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A importancia da 
alimentação para a 

saúde e bem estar das 
abelhas



A importância da alimentação 
das abelhas

u A nutrição desempenha um papel importante no contexto 
atual de declínio mundial da saúde das abelhas, perca de 
biodiversidade e mudanças climáticas (Neumann & Carreeck, 
2010; Steinhauer et al. 2018).

u As alterações climáticas causam falta de quantidade e 
qualidade de pólen, também a diversidade de pólen é 
afetada. 



As abelhas obtêm os nutrientes necessários 
através da ingestão de:

Néctar
• Hidratos de carbono

Pólen
• Proteínas
• Lípidos
• Minerais
• Vitaminas

Água 
• Sais minerais



Vitelogenina – O que é?

u É a principal fonte de nutrientes

u A abelha deposita moléculas de
vitelogenina nos corpos adiposos
localizados no seu abdómen e
cabeça - agem como um
reservatório de nutrientes.

u A vitelogenina tem outras funções:

u Propriedades antioxidantes – condiciona a vida útil da rainha e da
obreira

u Funções hormonais – codificam o comportamento forrageador da
colonia

u Propriedades sanitárias e imunológicas – via geleia real as abelhas
nodrizas veiculam agentes de proteção imunitária na vitelogenina às
jovens larvas



Necessidades nutricionais - as fases da vida da 
abelha

u A qualidade de fase larvar desempenha um papel chave na duração e 
desempenho produtivo da abelha e das futuras gerações

u Condiciona a duração da vida da abelha e a sua competência sanitária

u As reservas corporais de proteína condicionam a duração média de vida 
da abelha, e a quantidade e qualidade da produção de geleia real para 
alimentar a criação

u O corpo de uma abelha saudável é constituído por cerca de 60% de 
proteína distribuída essencialmente entre o aparelho glandular, 
locomotor e muscular.



u Fase larvar – várias etapas de metamorfose,
formação dos músculos e órgãos corporais

Fonte: geleia real

u Abelhas jovens –elevadas necessidades
proteicas, desenvolvimento das glândulas
hipofaríngeas, cerigenas e aparelho
locomotor.

Fonte: pólen

u Reservas corporais – fundamentais nas
abelhas de inverno que lhe permitiram resistir
à invernada e garantir o bom desenvolvimento
da colonia na primavera seguinte

Fonte: pólen

Necessidades nutricionais - as fases da vida da 
abelha



Os nutrientes são essências para o 
desenvolvimento e sobrevivência das 

abelhas 

Principais funções dos nutrientes

Água Controla a temperatura e a humidade da 
colmeias. Contém sais minerais.

Açúcar Estimula a postura da rainha, produz energia.

Lípidos Produz e reserva energia na forma de gordura. 
Tem também funções estruturais

Vitaminas Imprescindíveis para ativar todas as funções do 
organismo

Proteínas Responsáveis pela constituição de tecidos

Aminoácidos Têm a função de formar as proteínas.



Os nutrientes são essências para o 
desenvolvimento e sobrevivência das 

abelhas 
Principais funções das vitaminas 

Tiamina (B1) Desintegra os hidratos de carbono.

Riboflavina (B2) Desenvolvimento, respiração celular, desintoxicação.

Niacina (B3) Metabolismo das proteínas, lípidos e hidratos de carbono

Ác. Pantoténico (B5) Libertação de energia 

Ác. Piridoxina (B6) Metabolismo das proteínas 

Biotina (B7) Metabolismo de hidratos de carbono

Inositol (B8) Metabolismo de gordura e fator de crescimento

Ác. Fólico (B9) Metabolismo celular

Cobalamína (B12) Regeneração de tecidos

Ác. Ascórbico (Vit.C) Antioxidante, proteção de pesticidas, transporte de oxigénio

Tocoferol (Vit.E) Antioxidante, reprodução



”Abelha gorda vs Abelha 
magra”

u Através dos aminoácidos
construem os péptidos
antimicrobianos que
constituem a hemolinfa e a
geleia real.

u Estes péptidos constituem
o sistema imunitário e
bloqueia microrganismos
indesejáveis.



