinguts en les diferents arnes es basarà en els 
següents barems: 
 

• (0,2] varroes, situació ideal d’una arna i que pot desenvolupar correctament les seves funcions. Si 
el resultat és a la tardor, aquestes abelles podran preparar-se correctament per a una hivernació 
amb garanties, i si és primavera, podran arrencar amb força la fase de recol·lecció.  
 
• (3,5] varroes, ens trobem en una situació límit però acceptable i l’arna no corre un perill immediat. 
Tant si els resultats són a la tardor com a la primavera, les abelles tenen suficients garanties de 
poder sobreviure en condicions, tot i que hem de ser conscients del límit parasitari que presenten. 
 
• (5,10] varroes, aquest fet ens pot indicar dues possibilitats: que el tractament efectuat no ha estat 
prou efectiu o bé que partíem d’una arna amb un grau de parasitació molt elevat. Tot i que no 
caldrà repetir el tractament de forma immediata, si que necessitarem estar alerta en la següent 
lectura. És molt recomanable un tractament amb sucre en pols. 
 
• >10 varroes, ens trobem dins d’uns resultats de parasitació massa grans i això requereix un 
tractament immediat de l’arna. 
 

   
 
L’apicultor, i de forma opcional, podrà completar les inspeccions de forma més individualitzada de les 
seves arnes, a partir d’altres metodologies de diagnosi complementàries: 
 
2. A partir d’una mostra de 50 cries d’abellot per arna, fer-ne la seva extracció manual i realitzar un 
recompte acurat de les varroes fèrtils presents (varroes amb una coloració vermellosa). L’absència de 
varroes en la cria d’abellot és un indicador molt bo d’una molt baixa parasitació d’aquella arna en 
concret.  
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En cas contrari, les varroes comptabilitzades podran ser utilitzades per uns càlculs amb la fórmula 
següent: 
 

100
'º

º
'% x

abellotdcriesden

tectadesderroesvan
arnaunadindividualóparasitaci =  

 

   
 
La parasitació acceptable de la cria d’abellot es troba per sota del 5%, essent necessari un tractament 
urgent quan obtenim parasitacions superiors (Flores i col., 2007). 
 
3. A partir de la captura d’una mostra aproximada de 100 abelles adultes d’aproximadament 3 quadres 
diferents per arna. Cal agafar sempre les abelles d’un quadre on existeixi cria amb abundants 
naixements. Un cop col·locades les abelles a dins d’un recipient amb malla, les enfarinarem amb una 
cullerada sopera de sucre en pols. Un cop les abelles estan ben recobertes d’aquesta pols blanca, 
procedirem a tombar el recipient en una safata blanca i el deixarem així durant 5 – 10 minuts. Durant 
aquest període es produirà la caiguda de les varroes forètiques, que procedirem a comptabilitzar. Els 
resultats obtinguts poden ser utilitzats en la següent fórmula: 
 

100
100

º
'% x

abelles

tectadesderroesvan
arnaunadindividualóparasitaci =  

 
La parasitació acceptable de l’abella adulta es troba per sota del 10%, essent necessari un tractament 
urgent quan obtenim parasitacions superiors (J.M. Flores i col. 2007). 
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TRACTAMENTS ECOLÒGICS 
 
Els productes comercials utilitzats en la lluita contra la varroa poden ser no químics, a fi de millorar la 
qualitat les productes apícoles obtinguts i reforçant la idea que una apicultura sostenible és possible. Els 
productes més habituals del mercat són: 
 

1. Apiguard: és un gel d’alliberació contínua de timol, un oli essencial natural que actua per 
inhalació i per contacte. La dosi aplicable per arna és de 50 g d’aquest gel durant dos setmanes, 
moment que es procedirà a substituir aquest gel, per 50 g més. La presentació d’aquest gel 
impregnat amb timol és a partir de safates precintades que són obertes en el moment just del 
seu ús i col·locades en la part superior dels capçals del cos de cria. La safata plena de gel 
necessita un espai superior lliure mínim de 4 cm respecte de la tapa de l’arna, a fi de possibilitar 
l’emanació dels gasos de timol i el seu repartiment homogeni pel cos de cria. La segona safata 
no serà retirada fins a la sisena setmana de l’inici del tractament. Cal recordar que els 
tractaments amb timol són més eficaços en temperatures superiors als 15ºC i inferiors als 30ºC. 
Per altra banda, l’efectivitat del producte és més bona com menys cria d’abella presenti l’arna.  
 

