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INTOXICACIONS
Ordre - 25 abril 1985 – utilització de plaguicides tòxics per a les abelles
Queda prohibit la realització de tractaments amb productes fitosanitaris classificats coma a tòxics
per a les abelles en els cassos:
v En fruiters entre inici floració i caiguda total de pètals
v En fruiters acompanyats de plantes espontànies en floració
v En àrees forestals excepte en casos especials i localitzats i amb el vist-i-plau del Servei de
protecció de vegetals
v Quan hi hagi perill de deriva de producte pel vent
Moltes causes diferents poden provocar aquesta alteració:
•
•
•
•
•
•

Nèctars tòxics,
Insecticides utilitzats en agricultura
Herbicides
Fungicides
Fums de fàbriques
Causa endògena (septicèmia)

CURS
v Fase de latència: sense símptomes visibles i amb un comportament normal.
v Fase d'excitació: apareixen els primers símptomes d'intoxicació, amb moviments parcialment
descoordinats.
v Fase crítica: fase d'anestèsia o de tremolors, on l'abella és incapaç de moure's, amb violents
espasmes de potes i antenes.
v Fase adinàmica: amb poques contraccions convulsives de potes i antenes, on l’abella només
respon a estímuls químics o mecànics.
v Mort.
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EFECTES
v Colònies que disminueixen en nombre, tot i que no veiem abelles mortes, ja que falten les
abelles recol·lectores que han mort al camp (malaltia de la desaparició). Típic de productes
Cadàvers apilonats davant la piquera o abelles agonitzant que s'enfilen per les herbes del
voltant. Es pot veure una gran mortalitat. MORT EN COMETA
v La intoxicació pot afectar fins i tot les abelles mainaderes i les larves, produint-se baixes
sense cap raó aparent. El nèctar i el pol·len en són els responsables.
v Altres rusquers veïns experimenten el mateix fenomen.
v amb alta toxicitat, on dins dels ruscs hi ha molta cria però poc bestiar.

TRACTAMENT: No hi ha cap tractament possible
•
•
•
•

Tancar les abelles mentre dura el període curt de fumigació
millor canviar d'emplaçament
Reunir les poblacions afectades i febles.
Compensar la manca de bestiar amb una bona alimentació i amb abeuradors controlats