Consequências da falta de nutrientes

Gordura no abdómen das 
abelhas, (A) abelha de 
campo, (B) abelha nutrida. 
Fonte: Keller 2005

BA
Diminui nº 
zangãos

Diminui 
criação

Diminui nº 
abelhas

Atrofia o 
crescimento e 
desenvolvimen
to da criação

Suscetível a 
doenças na 
criação e 
abelha 
adultas

Diminuição 
sistema 

imunológico 



BeeStrong
Doenças na criação e nutrição 
ideal



BeeStrong

u É um complemento 
alimentar que ajuda 
colmeias fracas e com 
problemas de criação.

u Para que a abelhas 
estejam fortes e 
saudáveis todo o ano. 



Quantidade de aminoácidos 
essenciais similar a geleia real 
das obreiras



Eficácia dos ingredientes

u As proteínas do ovo desempenham importantes funções 
antifúngico, antibacterianos, antivirais

u Melhor resistência a doenças

u Torna as larvas e as abelhas saudáveis, vivendo mais, melhora 
a qualidade e a quantidade de alimentação das larvas

u Abelhas saudáveis - melhor desempenho da colónia em 
condições externas



Início

4 semanas

8 semanas



Como aplicar?

Xarope (500ml a 2l) BeeStrong
Repetir ao fim de 
2/3 semanas se 

necessário
Comercial

10ml1:2

2:1



Porquê usar BeeStrong?
u Baseado em proteínas purificadas

u Crescimento notável da população de abelhas e abelhas 
mais calmas

u Estudos comprovados da melhoria da sobrevivência de larvas 
saudáveis

u Estudos comprovados do aumento da vida útil das abelhas

u Estudos comprovados na qualidade da saúde das abelhas

u 13% mais rendimento de mel com a dose padrão de 
Beestrong

u Aumento cientificamente comprovado do rendimento de 
geleia real - 16%

u As abelhas estão melhores preparadas para lidar com as 
mudanças climáticas



Vantagens de usar BeeStrong
u Aumento da qualidade e quantidade de secreção de geleia real

u Melhor alimentação das larvas = aumento da expectativa de vida

u Formação de colónias - mais larvas se desenvolvem - colónias 
mais fortes

u As abelhas vivem mais - maior produção de mel

u Passam melhor o inverno

u Proteção contra patógenos

u Melhoria da saúde geral da colónia através do apoio ao sistema 
imunológico 

u Melhor recuperação em caso de intoxicação

u Abelhas mais calmas

u Seguro para o apicultor, abelhas e meio ambiente



Número de colmeias

u Embalagens:

u 100ml de 5 a 10 colmeias

u 250ml de 12 a 25 colmeias

u 500ml de 25 a 50 colmeias

u 5l de 250 a 500 colmeias



A saúde das abelhas depende 
só da alimentação?

u Não! a alimentação e o controlo da varroa são 
fundamentais para a sobrevivência das abelhas e da 
colónia. 

u Garante sempre uma boa alimentação e que os níveis de 
infestação estão baixos. 

u A varroa e a alimentação permitem que as tuas abelhas 
estejam saudáveis 

Para isso conta também connosco e usa o 
VarroMed®





Quando usar o VarroMed

u Em todas as tuas colmeias, sempre e quando precises. Incluindo 
na Primavera.

u Depois da aplicação do Amitraz para aumentar e garantir a 
eficácia. 

u Nos enxames, para garantir que está livre de varroa.

u Durante os desdobramentos.

u Quando há pouca ou nenhuma criação.

u Durante todo o ano



Vantagens de Varromed

Para Apicultura Biológica

Não precisa de  
equipamento extra

Não precisa de enjaular  a
rainha

I

Feito para abelhas
Inócuo para o apicultor
Não precisa de receita 
veterinária

Primeiro tratamento de  
Primavera registado

Com e sem criação

Primeiro produto com  
registo Europeu

Independente do Clima e  
da Temperatura

Pronto a Usar

Aplicação Rápida

Tempo de espera:  
Zero Dias

Tratamento para as 3  
EstaçõeS



Comprovando o 
efeito dos nossos 
produtos pela mão 
dos clientes

Façam-nos chegar também a 
sua fotografia utilizando e 
comprovando o efeito dos 
nossos produtos



🐝 Obrigada pela atenção 🐝

Azucena Marques
Tlm: +351 932 037 146
Azucena@beevital.com

Sigam a nossa  página de Facebook –
BeeVital Iberica

Passa no Stand 36 para saber mais e 
conhecer as novidades. 