2. Thymovar: és un suport que inclou una solució de Timol, un oli essencial natural que actua per 
inhalació i per contacte. Les dosis aplicades per arna cal que tinguin en compte la temperatura 
ambiental. A temperatures d’entre 15 i 25ºC es procedirà a col·locar una placa sencera partida 
en dos trossos i col·locades en diagonal damunt del cos de cria. A temperatures superiors a 25ºC 
i mai superiors a 35ºC, col·locarem únicament mitja placa. En els dos casos caldrà repetir la dosi 
del tractament al cap de 15 dies. Les plaques administrades cal que disposin de 5 cm per damunt 
dels quadres a fi de garantir una òptima emanació dels gasos. Per altra banda, l’efectivitat del 
producte és més bona com menys cria d’abella presenti l’arna.  
 

3. Ecoxal: és un producte en pols d’àcid oxàlic, un producte que actua per contacte i també per via 
sistèmica, ja que arriba a l’hemolimfa de l’abella i per tant al cos de la varroa per la seva acció 
succionadora. La dosi utilitzada per arna és de 5 g d’Ecoxal dissolts en 50 ml de xarop alimentari 
a base d’aigua de mineralització dèbil i tèbia i mel o sucre ecològic a parts iguals. Cal realitzar 
dos tractaments separats per 3 setmanes. L’aplicació del producte és igualment preferible fer-lo 
amb el mínim de cria possible, per evitar els efectes adversos que pot tenir l’àcid oxàlic en la 
viabilitat de la cria. També es recomana fer els tractaments amb una temperatura exterior no 
inferior als 10ºC. 
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4. Sucre en pols: és un mètode molt senzill i molt vàlid quan tenim nivells d'infestació baixos per 
varroa. És un tractament que el podem realitzar tantes vegades com vulguem, però sera molt 
adequada abans d’una lectura estacional programada o quan la nostra colònia presenti nivells 
de varroa inferiors a 10 cadàvers. La tècnica es basa en enfarinar les abelles amb sucre en pols, 
tot tirant-lo damunt d'elles aprofitant els espais entre-quadres que tenen les arnes. Un cop les 
abelles estan ben recobertes d’aquesta pols blanca, la varroa experimentarà major dificultat en 
la seva adherència damunt les abelles, amb la caiguda aproximada de la meitat de la varroa 
forètica present en aquell moment. El treball amb arnes que presenten un fons sanitari obert ens 
permetrà la seva expulsió, disminuïnt de forma significativa el percentatge de parasitació. 
 

5. Cria dirigida d’abellots: aquest mètode no és en cap cas un tractament per si sol, sinó un 
complement que ajuda a l’apicultor a disminuir el grau de parasitació de les seves arnes. La 
tècnica es basa en la utilització de plantilles estampades amb cel·les de mascle a fi de 
condicionar la posta de la reina. Un cop aconseguit aquest propòsit i un cop les cel•les estan 
operculades, es procedirà a retirar el quadre en qüestió i el sacrifici pertinent, eliminant gran 
quantitat de varroes que manifesten, com és sabut, una major predilecció, fins a 8 vegades més, 
per la cria d’abellot. Cal controlar molt bé els períodes de nimfosi del abellots, evitant en tot 
moment el naixement accidental per descuit d’una població d’abellots que augmentaria 
significativament la parasitació de les arnes. La taxa d’efectivitat d’aquest mètode pot ratllar 
entre el 40 i el 60% d’eliminació de la varroa present en l’arna.  

  
*** el tractament amb sucre en pols i la tècnica de maneig de cria dirigida de mascles són metodologies 
complementàries als tractaments clàssics, i vàlides només quan es tenen explotacions apícoles amb 
nivells d'infestació baixos. 
 

   
 
UTILITZACIÓ DEL TIMOL – FÒRMULA ARTESANAL 

 
INDICACIONS: el tractament amb timol requereix d’una sèrie de condicions: 
a) Una caixa d’abelles forta, o sigui amb uns 7-8 quadres d’abella. En caixes fluixes, cal reduir la 

dosi, per exemple si tenim la meitat de cria, reduirem a més de la meitat la dosi de timol. Com a 
mínim necessitem 3 – 4 quadres d’abella. 

b) Realitzar el tractament en caixes amb només cos de cria (sense alces) 
c) Una temperatura externa entre els 15 – 25ºC. 
d) Un grau de parasitació baix o moderat, o sigui que caiguin menys de 10 varroes al dia. o un 

percentatge de parasitació de la cria inferior al 20% 
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e) Els resultats són més bons en caixes que tinguin reines joves i vigoroses.  
f) La manipulació del timol s’ha de fer amb ulleres i careta protectores, així com amb guants. 

