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НОВИ САД



BOLESTI PČELA
 Prema Međunarodnom uredu za epizootije (OIE) pčelinje zajednice 

moraju biti slobodne od: 
američke kuge pčelinjeg legla,

 evropske kuge pčelinjeg legla, 
 akaroze, 
 varooze, 
 etinioze i tropileloze. etinioze i tropileloze.
 VIRUSI PČELA – 19 virusa/ 6 ključnih.
 Bolesti pčela koje se zbog brzog širenja i šteta koje nanose pčelarstvu 

moraju suzbijati prema odredbama važećeg Pravilnika o merama 
suzbijanjia i iskorenjivanja pčelinjih bolesti (Sl. List SFRJ, br.6/88) su:

 američke kuge pčelinjeg legla,
 evropske kuge pčelinjeg legla, 
 akaroze, varooze, 
 etinioze i tropileloze.nozemoza,
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Razlozi pregleda
 Sprečavanje širenja zaraznih bolesti pčela i

pčelinjeg legla,
 Unapređenje pčelarstva-pčelinji proizvodi 

povećanje prinosa,povećanje prinosa,
 Mogućnosti transporta/selidbe
 Bezbedne kupoprodaje –matica, rojeva, 

pčelinjih društava, pčelinjih proizvoda



Угроженост пчеле
Угроженост пчеле - значајним Угроженост пчеле - значајним
губицима пчелињих заједница од
2006. године. 

 Узроци драстичних губитака
пчелињих заједница, и преко 30%, 
још увек нису коначно потврђени, 

 али су многобројна истраживања
показала да се ради о деловању

Стресори спољашње
средине:
пренасељеност, 
хладноћа, 
влага, показала да се ради о деловању

више фактора, међу којима
значајно место заузима паразит
Varroa destructor и вируси пчела.

 Већина истраживача у свету верују 
да су повећани зимски губици и 
појава CCD синдром
мултифакторијалне природе, 
фокусирано на: патогене, стрес и 
изложеност пестицидима

влага, 
глад, 
тровања
и други патогени пчела
летално стање. 



ZARAZNE BOLESTI PČELA-
VIRUSNE ETIOLOGIJE
 Virusne bolesti- prikrivene infekcije, bez izraženih 

kliničkih znakova, pa se i ne pridaje pažnja.
 Nove spoznaje- međusobno delovanje patogenih 

virusa i ostalih patogenih m.o., posebno virusa i ostalih patogenih m.o., posebno 
parazita/grinja V. Destructor,

 Posledica povećani gubici i propadanje pčelinjih 
zajednica .

 Kombinacija ovih patogena okrivljuje se i za 
mogući kolaps  zajednice u obliku “iznenednog 
nestanka” pčela.



ВИРУСНЕ БОЛЕСТИ

 На основу досадашњих сазнања, 
вирусне болести унутар пчелиње
заједнице преносе се на два основна
начина: 

 хоризонталном и хоризонталном и
 вертикалном трансмисијом.



Хоризонтални пренос вируса може се
одвијати на три начина:

 орални,
 контактни
 и аерогени. 
1. Орални пренос –
- контаминираним материјалом, првенствено матична

млеч и полен, 
- контаминираним материјалом, првенствено матична

млеч и полен, 
- у току храњења ларве и процесима трофилаксе, код

одраслих пчела,
- појавом канибализма јаја и младих ларви,
- чишћењем легла и уклањањем болесних и фецесом

онечишћених заједница



 2. Пренос контактом настаје преко сломљених
длачица или оштећењем егзоскелета пчеле. 

 Ово се најчешће дешава када је пчелиња заједница
пренасељена или код појаве грабежи

3. Аерогени пренос вирусних честица је најмање познат.
 Једини доказ је у случају трансмисије вируса Једини доказ је у случају трансмисије вируса

замућених крила



ВЕРТИКАЛНИ ПРЕНОС
 Вертикални пренос је пренос вируса са родитеља на

потомке
 Састоји се из три начина:
 венерална трансмисија-пренос са трута на матицу у 

току оплодног лета, току оплодног лета, 
 трансоваријална –преко инфицираних оварија матице

на оплођена и неоплођена јаја
 и пренос спермом из депоа сперме директно на

оплођена јаја. 
 Трансоваријална трансмисија је најзначајнија јер се

на овај начин ифицира цела заједница, јер је матица
мајка свих пчела у заједници.



