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  چكيده

دست آوردن  هاي زنبور استان فارس به مايت واروا زنبور عسل و به هدف اين مطالعه تعيين ميزان آلودگي فصلي كلني

كندو به  10زنبورستان و از هر زنبورستان  30در هر فصل  1391در طول سال . آلودگي در مناطق مورد بررسي است ميزان

براي تعيين ميزان آلودگي زنبوران بالغ، . زنبور به طور تصادفي نمونه برداري شد 15طور تصادفي انتخاب شد و از هر كندو 

براي تعيين ميزان آلودگي مراحل الروي، در زمان . درصد قرار داده شد 70 اي حاوي الكل اتانول ها درون ظروف شيشه نمونه

متر جدا و در كنار يخ به آزمايشگاه  سانتي 5×5اي به ابعاد  هاي يك كندو از هر زنبورستان قطعه مناسب از قسمت كناري قاب

بدن  رده وه و نوزادان را خارج كهاي شان با كمك يك پنس درپوش حجرات را برداشت منتقل شد و پس از خارج نمودن تكه

طبق نتايج به دست آمده، كمترين درصد . الرو و درون هر حجره از نظر وجود آلودگي بررسي شد و نتايج حاصله ثبت شد

 2/39درصد آلودگي ساالنه . در فصل زمستان مشاهده شد%) 50(مربوط به فصل بهار و بيشترين درصد آلودگي %) 30(آلودگي 

هاي آماري، بين فصول اختالف  با توجه به يافته. درصد به ثبت رسيد 50زان آلودگي ساالنه مراحل الروي نيز مي. درصد بود

  ).>05/0P(داري ديده نشد  يمعن
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 مقدمه

هاي خارجي زنبور عسل با انتشار جهاني  واروا از انگل

كه ساالنه خسارات زيادي را به صنعت زنبورداري وارد  است

از شمال غرب  1363اين انگل در تابستان سال . نمايد مي

كشور گزارش شد و هم اكنون در تمامي مناطق زنبورداري 

وجود گونه م. )1366شهرستاني، ( ايران گزارش شده است

. )1387عبادي، ( است Varroa destructor در خاورميانه

روي الروها و ران بالغ و هم روي زنبواين مايت هم 

اين  .گيرد هاي موجود در حجرات سربسته قرار مي شفيره

گيرد و از  ها قرار مي مايت برروي زنبوران بالغ، الرو و شفيره

رون مثل و تغذيه در د توليد. كند همولنف استفاده مي

از زنبوران  ولي در مواقع نبود نوزاد، مستقيماً استها  حجره

شدت بروز عوارض . )1387عقيلي، ( نمايد بالغ استفاده مي

هاي وارد شده در هر حجره  رابطه مستقيمي با تعداد مايت

از ديگر عوارض واروا،  .)Boecking et al., 1993( دارد

ه زنبور منتقل ويروسي كه مايت واروا ب. انتقال ويروس است

 نوع ويروس تغيير دهنده بال 18كند يكي از  مي

)Deformed wing virus( كه در بدن زنبور تكثير  است

زنبورهايي كه به اين . برد را از بين مي يابد و سرانجام آن مي

 Ariana et( نديستشوند قابل درمان ن ويروس آلوده مي

al., 2002; Tentcheva et al., 2004(.  به عدم باتوجه

هاي ژنتيكي زنبورها و تفاوت  اطالعات كافي در مورد ويژگي

ثير ادر ميزان تيمارگري آنها، كوچ نامنظم و بي برنامه، ت

ريزي انگل و استفاده غير  شرايط آب و هوايي بر ميزان تخم

اصولي از داروهاي ضد انگلي شيوع واروازيس كه بيماري 

افزايش يافته در ساليان گذشته  استناشي از اين مايت 

است كه اثرات آن بر ميزان توليد عسل كندو و تضعيف 

ها تا از بين رفتن كامل كلني ديده شده است به  كلني

همين دليل با تعيين ميزان آلودگي در فصول مختلف سال 

پيشگيري از اين بيماري  توان روشهاي جامعي جهت مي

  .ه دادمخرب اراي

 