També cal evitar llençar els residus finals a l’aigua corrent. 
 

❖ Esponges impregnades d’Oli i Timol (Langstroth): 
 

1. Utilitzar esponges de floristeria (Mosimol) especial per a flor natural. Tallar-la amb les mides 8 
cm x 5 cm x 0,7cm. 
 

2. Escalfar l’oli entre els 60 -70ºC. Realitzar la mescla amb el timol. Cada esponja que preparem 
necessita 8 grams de timol i 13’5 ml d’oli d’oliva verge.   

 
3. Si tallem les esponges de forma exacte, i la submergim en la mescla, aquesta esponja ens 

absorbirà la quantitat exacte de medicament (22,5 ml). Si no la tallem exacte, el que podem 
fer és agafar 22,5 ml de mescla amb una xeringa i injectar-la sobre l’esponja fins que se la 
begui. 
 

4. Podem fer totes les esponges que necessitem, tant per la primera com per la segona dosi. Les 
podem guardar a dins d’un taper i a la nevera, si les volem per a la mateixa campanya, o bé en 
el congelador si les volem per a l’any vinent. Cal evitar la llum. 
 

5. Un cop l’esponja impregnada, la tallarem pel mig i col·locarem els dos trossos en els capçals 
dels quadres i en diagonal, tot deixant la cria en el centre.  
 

6. Als 10 – 12 dies podem repetir la segona dosi, amb una altra esponja que també partirem i 
que també col·locarem sobre els capçals dels quadres i en la diagonal oposada que vam fer en 
la primera dosi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Tires de Cartró impregnades de Vaselina i Timol (Layens): 
 
1. Tallar tires de cartró coarrugat de 30 cm x 4 cm x 0’4 cm. 
 
2. Escalafar la Vaselina fins que es fongui i no deixant que fumegi. Si deixa anar molt de fum, 

abaixarem el foc o l’apagarem momentàniament. 
 

3. Un cop la vaselina fosa, abocar-hi el Timol fins que es barregi homogèniament. La proporció és 
de 4 grams de timol per cada 11 grams de vaselina. 
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4. Al sucar les tires, cal controlar el pes final, o sigui el pes de la tira de cartró, el pes de la 
vaselina i el pes del timol tots junts en una mateixa tira. Caldria ajustar-nos el màxim possible 
al pes final de la dosi recomanada, o sigui 15 grams de mescla més el pes del cartró. 

 
5. Necessitem dues tires per a cada dosi, per tant 4 tires per caixa. Les tires poden guardar-se en 

un taper i a la nevera si el seu ús és en la mateixa campanya. En canvi, es recomana congelar-
les si les volem per la temporada vinent. Evitar la llum. 

 
6. Col·locar les dues tires en els extrems del niu de cria, introduint les tires de forma vertical entre 

els quadres i disposades en diagonal una respecte de l’altra. En la segona dosi utilitzarem dos 
tires més, disposades també en els extrems de la cria, però en la diagonal oposada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRACTAMENTS QUÍMICS 
 
L’ús dels acaricides químics pot ser una alternativa, sempre hi quant s’utilitzin adequadament: 
 

❖ Rotació de medicaments. Cada tractament ha de ser de diferent família farmacèutica 
❖ Repòs dels medicaments. Dos anys en cas de detectar resistències.  
❖ Tot i que els tractaments orgànics no donen resistències, el que pot passar és canvis 

comportamentals de varroa que disminueixen la seva eficàcia 
❖ Seguretat alimentària. 8 setmanes abans de la col·locació alces de la mel, cal suspendre tots els 

tractaments. Utilitzar orgànics a la primavera i els productes més forts a la tardor després de la 
última collita. 
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Davant d’un tractament químic cal sempre tenir present: 
 

❖ Supervisió veterinària – recepta veterinària 
❖ Sempre curatiu i mai preventiu – el tractament inadequat pot empitjorar les abelles 
❖ Abellar hospital – aïllar les abelles malaltes 
❖ Al final renovar la cera – zona de residus farmacològics 
❖ 1 any de supressió – en cas de producció ecològica 
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