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NOSEMIOSI
Etiologia: Nosema apis

SABIES QUE...
Espores viables fins a 2 anys
La nosema es desenvolupa a l’interior de l’intestí de les abelles madures, obreres, abellots i reines; en
canvi, els ous, larves i nimfes mai són atacats. El seu cicle és de 2-3 dies.

EXPANSIÓ
v S’inicia quan els nivells de nosema superen el llindà de susceptibilitat.
v És una malaltia altament contagiosa
v La transmissió de Nosema es veu potenciada pels excrements de les primeres abelles afectades,
que contaminen l’aliment i aquest per via digestiva a totes les altres.
v La malaltia també es dissemina a partir del material apícola contaminat, així com per la deriva o
el pillatge.
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Hi ha factors que afavoreixen l’expansió de la malaltia:
v la malaltia es típica de l’hivern tot i que es desenvolupa amb l’arribada de la primavera, quan la
temperatura puja.
v la presència d’aigües estancades pròximes als ruscs;
v una orientació incorrecta dels ruscs, amb poques hores de sol a l’hivern;
v la incidència de corrents d’aire de forma directa sobre la piquera
v les colònies fabricades amb materials que afavoreixen la condensació de vapor d’aigua en el seu
interior

EFECTES (poc clars!)
v .La disminució de la longevitat de la vida de les abelles, amb pèrdues de molt de bestiar (20-40%
menys)
v .Malaltia que es manifesta externament amb mortalitat en forma d’ARC,
v .Malaltia típica de finals d’hivern, on l’abella inicialment es mostra inquieta, disminuint
posteriorment la seva activitat
v Les abelles no digereixen bé i disminueixen les reservesQuadres de diarrea. Ruscs bruts i plens
d’excrements diarreics.
v .Les abelles presenten paràlisi, tremolen i sembla que no saben volar.
v Les cries es moren, ja que no reben una bona alimentació
v Intestins de color blanc – lletós que arriben a desaparèixer.
v Tenen l’abdomen molt gran, amb molta femta a dins.
v Externament a l’abdomen es poden veure les glàndules cereres.
*** les colònies fortes i netes conviuen amb Nosema sense patir la malaltia.
v Més específics: absència de gelea en les cel·les amb cria (atrofia de les glàndules hipofaríngees
de les obreres mainaderes
v ventricles digestius amb diferent tonalitat i color.
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LABORATORI
v 60-80 abelles adultes de la piquera en formol al 4%.
v Separar les mostres de cada arna

PREVENCIÓ
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v

Hibernar en condicions,
reina jove
Bones reserves d’aliment i pol·len
construccions que no condensin aigua , evitar inundacions
desinfecció del material. Rascar, flamejar i rentar aigua i lleixiu al 10%
àcid acètic líquid al 80% (1ml per cada metre cúbic de material a desinfectar).
1. Les caixes apilades i en una temperatura superior a 15ºC durant 48h
2. entre alces un drap humit amb 150ml d’àcid acètic durant 48h
mantenir el material (caixes buides i rascades) a 50ºC durant 24 hores
les desinfeccions de la loque van be per la nosemiosi
1,5 km de distància de seguretat
la cera a 100ºC i 30min mata les espores

TRACTAMENT
v
v
v
v
v

Supervisió veterinària
Sempre curatiu i mai preventiu
Abellar hospital
Al final renovar la cera
1 any de supressió

És una malaltia bacteriana, per tant, caldrà fer un tractament complet amb antibiòtics. Fumagillina
(avui és un producte PROHIBIT)
*** La fumagilina impedeix el desenvolupament de les formes vegetatives tot i que no elimina les
espores.