 ها مواد و روش

زنبورستان و به  30در هر فصل از براي تعيين آلودگي 

  كندو انتخاب و  10طور تصادفي از هر زنبورستان 

 15از هر كندو به عنوان نمونه  .گيري به عمل آمد نمونه

 كندو نمونه 300بدين منظور در هر فصل از  .زنبور جدا شد

آوري جهت بررسي به  ها پس از جمع نمونه. گيري شد

نشگاه شهيد باهنر كرمان آزمايشگاه دانشكده دامپزشكي دا

براي نمونه برداري از كندوها از چند روش . منتقل شدند

  :استكه به شرح زير  شداستفاده 

اين . در مرحله اول از زنبوران بالغ نمونه برداري شد

عمل جهت تعيين ميزان آلودگي كندو و زنبورستان به 

ي نمونه گيري ابتدا به كمك برا. مايت واروا صورت گرفت

دار، درب كندوها برداشته شده و از چند شان در هر رزنبو

سپس نمونه را به ظروف . ها تهيه شدند كندو نمونه

اي حاوي الكل منتقل كرده و چند قطره مايع  شيشه

شويي به هر كدام اضافه و ظرف مقداري تكان داده  ظرف

مشخصات كامل، شامل نام زنبور، نام محل، تعداد . شد

ه شده، تعداد كندو و زمان كندو، داروهاي استفاد

درب هر ظرف را . گيري روي بدنه هر شيشه ثبت شد نمونه

ها  جهت عدم خروج الكل، با نوار چسب محكم كرده و نمونه

جهت بررسي ميزان آلودگي، به آزمايشگاه انگل شناسي 

در مرحله دوم جهت بررسي و . دانشكده منتقل شدند

يك شان از ها از قسمت كناري  تعيين آلودگي شفيره

اي با  وسيله يك چاقوي تيز قطعههكندوهاي مورد آزمايش، ب

هاي پالستيكي  متر جدا شد و در ظرف سانتي 5×5ابعاد 

چون مايت واروا الروهاي نر زنبوران . درپوش دار قرار گرفت

دهد، بنابراين  ها ترجيح مي عسل را بخصوص در كناره شان

در هر قطعه بطور  .گيري از كناره هر شان گرفته شد نمونه

اين ظروف درون . شفيره وجود داشت100تا  50متوسط 

در  .يخچال دستي و در كنار يخ به آزمايشگاه منتقل شد

آزمايشگاه هر شيشه حاوي زنبوران بالغ به تفكيك مورد 

ابتدا هر ظرف مقداري تكان داده شد تا . بررسي قرار گرفت

ر مرحله بعد روي د. ها بطور كامل از زنبورها جدا شوند مايت

به شد داده  يك ظرف دهانه گشاد، يك صافي درشت قرار

منتقل كردن محتويات نمونه به ظرف دهانه  طوريكه پس از

پس از اين كار، . گشاد، زنبورها روي صافي قرار بگيرند

صافي را برداشته و محتويات درون ظرف را از كاغذ صافي 

در مواد  ي،پس از عبور الكل از كاغذ صاف. عبور داديم

ها گشته و در  به جستجوي مايت موجود روي كاغذ زير لوپ

در  ها هصورت وجود آلودگي پس از شمارش ساده، مشاهد

ها اين عمل  براي تمامي نمونه. پرونده مربوطه ثبت شدند

جهت بررسي آلودگي حجرات نوزادي پس از . تكرار شد

خروج قطعات شان از ظرف، هر قطعه را درون يك سيني 

وسيله يك پنس به هلزي قرار داده سپس در زير نور بف

- هدر مرحله بعد ب. آرامي درپوش هر حجره را برداشتيم

هاي موجود را به آرامي خارج  وسيله پنس به ترتيب شفيره
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كرده و روي سطح شفيره و درون حجرات را جهت وجود 

در اين مرحله نيز ميزان آلودگي . آلودگي بررسي نموديم

براي تجزيه و تحليل  .ر منطقه ثبت شدندمربوط به ه

و آزمون مربع  SPSSهاي آماري  ها از برنامه تحليل داده داده

  .كاي استفاده شد

 