ДЕЛОВАЊЕ ВИРУСА
 Може бити веома различито. 
 Многи вируси пчела инфицирају мозак, изазивајући

промене у понашању као што су:
 дезорјентација, 
 отежано учење,
 убрзано старење,  убрзано старење, 
 смањење сензорних способности, 
 проблеми на пословима сакупљања хране и др.
 На клиничком нивоу ово се може препознати као

симптом подрхтавања тела, немогућност летења и 
сакупљање пчела у групе. 

 Ови процеси зависе од врсте вируса, количине вируса и 
ткива које је инфицирано



 Do danas je identifikovano 18 vrsta virusa kod pčela. 
 Činjenica je da virusi prate pčele vekovima. 
 Ali, pčele nikada do sada nisu bile izložene ovakvom

stresu kao danas:
 varoa, 
 beli šećer,  beli šećer, 
 zamene polena,

 i insekticidi, 
 Što sve smanjuje količinu proteina i mnogih drugih

zaštitnih materija u organizmu pčela, te tako
smanjuje i imunitet



 Dokazano je:
 Ako se u zajednici pojavi neko virusno oboljenje, 

nozemoza ili varoa, te ako pčelama namećemo
preradu šećernog sirupa, dolazi do naglog sniženja
nivoa proteina u pčelinjem organizmu (Batuev, 
Grobov, 2003). 

 Zalihe proteina u telu pčele su direktno Zalihe proteina u telu pčele su direktno
proporcionalne dužini njenog života. 

 Sa druge strane, proteini su glavni resurs za dobar
rad mehanizma za ispoljavanje otpornosti na bolesti. 

 Nivo proteina u pčeli raste u jesen. 
 Nedostatak polena u periodu odgajanja zimskih

pčela, odražava se negativno na više narednih
generacija !!!!!!.



Схема праћења вируса пчелињег меда. Шематски приказ експеримената 
изведених ради испитивања антивирусних имунолошких механизама 
пчела, укључујући дсРНА изазвана имунолошка реакција. Медoносне пчеле 
су инфициране вирусом, СИНВ-ГФП и / или третиране са дсРНА, која је 
била састављена од вируса специфичне дсРНА (сп-дсРНА) или 
неспецифичне дсРНА (нс-дсРНА). 
Пчеле су сакупљене на 6, 48 и 72 сата након инфекције (хпи); обиље вируса у 
појединачним пчелама процијењена је флуоресценцном микроскопијом, 
Вестерн блот анализом и PCR



 Virusi pčela –18/19 značajnih virusa pčela, ali 6 virusa su 
potvrđeni kao veoma opasni koji uzrokuju ozbiljna oboljenja.

Resultati istaraživanja (2008/2009) - 36 pčelinjaka u Vojvodini,:
• black queen cells virus (BQCV) detektovan u 100% uzoraka, 
• sacbrood virus (SBV), 
• deformed wing virus (DWD) • deformed wing virus (DWD) 
• chronic bee paralysis virus (CBPV)
• acute bee paralysis virus (ABPV)
 su detektovani u 35% - 66% uzoraka,
 Kashmir bee virus (KBV) nije detektovan. 

 U pojedinim uzorcima nađeno čak 3- 5 virusa/uzorku – otežava 
stanje!!!



Virus mešinastog legla , 1 larva 
zaražena VML može da ubije više 

od milion larvi

Deformed Wing Virus, snažno 
povezan sa mortalitetom zimskih 
kolonija 

ДВВ се може наћи у свим кастама и животним 
фазама медених пчела и истрајати код одраслих без 
очигледних симптома. 
ДВВ се такође преноси преко хране, фекалија, од 
краљице до јајета, и од дрона до краљице (де 
Миранда и сар. 2012).



Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV)



DWV



Пчелињак
Број (проценат) кошница у којима је нађен вирус

BQCV DWV SBV ABPV CBPV KBV

MA
6 

(100%)
6

(100%)
5 

(83.3%)
4 

(66.6%)
1 

(16.6%)
0 

(0%)

Наша истраживања  -1

ШФ
5 

(100%)
4

(80%)
0

(0%)
3

(60%)
0

(0%)
0

(0%)

ЛБ
5 

(100%)
5

(100%)
4

(80%)
0

(0%)
2

(40%)
0 

(0%)

ТТ
5

(100%)
5

(100%)
4

(80%)
2

(40%)
2

(40%)
0 

(0%)

УКУПНО
21

(100%)
20

(95,2%)
13

(61,9%)
9

(42,86%)
5

(23,8%)
0

(0%)



 Овим истраживањима утврђено је присуство вируса црног
матичњака у 100% испитаних узорака, док су се проценти
других вируса кретали и до 70%, а једино кашмирски вирус пчела
није потврђен. 

 Нажалост у једном узорку потврђено је чак 3 до 5 вируса што
значајно усложњава проблематику.значајно усложњава проблематику.

 ДРУГО ИСТРАЖИВАЊЕ/Јужнобачки и Сремски округ
 Вирус

 ABPV 17/47%
 CBPV 20/55%
 SBV 23/64%
 DWV 4/ 66%
 BQCV 36/100%
 KBV 0%

ЗНАЧАЈНА 
ОПАСНОСТ



Moor et all . (2016)Honey Bee Viruses, the Deadly 
Varroa Mite Associates



Specifični klinički simptomi virusa
pčela
 Prisustvo virusnih čestica u košnici očituje se u

vidu specifičnih kliničkih simptoma kao što su:
 podrhtavanje tela i krila pčela,
 pojavu puzećih pčela ispred košnice sa pojavu puzećih pčela ispred košnice sa

naduvenim stomacima i dislociranim krilima,
 kao i prisustvo glatkih, sjajnih i crnih pčela

kojima stražarice ne dozvoljavaju ulaz u košnicu



DIJAGNOSTIKA VIRUSNIH 
OBOLJENJA
 Molekularne dijagnostičke metode (RT-PCR)
 Uzorak:

 Pčele  - 30-50 pčela
Pčelinje leglo – 10x10 cm Pčelinje leglo – 10x10 cm



Four Categories of Viral Infection Describe the Health 
Status of Honey Bee Colonies

Esmaeil Amiri1 *, Marina Meixner2 , Steen Lykke Nielsen1 , Per Kryger1 1 Department of 
Agroecology, Aarhus University, Slagelse, Denmark, 2 LLH, Bieneninstitut Kirchhain, 
Kirchhain, Germany
Published: October 8, 2015
DOI: 10.1371/journal.pone.0140272

Virus titers varied among the samples, and multiple virus 
infections were common in both groups with a high 
prevalence of Sacbrood virus (SBV), Black queen cell virus 
(BQCV) and Deformed wing virus (DWV). (BQCV) and Deformed wing virus (DWV). 
Based on the distribution of virus titers, we established 
four categories of infection: 
samples free of virus (C = 0),
samples with low virus titer (estimated number of virus 
copies 0 < C < 103), 
samples with medium virus titer (103 ≤ C < 107) 
and samples with high virus titer (C ≥ 107).



PREPORUKE
 Virusne bolesti  često je stres značajan okidač za nastanak 

bolesti- stresna bolest.
 Neophodno je ukloniti uslove za njen razvoj:

 Obezbediti dovoljnu količinu polena,
 Košnice zaštiti od jake svetlosti,
 Leta otvoriti široko i obezbediti dobru ventilaciju,  Leta otvoriti široko i obezbediti dobru ventilaciju, 
 Unesenu medljiku treba odstraniti,
 Bolesnu maticu zameniti zdravom,
 Davanje 1 g bakarnog sulfata (plavi kamen)/l šećernog

sirupa/pčelinjem društvu 2 puta u razmaku od 7 dana. 
 Održavanje pčelinjih zajednica u dobrom biološko-

uzgojnom stanju,
 Redovno sprovođenje mera kontrole i suzbijanje 

varooze i nozemoze,
 Redovna zamena matica



RNA interferencijalna 
tehnologija (RNAi)
 RNA interferencijalna tehnologija (RNAi) uspešno se 

koristi za čišćenje endogenih insekata (uključujući medene 
pčele) gena i injekcijom i hranjenjem. 

 Štaviše, pokazano je da RNAi sprečava pčele da se  Štaviše, pokazano je da RNAi sprečava pčele da se 
podlegnu infekciji sa IAPV u laboratorijskim uslovima.



