


 O agente causal é o ácaro Varroa destructor, 

parasita externo que afecta as abelhas em 

todos os estádios do seu desenvolvimento; 

 Não têm antenas, nem mandíbulas; 

 Existe um claro dimorfismo sexual; 

 A fêmea é mais larga (1,6 mm) que comprida 

(1,1 mm),e é aquela que se observa sobre as 

abelhas. 



 A cor da fêmea é castanha encarniçada; 

 O aspecto do macho é bastante diferente 

ao da fêmea e não funciona como parasita; 

 A cor do macho é branca amarelada 

 As quelíceras da fêmea rompem a quitina. 
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CICLO BIOLÓGICO DA VARROOSE 













CADEIA EPIZOOTOLÓGICA DA VARROOSE  
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Esta parasitose pode ter um longo período de 

latência; 

O desenvolvimento das larvas parasitadas 

demora e verifica-se um atraso na eclosão das 

jovens abelhas; 

As larvas fortemente parasitadas morrem; 

No fundo dos alvéolos pode-se observar os 

excrementos dos ácaros, que têm uma forma 

filamentosa de cor branca. 



A falta de vitalidade das abelhas adultas e a 

sua morte prematura ocasiona um menor aporte 

de alimento; 

A acção patogénica sobre a cria repercute-se 

no futuro da abelha adulta que apresenta 

malformações anatómicas; 

As malformações verificam-se na presença de 

asas rudimentares, patas e antenas atrofiadas, 

abdómen encurtado. 











CLÍNICO 

 Se tivermos em conta a sintomatologia da doença, é 
fundamental levar a cabo uma inspecção profunda das 
abelhas e da criação. 

FARMACOLÓGICO 

 Leva-se a cabo por métodos químicos que forçam a caída dos 
ácaros que são recolhidos no fundo da colmeia. 

 Pode-se levar a cabo um diagnóstico sem utilizar prudutos 
acaricidas recolhendo os ácaros, que morrem de forma 
natural, no fundo da colmeia. 

LABORATORIAL 

Mostra de abelhas, entre 500 e 1000 em uma solução de 
alcóol a 25%. Se a colmeia está sem criação pode-se 
conhecer o grau de infestação. 

 





















Classificação: 

Os que utilizam moléculas químicas 

Os métodos naturais 
 

A aplicação das moléculas químicas baseia-se em diversos princípios 
físicos: 

 Aerossol: Amitraz   

 Fumigação: Tiras fumígenas 

 Pulverização: Dissolução em água, óleos e alcóol. Ac. Láctico, Ac. 
Oxálico 

 Evaporação: Acido fórmico 

 Contacto: Fluvalinato   

 Sublimação: timol 
 

Métodos naturais: criação de zangãos dirigida.   
  



 ÁCIDO FÓRMICO 

 ÁCIDO LÁCTICO 

 ÁCIDO FÓRMICO 

 TIMOL 

 MENTOL 

 CÂNFORA 

 API LIFE VAR 

 ROTENONA 

 CRIAÇÃO INTENSIVA DE ZANGÃOS 





































APISTAN 
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CONJUNTO DE ACTUAÇÕES QUE INCLUEM: 

LUTA INTEGRAL CONTRA A VARROOSE 

 A utilização de químicos e/ou de produtos 
naturais; 

 A aplicação de medidas de Controle 
Biotécnicos; 

 Estimulação do Grooming; 

 A selecção de estirpes de abelhas 
resistentes. 

 

 



VANTAGENS 

FLEXIBILIDADE 

LUTA INTEGRAL CONTRA A VARROOSE 

SEGURANÇA 

POR MINIMIZAR OS 
RISCOS DO APAREC.DE 

RESISTÊNCIAS 

O APICULTOR DISPÕE DE 
MÉTODOS DISTINTOS 

QUE SELECIONARÁ PARA 
ADAPTAR-SE ÀS SUAS 

NECESSIDADES E 
POSSIBILIDADES 



MUITO OBRIGADO 



CICLO BIOLÓGICO DA VARROA   
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