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O que é a Hifarmax?
Líder na área da sanidade apícola em Portugal
Apicultura:
Apistan, Apiguard
Thymovar, Teste Loque
Vitafeed Gold

Clínica de animais
de companhia

Clínica de cavalos e
controle de moscas

Aparelhos e
instrumentos para
clínica veterinária
A Hifarmax é das poucas empresas nacionais que tem uma rede de
distribuidores também em Espanha, tendo já marcas próprias e planos de
investigação e desenvolvimento na àrea dos produtos para uso veterinário

1. Nosema
apis e ceranae

História: velha / nova

Nosema apis

Nosema ceranae

 Identificada pela 1ª vez por
Zander em 1907 em Apis mellifera
(abelha europeia)

 Identificada pela 1ª vez por Fries
em 1996 em Apis cerana (abelha
asiática)

 A sua presença está documentada
em todo o Mundo, sendo
possívelmente um dos parasitas
naturais mais antigos da abelha

 Recentemente identificada na
Europa e na América; em Espanha
só em 2006; em Portugal não há
identificação oficial, embora
existam vários testemunhos

 Há muito conhecida dos
apicultores, produzindo perdas
ligeiras ou moderadas na colónia,
embora com controlo difícil
devido ao desaparecimento dos
AB tradicionalmente usados
(deixavam resíduos)

 A patogenicidade (agressividade
da doença) é bastante maior na
Apis mellifera que na Apis cerana.
Para alguns investigadores é a
causa do síndrome do colapso das
colónias. Este síndrome não se
verifica na Apis ceranae.
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Ciclo de vida: igual, mas a velocidades diferentes

1. Esporo infeccioso 5x3μm que
será ingerido pela abelha por
contaminação fecal de outras
abelhas

2 e 3. Esporo com filamento polar
usado para penetrar a célula
intestinal e para injectar o conteúdo
do esporo (esporoplasma) na cél.
parasitada

N. Ceranae tem
esporos ligeiramente
mais pequenos, mas
não o suficiente para
diagnóstico diferencial

Os sucos digestivos da abelha
produzem o estimulo que leva o
filamento polar do esporo (tanto
na N. Apis como na N. Ceranae) a
exteriorizar-se num movimento
tipo “dedo de luva”

13. Quando os esporos
amadurecem, as células
hospedeiras rebentam e
libertam 2 tipos de esporos:
- Esporos de vida curta que
propagam a infecção noutras
células do hospedeiro
- Esporos de vida longa (viáveis
no ambiente de um ano para
outro) que propagam a infecção a
outras abelhas pela contaminação
fecal

O ciclo da N. apis completa-se
em 3 a 5 dias, a N. Ceranae pode
fazê-lo em metade do tempo

4 a 12. O esporoplasma desenvolve-se
de divide-se assexuadamente em
formas tetraplóides dentro da célula
hospedeira, até 9 (fase de merogonia
ou esquizogonia). Em 10, inicia-se a
formação de esporos (esporogonia)
através duma divisão final para um
estado diplóide.

CW: Parede do esporo; EN: Esporulação; HC: Célula hospedeira; N: Núcleo; NH: Núcleo da célula hospedeira
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Ciclo de vida: igual, mas a velocidades diferentes

Nº de esporos por ventrículo

Aos 6 dias p.i. a N. ceranae produziu já 50 vezes mais esporos na abelha
europeia (A. mellifera) do que na abelha asiática (A. ceranae)

Nº de dias pós-infecção
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Patogenia: intestinal e outras / só ventricular

A N. Apis ataca especialmente a porção média
do intestino (ventrículo), mas a infecção
atinge também outras partes do sistema
digestivo, bloqueando sempre o
funcionamento das glândulas salivares
hipofaríngicas (impossibilitando a abelha de
produzir o alimento das larvas)

A N. Ceranae ataca
exclusivamente o ventrículo
intestinal

Diag. Dif.

Sintomas
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Sintomas e diagnóstico diferencial

N. apis

N. ceranae

-Disenteria suave a severa (+ inf. secundárias)
-Reduz a vida da abelha em 50%
-Atrofia gland. hipofarígicas (ñ prod. prot.)
-Rainha para postura e morrem em semanas

- As abelhas mais velhas desaparecem
- Obstipação (bloqueio intestinal)
- Morte rápida

- No laboratório não é possível distinguir as 2 espécies por qualquer método de
microscopia, sendo apenas possível através de caracterização genética (PCR), ainda não
disponível em Portugal.
- No campo as diferenças só vêm pós-infecção e são extremamente evidentes
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Nosema ceranae: Alguns indicadores

Aumento do consumo de reservas nos meses de pouca floração
 Aumento da postura da rainha sem se verificar aumento
da população de abelhas.
Diminuição da produção de mel na época alta e enfraquecimento
das colónias resultando no colapso no espaço de 1,5 a 2 anos.