Контрола
 Вируси постоје у нормалним, здравим колонијама, само

експлодирају у време стреса.
 Многи вируси су штетни само у комбинацији са другим

стресором попут Варроа или Носема.
 Активно, интегрисано управљање Варроа и другим

стресорима је од суштинског значаја за минимизирање
титара вируса.

 Редовно прегледајте своје колоније за могућу болест. 
 Имајте темељно знање о симптомима и идентификујте 

када сe друштва споро/слабо развијају или имају 
спорадичне шарене узорке, указујући да је исцрпљен и 
извучен. 

 Ако сумњате да имате болест, узмите узорак и пошаљите га 
за идентификацију. 



ПРЕВЕНЦИЈА ВИРУСНИХ 
ОБОЉЕЊА
 ДОБРЕ САНИТАРНЕ МЕРЕ/КЛЈУЧНЕ

 ЗАМЕНА САЋА
 ЗАМЕНА МАТИЦЕ
 ......... .........
 ДОБРА И ДОВОЉНА КОЛИЧИНА ХРАНЕ,
 ЈАКА ДРУШТВА
 ШТО БОЉА РЕДУКЦИЈА ВАРОЕ И НОСЕМЕ



Varooa destructor
 Varooza je parazitarno oboljenje pčela i pčelinjeg legla.
 Uzročnik- parazit Varooa destructor





Варроа ИМА ДВА ЖИВОТНА 
ЦИКЛУСА, ФОРЕТИЧКУ ФАЗУ- НА 

ОДРСЛИМ ПЧЕЛАМА,  И 
РЕПРОДУКТИВНУ –У ЛЕГЛУ



 RAZVOJ PARAZITA

 Odrasla ženka varoe napusta pčelu-ulazi u radilačku ćliju 20 
časova pre poklapanja ili trutovsku 40 časova pre poklapanja
(8-10 puta veći afinitet). 

 U poklopljenoj ćeliji vrlo brzo se priprema za produkciju jaja i
njeno razmnožavanje se mora završiti u poklopljenom leglu (12 
dana u radilačkom ili 15 dana u trutovskom)

 После поклапања ћелије варои је потребно око 3 дана да 
почне да леже јаја (1 неопођено-мужјак и 4-6 оплођених-
женке),женке),

 За комплетно сазревање женки варое потребно је 6-7 дана, 
када може да живи 2-3 месеца (лети) или 5-8 месеци 
(зими).

 Преживљавање у радилачким ћелијама-1,2 живе варое/по 
ћелији, док у трутовским чак 2,2 живе варое/по ћелији



 Varoa polaže jaja priližno svakih 30 sati, 
potomci dostižu zrelost jedan za drugim, 
mužjak je polno zreo kada i prva ženka, 
kada počinje parenje i ono se vrši sve dok
ne odraste sledeća ženka. 

 Mužjak uginjava unutar ćelije.
 Mlada ženka varoe u roku od 4-13 dana

traži novu ćeliju.

 U roku od 150 dana 1 odrasla ženka varoe
umnoži i preko 1.400 potomaka, a ako se
razmnožavanje vrši u trutovskom leglu,
broj potomaka može biti i preko 6.000.



 POSLEDICE VAROE

 koristi hranu namenjenu pčelama,
 siše hemolimfu pčele (6,6% -lakša od samo 1 varoe), 

a za posledicu rađaju se oštećene pčele koje brzo
uginu.

 Životni vek napadnute pčele skraćen
Trutovima smanjena sposobnost parenja, Trutovima smanjena sposobnost parenja,

 Higijensko ponašanje zajednice smanjeno,
 Smanjena prerada rezervne hrane,
 Oslabljena stražarska služba, 
 Slabije razvijena mlečna žlezda kod mladih pčela,
 SEKUNDARNA INFEKCIJA(virusi,bakterije,gljivice) 

POGORŠAVA STATUS ZDRAVSTVENOG STANJA
ZAJEDNICE



 SEKUNDARNA INFEKCIJA

 virus mešinastog legla,
 akutna virusna paraliza,

 (Izraelski virus akutne paralize) (Izraelski virus akutne paralize)
 hronična virusna paraliza,
 kašmirski virus,
 egipatski virus,
 virus bolesti crnih matičnjaka (Nosema

cerana)



KONTROLA VAROE I UTVRĐIVANJE STEPENA
ZARAŽENOSTI

 Redovno pratiti nivo zaraženosti,
 Uvek uraditi pregled na reprezentativnom broju uzoraka.