 نتايج

مناطق نتايج بدست آمده مربوط به آلودگي ساالنه 

نشان داد كه درصد آلودگي در دو ) 1شكل (بررسي شده 

 در دو. )2شكل( استفصل بهار و تابستان در يك سطح 

منطقه داراي آلودگي به مايت واروا بودند  9 ،فصل اول سال

در  و) 2و 1جدول (منطقه آلودگي مشاهده نشد  21اما در 

شكل ( دو فصل باقيمانده از سال آلودگي افزايش نشان داد

و  )3جدول (منطقه  14در فصل پاييز به طوريكه  ،)4 و 3

منطقه يعني نيمي از نقاط مورد  15در فصل زمستان 

هاي  با بررسي شان ).4جدول ( ررسي داراي آلودگي بودندب

 در اين رابطه از. ها ميزان آلودگي به دست آمد حاوي شفيره

درصد داراي آلودگي بودند  50منطقه بررسي شده، 30

هاي به دست آمده، درصد  با بررسي آماري داده ).5جدول (

و  5شكل ( آلودگي ساالنه مناطق مورد بررسي به دست آمد

منطقه  120زنبورستان از مجموع  47كه طبق نتايج،  )6

داراي آلودگي  استدرصد  2/39مورد پژوهش كه معادل 

هاي مختلف نشان  با مقايسه آلودگي فصل ).6جدول ( بودند

داري بين آلودگي فصول مختلف  يداده شد كه تفاوت معن

 با مايت واروا در مناطق آزمايش شده وجود ندارد

)05/0P<( ) ها، ميزان آلودگي  طبق بررسي داده). 7جدول

كندوي  300كندوها نيز به دست آمد به طوريكه از هر 

كندو  87 در آزمايش شده در فصول مختلف در فصل بهار

، در )درصد30( كندو 90 در تابستانفصل ، در )درصد29(

 و در فصل زمستان) درصد7/46( كندو 140 در فصل پاييز

. )8جدول ( ي مشاهده شدآلودگ) درصد49(كندو  147 در

با بررسي آماري اين نتايج، ميزان آلودگي ساالنه كندوها به 

با رسم ). 8جدول( درصد به دست آمد 6/38انگل واروا 

مربوط به الگوي ساالنه آلودگي مناطق آزمايش شده  نمودار

مشخص شد كه ميزان آلودگي در طي سال داراي سير 

هاي به نمونهاطالعات مربوط  ).5 شكل(است صعودي 

  .ارائه شده است 9ها نيز در جدول گرفته شده از زنبورستان

 

  در فصل بهار واروازيسفراواني شيوع  -1جدول
Table 1. Spring incidence rate of Varroasis 

Sample Affluence Rate Density % 

Infested 9 30 30 

Non infested 21 70 100 

Total 30 100 
 

  

  تابستانواني شيوع آلودگي در فصل فرا -2جدول
Table 2. Summer incidence rate of Varroasis 

Sample Affluence Rate Density % 

Infested 9 30 30 

Non infested 21 70 100 

Total 30 100 
 

 
  پاييزفراواني شيوع آلودگي در فصل  -3جدول

Table 3. Autumn incidence of Varroasis 
Sample Affluence Rate Density % 

Infect 14 46.7 46.7 

Non infested 16 53.3 100 

Total 30 100 
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  زمستانفراواني شيوع آلودگي در فصل  -4جدول 
Table 4. Winter incidence of Varroasis 

Sample Affluence Rate Density % 

Infect 15 50 50 

Non infested 15 50 100 

Total 30 100 
 

  

  ها شانفراواني شيوع آلودگي  -5جدول
Table 5. Comb infection Varroasis 

Item Affluence Rate Density % 

Infested 15 50 50 

Non infested 15 50 100 

Total 30 100 
 

  

طول سالدر  مناطق فراواني شيوع آلودگي -6جدول  
Table 6. Annual incidence of Varroasis 

Item Affluence Rate Density % 

Infested 47 39.2 39.2 

Non infested 73 60.8 100 

Total 120 100 
 

 
  داري بين فصول درجه معني -7جدول 

Table 7. Degree of statistical significance among seasons 
Test X2 Degree of freedom P value 
Chi-square 10 8 0.265 

 
  لودگي كندو ها در طول سالفراواني شيوع آ -8جدول 

Table 8. Beehive annual incidence of Varroasis 
Season Test Positive Density % 

Spring 300 87 29 

Summer 300 90 30 

Autumn 300 140 46.7 

Winter 300 147 49 

Total 1200 464 38.6 

  

