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GALLERIOSI
Etiologia: Lepidòpters de la família Pyralidae:
v Galleria mellonella (gegant), papallona de color gris – marró de 20 a 30 mm d’ala a ala. La seva
larva té un color blanc brut.
v Achroea grisella (petita), papallona de color gris platejat amb el cap groguenc. El seva grandària
oscil·la entre 10 mm per els mascles i 13 mm per a les femelles. (TINYA MENOR)

EXPANSIÓ:
El seu cicle passa a través de 4 fases: ou, larva o oruga, pupa o crisàlide i imago o adult. Una femella de
Galleria pot posar entre 400 i 2000 ous, mentre que la femella de Achroea pot posar-ne entre 250 i 300.
Aquests ous són col·locats en grups en les fissures o foradets de la colònia, llocs inaccessibles per a les
abelles d’una colònia dèbil.
L’extensió de la patologia és ràpida en colmenes poc poblades, i on la temperatura acompanya. En
canvi en temperatures de menys de 10ºC, la seva multiplicació és molt lenta. Típic de climes
mediterranis amb bona temperatura dins les colònies.
EFECTES
v Ataquen sobretot les caixes emmagatzemades o les caixes molt fluixes.
v Les erugues volen bresques que tinguin pol·len per al seu desenvolupament.
v Ataquen els pans de forma profunda, per l’interior de la cera i provocant la mor de la cria
operculada que queda desprotegida, o bé superficialment, per sota dels opercles, determinant
un túnel tenyit blanquinós, on podem veure una oruga grisa i lleugera.
v En la tinya menor, l’eruga és més superficial, aixecant els opercles i fins i tot foradant-los.
Visualment s’observa una cria tubular, on la larva d’abella s’ha vist desplaçada.
v Destrucció de les construccions de cera, siguin habitades o no
v Malformacions o mort de la cria operculada
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DIAGNÒSTIC
Visualització dels túnels i de les larves, així com el folre de seda que els protegeix.
PREVENCIÓ
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Lluquet de Sofre – Diòxid de Sofre. Aquest producte no mata els ous de l’arna. Cal controlar les piles
de caixes buides amb cera estirada que es tenen en locals, essent indicats els llocs amb baixa
temperatura. S’aconsella deixar les caixes damunt les colmenes fins cap a l’octubre, i posteriorment
guardar les caixes apilades en algun local, tapades i amb una última alça buida, a on es fa cremar el
sofre que actuarà com a insecticida. Abans de la seva utilització a la primavera, s’aconsella una
bona ventilació de les alces. Vigilar la seva toxicitat.
Àcid Acètic. Col·locar-lo al peu de la pila i deixar que faci efecte per evaporació.
Boles d’alcànfora. No ataca ni els ous ni les larves, ja que només evita l’entrada de les papallones.
Cal col·locar el producte en els capçals dels quadres lliures de mel i tancar hermèticament la caixa.
L’aplicació és de 20 grams per colmena, amb 3 tandes separades una setmana. Si cal es pot allargar
el tractament. L’efectivitat és més alta a temperatures superiors als 21ºC. Cal airejar els quadres
abans de la seva utilització.
Les colònies fortes s’autoregulen perfectament i poden arribar a tolerar una petita quantitat
d’aquests insectes.
Evitar el desequilibri de quadres amb pol·len i el nombre d’abelles, així com el fet de partir el cos
de cria a on trobem el nucli d’abelles mainaderes, ja que provoquem un augment de la superfície de
cria i per tant, dificultem el control higiènic que fan les abelles.
La tolerància a aquestes arnes té un component genètic de les reines que determina unes colònies
menys valentes i estrictes higiènicament parlant. Per tant és interessant potenciar la selecció de
colònies potents i eliminar les més sensibles.
La neteja un cop l’any del fons de les caixes. La seva disposició cal que sigui lleugerament inclinada
per afavorir-ne la seva neteja.
Bacillus thurigiensis (B401). Només actua sobre les larves de l’arna. Les espores del bacil germinen
en les larves d’erugues destruint-ne els seus teixits. El preparat s’obté barrejant 1 part de producte
per 19 parts d’aigua. La quantitat a aplicar és de 240 ml per colmena, tot utilitzant una pistola amb
una boca de sortida d’1 mm de diàmetre. Aplicarem 10 ml per cara de quadre abans
d’emmagatzemar-los o d’utilitzar-los en la colmena. Cal utilitzar immediatament la solució del
producte, ja que es deteriora amb qüestió de pocs dies. Es fan dos tandes separades per 3 mesos. La
seva eficàcia està al voltant del 100%.
Tractament per calor. A partir d’una cambra que actua d’estufa, escalfarem els quadres 90, 80 i 10
minuts a 45,46 i 49 ºC respectivament. Cal escalfar els quadres per la seva part superior, procurant
una bona circulació d’aire. No es poden utilitzar quadres amb mel o pol·len. Eficàcia del 100%
Tractament per fred. A partir d’una cambra frigorífica refredar els quadres durant 2, 3 i 4.5 hores a
–15,-12 i –7 ºC respectivament i a més a més 4, 6,10 i 15 hores a 0, 2, 5 i 10ºC respectivament. Els
quadres refrigerats són més fràgils i es trenquen fàcilment.

