a pic u l t u ra
destaque
Uma nova e grave doença das abelhas:
a nosemose asiática ou tipo C

Abelhas de Salamanca
voam com microchip

Durante anos, uma das doenças a que os apicultores davam
grande importância era à Nosemose, doença causada pelo Nosema
apis e que era bem evidente na Primavera e no Outono com o
aparecimento de manchas de fezes das abelhas sobre o estrado e
entrada da colmeia. Na altura, os apicultores usavam e abusavam
de um antibiótico célebre, a fumagilina, apresentada como Fumidil
B, hoje em dia não homologado em Portugal para o uso apícola
por falta de regulamentação europeia sobre os limites máximos
admissíveis de resíduos deste antibiótico no mel.
E como a nosemose era uma doença relativamente benigna e fácil
de controlar desde que os apiários estivessem bem localizados (em
locais bem expostos e secos) e as colónias mantidas fortes, esta não
tem sido uma preocupação para a apicultura.
Porém, foi recentemente confirmada em Portugal uma nova
nosemose, neste caso a nosemose asiática ou tipo C, provocada pelo
Nosema ceranae, e que, tal como o ácaro Varroa terá passado das
abelhas Apis ceranae – nas quais não era uma doença grave – para
as nossas abelhas europeias, muito susceptíveis a esta doença.
Não se sabe ao certo qual a data precisa em que terá aparecido na
Europa, porém, desde 2005 que está identificada em Espanha, e
a sua presença está, até ao momento, pelo menos confirmada por
testes genéticos na zona de Trás-os-Montes.
Contudo, presume-se que a sua difusão em território nacional seja
muito maior.
Ao contrário da nosemose, a nosemose asiática não apresenta uma
sintomatologia clara (como diarreia), manifestando-se em qualquer
altura do ano, especialmente se as colónias sofrerem algum stress
que afecta directamente o seu sistema imunitário. Aparentemente,
poderá provocar uma elevada mortalidade mas esta é discreta, pois
as abelhas morrem no campo, não sendo visíveis os cadáveres no
interior ou entrada da colmeia.
Esta doença provocará, também, uma alteração do comportamento
social das abelhas, modificando a repartição do trabalho e, com
isto, uma redução da colheita, da higiene e até da postura das
mestras.
Segundo alguns autores, esta doença (que tem actuado
silenciosamente) poderá estar a provocar perdas superiores às
que actualmente são causadas pela varoose, suportando este ácaro
a “culpa” por mortalidade que na verdade se deve à nosemose
asiática, e ser um dos principais responsáveis pelo misterioso
Síndroma do Colapso das Colónias (“Colony Collapse Disorder”).
Como no caso de todas as doenças, antes de se tratar há que fazer
o seu diagnóstico, o que só pode ser feito com recurso a testes
laboratoriais, pelo que, em caso de suspeita, amostras de abelhas
devem, como habitualmente, ser encaminhadas para o Laboratório
Nacional de Investigação Veterinária (LNIV).
Como a fumagilina não está homologada para o tratamento
desta doença – embora seja eficaz – há que contrariar o ciclo
da doença, evitando que as abelhas sofram stress alimentar ou
outras perturbações e as mestras devem ser sempre renovadas. A
HiFarmax apresenta no mercado o suplemento “vitafeed Gold”, que
publicita como apresentando alguma protecção contra a nosemose,
porém, muito pouco se sabe ainda sobre esta nova doença e sobre
os meios efectivamente eficazes de a controlar e combater.

O objectivo é medir o seu índice
de mortalidade.
A província de Salamanca acolhe um projecto pioneiro em Espanha que consiste na
colocação de um microchip numa população representativa de abelhas, a fim de
estudar o seu elevado índice de mortalidade, num fenómeno conhecido como
Síndroma do Colapso das Colónias.
A investigação irá ser feita numa colaboração da Associação de Apicultores de
Salamanca com laboratórios de Granada.
Segundo as informações veiculadas, as
abelhas seleccionadas terão um microchip
na parte do tórax que permitirá a transmissão de dados diários.
O microchip é rectangular, mede 2 mm de
comprimento e 1,5 mm de largura, e sem
fios transmite a um dispositivo situado na
entrada colmeia o número de vezes que a
abelha entra e sai.
O Síndroma do Colapso das Colónias tem
sido responsável em todo o mundo pela
grande redução do número de colónias
e é uma ameaça para a apicultura. Este
sindroma, de causa ainda não totalmente esclarecida, leva a que as que abelhas
morram precocemente por esgotamento,
havendo registos de anos recentes em que
morreram mais de 30% das colónias.
As colónias experimentais serão testadas durante um ou dois anos e serão
submetidas a provas de stress, mediante
a colocação de cera limpa e cera contaminada no interior das colmeias. Outro dos
objectivos do estudo é acabar com o efeito
devastador do ácaro denominado “Varroa
destructor”, capaz de se introduzir nos
alvéolos dos favos.
Segundo os apicultores da região, quando
a rainha deposita os ovos nos alvéolos dos
favos, o “varroa” introduz-se neles antes
que a abelha os feche com cera. Passados
21 dias, na altura do nascimento das crias,
estes ácaros, que se alimentaram das
larvas, levaram ao aparecimento de malformações ao nível das patas e das asas,
nascendo as abelhas obreiras incapazes
para o trabalho de campo.
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