 Pregled u toku aktivne sezone-
 1. pregled trutovskih ćelija (najmanje 100), 

 ako je % zaraženosti manji od 5%-NIJE
POTREBNO TRETIRANJE,POTREBNO TRETIRANJE,

 Ako je % zaraženosti 5-8%- treba tretirati,
 Ako je zaraženost veća od 10%- zahteva HITAN

tretman nekim od bioloških metoda suzbijanja. 
2. Pratiti prirodno otpale varoe (1 varoa/danu-120-

130 varoa u pč. društvu)



KONTROLA VAROE I UTVRĐIVANJE STEPENA
ZARAŽENOSTI

 Kontrola varoe u periodu kada nema legla: 
- za pregled se uzima najmanje 60-100 

živih pčela iz svake košnice.
- kontrolno tretiranje 20% pčelinjih- kontrolno tretiranje 20% pčelinjih

zajednica (amitraz, perizin)



METODE SUZBIJANJA

 2. HEMIJSKE- preparati na bazi: amitraza, 
fluvalinata, sistemici, kiseline...

 1.BIOLOŠKE – isecanje trutovskog legla, 
isecanje prvog i zadnjeg legla, 
postavljanje rama građevnjaka, izdvajanje
radilačkog legla, formiranje novihradilačkog legla, formiranje novih
zajednica, 



KRITIČNI PERIOD! POSLE VRCANJA 
SUCOKRETA-

ЗИМСКЕ ПЧЕЛЕ



PRIMENA ORGANSKIH KISELINA

MRAVLJA KISELINA-
KRATKOTRAJNI TRETMAN-65% MK i to 2 ml/ulici

odozgo na satonoše, a odozdo na podnjaču 85% 
MK (30-40 ml/društvu natopljeno na sunđerastu
krpu 15x20 cm, sa obaveznom mrežastom
podnjačom), opt. temperatura tretiranja 14-25 C
(18-19), a tretman ponoviti 2-3 puta u narednih 7 
dana (21 dan)dana (21 dan)

DUGOTRAJNI TRETMAN- korišćenjem jednostavnih
isparivača (Kramer ploče) i modifikovanih isp. 
(Apidae,Burmeister..),

Korišćenjem razređene mravlje kiseline (15% rastvor), 
u količini od 3 l, svakih 7 dana /0,5 l.

Obavezna prihrana pčelinje zajednice za vreme ili
nakon tretmana.



 OKSALNA KISELINA- tri načina primene:-
1.raspršivanjem (30 g dihidrata oksalne
kiseline/1 l vode (80 ml/jaka zajednica,60 ml
srednja i 50 ml slaba),

 2.nakapavanjem- (35 g dihidrata oksalne
kiseline/1 l šećerne otopine 1:1, mlake, (50 
ml/jaka zajednica, 40 ml srednja i 30 ml
slaba), 

 3.isparavanjem (1 g oksalne kiseline/1 pč. 
zajednici uzimljenoj na jednom nastavku ili 2 

 3.isparavanjem (1 g oksalne kiseline/1 pč. 
zajednici uzimljenoj na jednom nastavku ili 2 
g/pč. zajednici u Dadant nastavku ili u 2 LR
nastavka, temper. 2-14 C. 



 MLEČNA KISELINA-
 primenjuje se raspršivanjem 8 ml 15% 

mlečne kiseline po pčelama sa svake strane
okvira. 

 Tretman vršiti samo ako je temp. veća od 8 
C, a obavezno se mora tretirati 2 puta u
razmaku od 5-7 dana.



 ZIMSKI TRETMAN

 CILJ: U PROLEĆE UĆI SA MANJE OD 50 VAROA/DRUŠTVU

 SISTEMICI-isključivo kada nema legla!
- APITOL (cyamizolhidrohlorid) unosi se sa

šećernom otopinom i dozira prema jačini
društva:- 2-4 ulice-25ml/0,5g,

- 5-7 ulica-50 ml/1,0 g,
- 8-10 ulica- 75 ml/1,5 g,- 8-10 ulica- 75 ml/1,5 g,
- 11-14 ulica- 100 ml/2,0 g.

