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A varroose constitúe unha das enfermidades máis graves 
que afectan ás abellas, causando grandes perdas 
económicas polo efecto daniño directo e indirecto. 

A gravidade desta parasitación xustificou a creación do 
Programa Nacional de Loita e Control de Enfermidades 
das abellas do mel, e é a única enfermidade apícola que 
obriga, polo menos, a un tratamento anual das colmeas 
(RD 608/2006).

Que é a Varroa destructor?
É un ácaro que vive coma un parasito externo das abellas, alimentándose da 
súa hemolinfa e corpo graso. Afecta tanto ás abellas adultas como á cría.

As últimas investigacións indican que cada vez está máis adaptada e reduce 
a súa fase nas abellas adultas (fase forética), que é onde a podemos atacar 
cos tratamentos. Ademais tamén se sabe que se esconde mellor baixo as 
abellas, abaixo vemos os sitios onde se pode poñer a varroa nas abellas 
(Ramsey, 2019).

Ciclo biolóxico da varroa

1 varroa en cela de cría de obreira daría 3-5 varroas.
1 varroa en cela de cría de abázcaro daría 6-10 varroas.

O ciclo biolóxico de varroa é exponencial.

(RAMSEY, 2019)

Infografía: David Casado
Por elo, ás veces nos parece que non temos varroa e depois do tratamento 
nos fondos vemos que isto non era así. Un 15% da varroa está nas abellas e o 
85% na cría.

A esperanza de vida dunha varroa vai dende os 25 días aos 5 meses.



Efectos da varroa nas abellas e na cría
 Ã Fíxase ás abellas e perfora o exoesqueleto de quitina.

 Ã Aliméntase da hemolinfa e do corpo graso.

 Ã Introduce na colmea outros axentes patóxenos, sobre todo virus.

 Ã Diminúe as defensas das abellas e fainas máis sensibles a outras enfermidades.

SÍNTOMAS NA CRÍA:
 Ã Cría de abella en mosaico (cría salteada).

 Ã Canivalismo de larvas.

 Ã Abellas mortas con ás e/ou abdome deformados en celas seladas.

 Ã Presenza de parasitos nas celas de cría.

Abella con virose (ás deformadas)Abella con varroa

Abella morta con deformidades e varroa Cría con varroa por enriba

Sinais da presenza de varroa
EN ABELLAS ADULTAS: 

 Ã A Varroa pode alcanzar unha poboación moi elevada en períodos de cría, 
aínda que a simple vista case non a vexamos nas abellas (ao redor dun 15% de 
ácaros estará nas abellas, o 85% na cría). 

 Ã Abellas con ás deformadas e/ou atrofiadas.  

 Ã Abellas co abdome reducido.

Xabier Xabier

Niveis de infestación
Coñecelos é imprescindible para poder tomar unha decisión acertada sobre que 
métodos de control aplicar (elección de medicamento, manexo, etc.). A inspección 
visual non é un método fiable para coñecer a gravidade da parasitación nun 
apiario.

Malas prácticas no tratamento
 Ã Tiras mal colocadas (ver debuxo).

 Ã Aplicalo demasiado tarde, cando xa está demasiado avanzada a enfermidade.

 Ã Deixar as tiras postas moito tempo, ou non retiralas cando xa finalizou o tratamento.

 Ã Poñer unha dose incorrecta (de menos ou de máis).
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RELACIÓN ENTRE OS DISTINTOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO E A VARROA DA COLMEA

Grado de infestación 
por Varroa destructor

% infestación 
na cría

% infestación  
en abellas

Mortalidade natural  
(nº ácaros)/día

Poboación total de 
 ácaros aproximada

Moi leve* 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0-200

Leve* 1 a 5 1 a 3 1 a 5 200-800

Media** de 5 a 8 de 3 a 8 de 5 a 10 800-2.000

Moderada*** de 8 a 10 de 8 a 15 de 10 a 15 2.000-4.000

Grave**** de 10 a 15 de 15 a 30 de 15 a 25 4.000-6.000

Moi grave**** Máis de 15 Máis de 30 Máis de 25 > 6.000

Dependendo da cantidade de ácaros de varroa pode requerir un manexo ou outro:
* Control ao final da estación ou da melada *** Control a curto prazo **** Require un control inmediato** Control a medio prazo

CASO A

CORRECTOS

INCORRECTOS

CASO B

EXEMPLOS COLOCACIÓN TIRAS ANTIVARROA

TÁBOA EXTRAÍDA DA GUÍA DE CONTROL DE VARROOSE DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

CASO C

Abellas

Tiras de 
tratamento

EXTRACTO DA TRADUCIÓN DA PUBLICACIÓN “MANAGING VARROA” DO DEFRA  
(DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ALIMENTACIÓN E DESENVOLVEMENTO RURAL BRITÁNICO)

Como aumenta 
a varroa nas colmeas?
A varroa pode expandirse tanto polo seu ciclo de crecemento natural (dura 4 
semanas) como pola entrada de varroa procedente doutras colmeas mediante a 
pillaxe. 

Na gráfica vemos o crecemento de varroa nas colmeas en primavera, o punto de 
infestación do que se parta é clave, xa que non é o mesmo partir de 10 ácaros 
que de 100. Como se pode ver na gráfica o crecemento é exponencial, e así en 4 
meses teríamos un grave problema para a supervivencia da colmea. Estímase 
que a partir de 100 ácaros é preciso tratar ao comezo da tempada.

Os tratamentos actuais non son 100% eficaces. Na gráfica vemos o efecto sobre 
a poboación de varroa de tres tratamentos con 80%, 90% e 99%. Os tres 
tratamentos deixan poboación de varroa viva na colmea que se seguirá a 
multiplicar.

Control de caída de varroas en fondo

Tratamento
As abellas son produtoras de alimentos, por elo é obrigatorio empregar só 
medicamentos veterinarios autorizados pola Axencia Española do Medicamento 
e Produtos Sanitarios (AEMPS). 

Se ten dúbidas debe consultar á veterinaria da Agrupación Apícola de Galicia.

Cando tratar?
Como mínimo hai que tratar unha vez ao ano. E coas resistencias e carga de 
varroa que hai nestes últimos anos hai que facer comprobacións de se precisamos 
máis tratamentos. O tratamento principal realízase despois de retirado o mel 
(para evitar a aparición de residuos), e previo invernada (para que haxa unha 
poboación sa para pasar o inverno). Debe facerse en todo o colmear e tamén 
recomendable tratar todas as colmeas dunha comarca a un tempo, para evitar 
reinfestacións. 

Control de tratamento 
Non é poñelo e esquecerse, hai que:
1.  Saber que infestación temos na colmea previo tratamento.
2. Facer control de que o tratamento está sendo efectivo.
3. Despois de retirado o tratamento temos que facer control de carga de varroa, 
para saber que nos quedaron ben tratadas e poden pasar ben a invernada.