 بحث

انگل واروا يكي از مهمترين آفات شناخته شده و 

شود  ت آفرين در صنعت زنبورداري دنيا محسوب ميخسار

كه از اواسط قرن اخير به دليل تماس نزديك بين زنبور 

عسل هندي و زنبور عسل اروپايي و بر هم خوردن تعادل 

طبيعي كه ميان اين مايت با زنبور گونه هندي وجود 

داشته، موجب بروز بيماري فاجعه بار در زنبور عسل اروپايي 

 Shabanov et(ون نيز گريبان گير آن است شده كه تاكن

al., 1978 .( در تحقيق حاضر ميزان آلودگي ساالنه مناطق

  .درصد گزارش شد 2/39بررسي شده 

 10ماه در فصل تابستان  در  3در تحقيقي كه به مدت 

- بهزنبورستان در مناطق مختلف جغرافيايي شهرستان كرج 

فت، آلودگي انجام گر) 1389(شمشادي و همكاران  وسيله

درصد گزارش شد كه با  8/36هاي اين منطقه،  زنبورستان

نتايج تحقيق حاضر با توجه به شباهت آب و هوايي دو 

  .منطقه همخواني دارد
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Fig. 1. Map of the studied regions 
  نقشه مناطق مورد مطالعه - 1شكل 

  

 اطالعات مربوط به نمونه هاي گرفته شده -9جدول

Table 9. Information related to the taken samples 
Row Region name Apiary owner Number 

of hives 
Drug consumption Number 

of 
samples spring Autumn 

1 Sepidan-Masiri Absalar 150 ++ + 300 
2 Kakan Keshavarz 100 + _ 300 
3 Ghaemieh-Akbarabad Hatamei 100 + _ 300 
4 Sepidan-Babakalat Noori 250 _ _ 300 
5 Mahoor Moradi 50 + + 300 
6 Sepidan.Kakan Bayrami 80 _ _ 300 
7 Sepidan-Babakalat Moradi 130 _ _ 300 
8 Ardakan road Karimpour 90 + _ 300 
9 Sepidan Babakalat Parvizi 138 ++ + 300 
10 Yasooj road. Darab H.A.parvin 800 ++  - 300 
11 Kakan.Bushehr road S.H.Hosseini 200 ++ + 300 
12 Ardakan road Masoomi 100 _ _ 300 
13 Noorabad Hosseini 75 + + 300 
14 Beheshtegomshode Ghorbani 700 _ _ 300 
15 Sepidan M. Dehghani 150 + _ 300 
16 Sepidan A. Dehghani 100 + _ 300 
17 Bereshne Zarea 150 _ _ 300 
18 Kakan Moosavi 70 + _ 300 
19 Noorabad- Ardakan Jabbari 207 _ _ 300 
20 Homayjan Rooeintan 80 + + 300 
21 Ghiro karzin. Sepidan  F.Masoomi 50 + _ 300 
22 Yasooj road. Firooz aabad Behzadi 90 _ _ 300 
23 Gachsaran road. Kakan Moradi 40 + _ 300 
24 Kazeroon. Taheri port Pazeer 75 _ _ 300 
25 Sepidan Rezaei 100 + + 300 
26 Yasooj road Moradi 80 + _ 300 
27 Ghaemieh- Noorabad Jafari 30 + _ 300 
28 Foolad kaf Vali zade 50 _ _ 300 
29 Shiraz Gh. Kaveh 85 ++ + 300 
30 Shiraz- Ghalat Nasiri 110 + _ 300 
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Fig. 2. Prevalence of varroosis in spring and summer seasons 
  ها در فصل بهار و تابستان درصد آلودگي كلني - 2 شكل

 

 

 
Fig. 3. Prevalence of varroosis in autumn season 

  ها در فصل پاييز درصد آلودگي كلني - 3 شكل
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Fig. 4. Prevalence of varroosis in winter 

  ها در زمستان درصد آلودگي كلني - 4 شكل

 
Fig. 5. Annual Prevalence of Varroa destructor in adult bees 

  زنبوران بالغ به واروادرصد آلودگي ساالنه  - 5شكل 

  

  
Fig. 6. Annual pattern of infestation in tested colonies 

  الگوي ساالنه آلودگي كلني هاي مورد آزمايش -6شكل 
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هاي  در گزارشي كه مربوط به ميزان آلودگي زنبورستان

، درصد )1382( ، بهمني و همكاراناستاستان كردستان 

هاي اين  شيوع آلودگي به مايت واروا در ميان زنبورستان

قدرت  به دليل تواند د كه ميشدرصد اعالم  100استان، 

. انتشار باالي اين مايت با توجه به وسعت كم استان باشد

در تحقيق انجام شده در استان آذربايجان شرقي در سال 

درصد  44، ميزان آلودگي اين استان به مايت واروا، 1390

اعالم شد كه با توجه به آب و هواي سرد اين منطقه، ميزان 

ر همخواني كه اين نتايج با تحقيق حاض استآلودگي باال 

Lotfi( دارد  et al., 2010(. 