- PERIZIN (Kumafos-bojni otrov).Tretman isti kao i
apitol samo se doza uvećava 5 puta.Toksičan, 
kumulativan posebno u vosku! 

KOD OBA LEKA TRETMAN PONOVITI ZA 7 DANA!



 UZROCI GUBITKA PČELA

 Tačan mehanizam nastanka CCD nije još uvek poznat

Bolesti pčela- paraziti VAROOZA I NOZEMOZA -
Virusi, Resistencija parazita na hemijska sredstva

Loša ishrana pčela
Loša pčelarska praksaLoša pčelarska praksa

 Insecticidi-neonikotinoidi/gaučo, 

Genetski modififikovane biljke (GMO)

Zagađenja životne sredine





 Loša hrana

 Obezbediti društvu raznovrsnu paletu cvetova
(polena),kako bi se obezbedile adekvatne zalihe
meda od 1,5 kg/ulici pčela i zalihe polena od 350-
400 g/po ulici pčela

 Nedostatak kvalitetne hrane (meda i polena – Nedostatak kvalitetne hrane (meda i polena –
slaba polenska paša i slaba raznovrsnost biljaka, 
loše klimatske prilike- bilo u vidu dugih, hladnih
prolećnih dana ili visoke temperature u toku
leta)!!!



УЛОГА ПЧЕЛАРА
 Улога пчелари - са прихраном почети на време, 

почетак августа и део септембра, неки пчелари 
прихрану врше врше и у октобру????

 Касна прихрана:
 јако исцрпи пчелу, 
 смањи залихе масног ткива смањи залихе масног ткива
 и ослаби имуни систем
Дуга топла јесен- значајно повећан утрошак зимских 

залиха хране???
 Добра произвођачка пракса/апитехника
Добра хигијенска пракса
Добра ветеринарска пракса у пчелињаку!!!



ULOGA VETERINARA
 izbor i nabavka zdravih i kvalitethih pčelinjih društava;
 redovno vršenje profilaktičkih mera;
pravilno uzimanje uzoraka;
 lečenje bolesti pčela i uvodjenje novina u proizvodnoj

tehnologiji;
 redovni monitoring nad kvalitetom pčelinjih proizvoda; redovni monitoring nad kvalitetom pčelinjih proizvoda;
dijagnostika;
obuka pčelara (na pčelinjaku prepoznaju simptome bolesti

pčela i legla)
uspostavljanje veće kooperativnosti pčelara sa veterinarskom

službom na terenu.
organizovati postupke sanacije bolesti pčelinjeg legla (virusnih, 

gljivičnih i bakterijskih oboljenja) i bolesti odraslih
pčela.(varooze, nozemoze, akaroze i drugih).



obuka mladih veterinara;
da ukaže na greške i moguće
propuste u tehnologiji pčelarenja;
 u javnom informisanju i
podizanju nivoa svesti o ulozi
pčela u biodiverzitetu i zaštiti
čovekove okoline. čovekove okoline. 
Sprovođenje PRAVILNIKA O 
MERAMA ZA SUZBIJANJE I 
ISKORENJIVANJE ZARAZNIH 
BOLESTI PČELA



PROFILAKTIČKE MERE
 Najvažniji uslovi za uspešno pčelarenje su:

1. pčelinja paša, 
2. tehnologija pčelarenja 
3. zdravstvena zaštita pčela

Nepoznavanje prva dva faktora izaziva izostanak prinosa, ali 
nepoznavanje zdravstvene zaštite pčela dovodi do gubitka 
pčelinjih društava. 

- Samo zdrava pčelinja društva na bilo kojoj paši i sa bilo kakvom 
tehnologijom mogu dati određeni prinos.

- Sintezom profilaktičkih i apitehničkih mera može se izvršiti 
prolećna, letnja i jesenja preventiva pčelinjih društava.



 držanje jakih društava na pčelinjaku ----sprečavanje
da se bolest pojavi. 

Slaba društva treba sanirati spajanjem ili
uništavanjem (predstavljaju potencijalnu
opasnost od lakog zaražavanja, iscrpljujuopasnost od lakog zaražavanja, iscrpljuju
pčelara preko cele godine i ostavljaju ga
bez ekonomskog efekta).



DEPARTMAN ZA VETERINARSKU MEDICINU
Poljoprivredni fakulteт 

Novi Sad
Poljoprivredni fakulteт 

Novi Sad