O colapso, normalmente, ocorre em duas alturas do ano:
 Durante os meses mais frios do ano. Mais de 50% das abelhas encontradas mortas no
interior da colmeia estão infetadas e a contagem de esporos é sempre superior a 10
milhões de esporos por abelha; as rainhas, quando encontradas, também estão infetadas.
 No princípio da Primavera. A proporção de abelhas infetadas e a quantidade de
esporos é menor. Neste caso a rainha normalmente não se encontra infetada. (Higes et al.,
2009c).
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Epidemiologia: cada vez menos sazonal!

• A Nosema apis apresenta sazonalidade, desenvolve-se com temperaturas
moderadas e humidades altas, a N. ceranae não apresenta sazonalidade.
• A N. ceranae está adaptada a temperaturas elevadas, N . Apis não se desenvolve
acima de 37ºC.
Milhões de esporos por abelha

Temperatura do ar
Precipitação

Bailey & Ball, 1991

Meses de risco de surtos de N. apis
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Tratamento e prevenção

N. apis

Tratamento

- Possível recuperar a colónia
- Distintos antibióticos (ex: fumagilina)
eliminam formas vegetativas, mas não os
esporos (apenas recuo da infecção) e deixam
resíduos nefastos no mel estando proíbidos
na UE

Prevenção

- Vitafeed Gold suplemento nutricional,
eficácia semelhante aos AB, sem resíduos

N. ceranae
-Pouca experiência devido à dificuldade do
diagnóstico atempado
-Em princípio a intervenção urgente deve
minimizar as perdas de colónias num apiário
- Os produtos eficazes para a N. apis, também
devem ser activos contra a N. ceranae, dada
a proximidade fisiológica das espécies

- Desejável no fim do Outono, de forma a
preparar as abelhas para o período em que
vão estar mais juntas (contaminação) quando
as chuvas começam

-Pouca experiência documentada

- Os produtos que demonstrem eficácia no
tratamento são os únicos a permitirem
prevenção

- Atendendo à elevada perigosidade desta
infecção pode ser importante prevenir

-Em princípio, devem aplicar-se as mesmas
regras que para a N. apis

Suplemento fortificante para adicionar à alimentação

Fortalece as colónias
antes e após o Inverno:
• Aumentando as defesas

contra agentes perturbadores
do sistema digestivo
• Estimulando a geração de

criação.

VitafeedGold é um suplemento nutricional para abelhas
•
•
•
•

À base de extratos naturais de plantas
Complemento nutricional fortificante
Estimula e fortalece as colónias
Aumenta as defesas da abelha

Composição:
Extrato concentrado de Beta vulgaris subespécie altissima contendo 60 ml de àcido
Orto-hydroxy-benzóico.
Exclusividade:
A eficácia desta composição encontra-se
patenteada a nível mundial desde Nov. 2005

Embalagem
de 250ml

Embalagem
de 1000ml

Estudos com o Vitafeed Gold em colónias afectadas com Nosema
Modo de preparação:
Uma solução de tratamento de
VitafeedGOLD a 10%. Ex: Preparação
para 10 colónias 1L de solução, a 900ml
de xarope a 50% adicionar 100ml de
VitafeedGOLD
e
misturado
até
homogeneizar.
Aplicação do Vitafeed Gold em colónias afectadas com Nosema

Precauções, para manter a eficácia do
produto:
•
Não juntar Vitafeed GOLD a xarope
acima dos 50ºC.
•
Não aplicar solução de tratamento
Vitafeed GOLD preparada há mais
de 2 semanas.

Aplicação
100 ml da solução de tratamento
Vitafeed Gold, aplicada com uma
seringa, sobre os quadros do ninho com
as abelhas. Foram feitas 5 aplicações em
dias alternados, durante 10 dias: 1, 3, 5,
7, e 9.

Eficácia n redução de esporos de Nosema

Tratamento de Primavera

VitaFeedGold foi tão eficaz como o antibiótico na
redução dos esporos de Nosema

Eficácia na redução de abelhas mortas

VitaFeedGold foi ligeiramente mais eficaz que o
antibiótico na redução da mortalidade das abelhas

Eficácia na recuperação da criação

Primavera

VitaFeedGold apresenta eficácia semelhante ao antibiótico na
Primavera, e foi ligeiramente menos eficaz a conter a redução na
criação no Outono

Modo de aplicação do Vitafeed GOLD

Misturar 10ml de Vitafeed Gold em
1L de alimentação líquida.
Repetir a aplicação da mistura 7 a
15 dias depois, dependendo do
consumo da colónia.

Época de aplicação

•

VitafeedGOLD foi concebido para
fortalecer as colónias em especial no
Outono e na Primavera.

•

As aplicações no Outono promovem
melhores níveis de defesa contra
agentes perturbadores do sistema
digestivo.
As aplicações na Primavera estimulam
uma forte geração de criação.

•

Apresentação e Precauções

Armazenar entre 5 e 25°C.
Produto só para abelhas.
Uma embalagem de 250 ml contém
solução para tratar 5 colónias infectadas
ou 12 colónias não infectadas, ou seja,
25 aplicações
Uma embalagem de 1000 ml contém
solução para tratar 20 colónias
infectadas ou 50 colónias não
infectadas, ou seja, 100 aplicações

Obrigado!