نتايج تحقيق انجام شده بيانگر آن است كه شيوع 

با توجه . هاي اخير افزايش يافته است آلودگي نسبت به سال

به نمونه گيري پاييز و زمستان كه به طور عمده از مناطق 

دست آمده با ه كوهستاني انجام شد و مقايسه درصدهاي ب

توان اثر اقليم را مورد بررسي قرار  ن ميفصول بهار و تابستا

داد كه در دو فصل ابتدايي سال ميزان آلودگي در يك 

و در فصل پاييز و زمستان ميزان  )درصد30( سطح بوده

با توجه  .دشدرصد مشاهده  50و  7/46آلودگي به ترتيب 

فصل بهار  در به اينكه درمان دارويي در اكثر مناطق فقط

گيرد  پاييز مورد توجه قرار نميصورت گرفته و درمان 

توان يكي از عوامل افزايش آلودگي در پاييز و زمستان را  مي

با  .)9جدول ( عدم استفاده از دارو درماني در پاييز دانست

 وجود عوامل ها نكته قابل توجه بررسي ساير پژوهش

است كه در ايجاد تغييرات مختلف در آلودگي متعددي 

طبق مطالعاتي كه تاكنون . ثر استها به واروازيس مو كلني

صورت گرفته اثر عوامل محيطي مثل افزايش جمعيت مايت 

ها در  مي شفيرهيريزي و وجود دا دليل تداوم تخمه واروا ب

در پژوهش انجام . آب و هواي گرمسيري ثابت شده است

ها  استان فارس كه جهت بررسي آفات زنبورستان شده در

ها در  ، آلودگي كلني)1382، ايالمي و همكاران( انجام شد

درصد و در فصل زمستان  1/2 مناطق گرمسير در فصل بهار

 2/7ها نيز به ترتيب  د و آلودگي شانشدرصد گزارش  3/1

  .درصد بود 5/2و 

در تحقيق صورت گرفته در شهرستان ميانه كه داراي 

درصد از كندوها آلوده  43/4 استاقليم سرد و خشك 

كه دليل پايين بودن  )1386ران، داوودي و همكا( بودند

آلودگي، طوالني بودن فصل سرما در اين منطقه و رفتارهاي 

 .ده استشبهداشتي و تيمارگري زنبورها ذكر 

سال در شهرستان اسفراين  در تحقيقي كه در طول يك

هاي اين منطقه  صورت پذيرفت ميزان آلودگي ساالنه كلني

با توجه به آب و  درصد اعالم شد كه 5/31به مايت واروا، 

هاي سرد و  هواي اين شهرستان كه داراي پاييز و زمستان

دارد از لحاظ آلودگي، سطح بااليي  استخشك 

)Moshaverini et al., 2013(.  

