
QO\742695PT.doc PE412.252

PERGUNTA ORAL O-0000/08
apresentada nos termos do artigo 108.º do Regimento
por Astrid Lulling, em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
à Comissão

Assunto: Situação da apicultura

A apicultura mundial em geral e a europeia em particular enfrentam sérias dificuldades para 
manter vivo o efectivo apícola. A produção de produtos de colmeia está gravemente ameaçada. 

Para além desta lamentável constatação, cabe sublinhar o risco de uma redução da população 
apícola e, consequentemente, de uma polinização insuficiente. Sem abelhas domésticas e sem a 
correspondente polinização, não poderemos continuar a produzir plantas, frutas e produtos 
hortícolas em níveis qualitativos e quantitativos que tão importantes são para a alimentação 
humana e animal. Para além da ameaça que pesa sobre as culturas dependentes das abelhas, é 
toda a biodiversidade que se encontra ameaçada. 

A forte diminuição das quantidades de pólen e néctar, resultante também da utilização de 
sementes modificadas e tratadas, é uma das principais causas da deterioração da situação das 
abelhas. Esta diminuição gera um desequilíbrio alimentar entre as abelhas e induz um 
enfraquecimento das suas defesas imunológicas, que as torna vulneráveis aos parasitas, a 
doenças e a diversos tipos de vírus. A presença contínua nas colmeias do parasita Varroa, "o sida
das abelhas", e a propagação do Nosema Ceranae ocupam um lugar central na crise sanitária 
apícola. Os vírus e as micoses representam igualmente uma ameaça para as abelhas domésticas. 
Os nossos apicultores chegam a perder 50%, ou mesmo 80%, das suas colmeias durante o
Inverno. 

Actualmente, a investigação científica sobre as patologias e o seu tratamento está claramente 
subdesenvolvida. 

Que esforços está a Comissão disposta a fazer para: 

– desenvolver a investigação contra os parasitas e as doenças que dizimam as abelhas; 
– estabelecer zonas de compensação ecológica (como os pousios apícolas) ricas em pólen e 
néctar e criar zonas tampão como as protecções das vias de circulação; 
– promover as medidas necessárias para lutar contra os perigos de uma polinização insuficiente, 
ou seja, a paralisação total do tratamento antiparasitário durante a floração e a redução da 
utilização de sementes modificadas;
– controlar e supervisionar a qualidade das águas superficiais, dado que as abelhas são muito 
sensíveis a qualquer deterioração do meio ambiente; 
– ajudar financeiramente as explorações em dificuldade?
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