تواند در آمارها اختالف ايجاد  از عوامل ديگري كه مي

ها در مقطع زماني خاصي به ديگر  كند، كوچ زنبورستان

كه اين  استهاي همجوار  ستاننقاط استان و حتي به ا

داري بين آلودگي  تواند يكي از داليل عدم معني موضوع مي

عالوه بر اين عوامل، نبودن اطالعات كافي در . ها باشد فصل

ها و  هاي موجود در استان مورد نوع و ژنوتيپ كلني

هاي خاص ژنتيكي زنبورها در روند تغيرات موثر  ويژگي

گرفته در برزيل، زنبوران بر اساس مطالعه صورت . است

عسل با منشا آفريقايي مقاومت بااليي نسبت به مايت واروا 

 ماندند داشته و بدون استفاده از درمان دارويي، زنده مي

)Guerra et al., 2010( . در تحقيق حاضر اختالف بين

ها در فصل پاييز وجود دارد  ها با آلودگي كلني آلودگي شان

ها براي استراحت زمستانه  لنيدليل آماده شدن كه كه ب

اين تفاوت در فصل زمستان نيز بين حجرات و . استكندو 

  .ها ديده شد كلني

در مطالعه انجام گرفته در استان اردبيل آلودگي 

گزارش شد كه با  2به 1حجرات نسبت به زنبوران بالغ 

 ).1387يخچالي و همكاران، (تحقيق حاضر مطابقت دارد 

ها تفاوت درصد آلودگي  ساير پژوهش در اين مطالعه مانند

در بين زنبوران بالغ در زمستان و بهار ديده شد كه دليل 

آن پرواز باالي زنبوران بالغ در بهار و استراحت بيشتر آنها 

دليل اينكه ه در پاييز و زمستان ب. استدر زمستان 

ها روي زنبوران بالغ قرار  ريزي قطع شده و مايت تخم

لودگي بخصوص در زنبوران بالغ بيشتر گيرند، ميزان آ مي

دليل اينكه قدرت پرواز زنبوران ه در بهار ب. شود مشاهده مي

ها بيشتر است، ميزان آلودگي روي زنبوران  و قدرت كلني

بطوركلي با بررسي مطالعات انجام شده . بالغ كمتر است

دست آمده در ه توان به اين نكته پي برد كه نتايج ب مي

صوص در مورد شرايط محيطي و فصل تمامي مناطق بخ

دليل تفاوت ه تواند ب داراي آمارهاي متفاوتي بوده اند كه مي

ها در مهار آلودگي، قدرت تيمارگري و  در قدرت كلني

با مقايسه تحقيقات صورت  .ها باشد اختالف ژنوتيپي كلني
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توان پي برد كه دليل عمده تغييرات در درصد  گرفته مي

 :استدنيا، به داليل زير آلودگي مناطق مختلف 
 .تفاوت در فصل نمونه گيري -
 .تفاوت در شرايط جوي مناطق مورد آزمايش -

استفاده نا صحيح و غير اصولي از داروهاي مختلف موجود  -

 .در بازار
 .ها به مناطق آلوده تفاوت در ميزان كوچ زنبورداري -
هاي اساسي در گونه و رفتارهاي بهداشتي در  تفاوت -

 .رهاي عسل مناطق مختلفزنبو

 ......تغيير در ميزان ذخيره گرده در كندوها توسط زنبور و  -
رسد تعيين ژنوتيپ زنبورهاي هر منطقه،  به نظر مي 

به بخصوص توجه ويژه  مديريت قوي در دارو درماني

ثر در درمان اين مايت در فصول بهار استفاده از داروهاي مو

رويي و وجود برنامه منظم و پاييز با رعايت اصول چرخش دا

ه ئتواند در كنترل و ارا در كوچ فصلي به ساير مناطق مي

يك نقشه جامع و كامل در مبارزه با اين آفت ويرانگر 

  .زنبورهاي عسل موثر باشد

 
 سپاسگزاري

از مديريت و معاونت امور زنبور عسل سازمان جهاد 

خصوص آقايان رجبي و انصاري، ه كشاورزي استان فارس ب

كاركنان بخش طيور اين  مچنين آقاي حسن اعتمادي ازه

هاي الزم جهت هماهنگي بهتر  سازمان به دليل همكاري

  .شود امور تشكر و قدرداني مي
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Abstract 

The ecto-parasitic mite Varroa destructor is a serious world-wide pest of the honey bee Apis mellifera and 
has being linked with the death of millions of colonies, though its role is not completely destroyer of the colony. 
The aim of this study was to determine the seasonal infestation of bee colonies in Fars province to the Varroa 
mite is devastating the honey bee. Samples of adult bees and pupae were collected from 120 apiaries in the 
spring, summer, autumn and winter during 2012-2013. Samples were taken from 30 apiaries in each season. For 
determining of infestation of adult bees, infected samples put inside the glass containing 70% ethanol. For 
determining of infestation of larval stages and pupae, in appropriate time from the side of the hive frame, a piece 
with dimensions of 5 × 5cm apart and with the ice was transported to the laboratory. Lowest rate of varroasis 
spread was in spring (30%) and it increases in the following seasons respectively and the highest rate was 
occurred in winter (50%). During the year infestation was found 39.2% of the apiaries. No significant difference 
was observed between the infection rate in different seasons (P>0.05). 
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