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РЕЗИМЕ 

 Америчка куга пчелињег легла је тешко обољење ларви медоносних пчела коју 

карактерише тихо уношење у пчелињак, лагано ширење, упорно одржавање и коначно 

смрт пчелињег друштва. Први видљиви знакови болести су промене на поклопцима, мада 

се и оне јављају доста касно. Сам процес болести може се пратити са променама на 

поклопцима, променама на ларвама и у друштву у целини. Проблем присуства америчке 

куге пчелињег легла је дуже времена присутан у пчеларству Републике Србије али и 

Републике Српске. Према подацима на територији општине Зворник америчка куга 

пчелињег легла била је присутна 2017. године када су регистрована два случаја. Права 

епизоотиолошка слика је практично непозната, али је обољење значајно присутно на 

терену и има тенденцију даљег ширења. Разлога за ово има више, а најзначајнији су: 

недовољна стручна контрола пчелињака и обавезно спровођење законских мера за 

откривање, сузбијање и искорењивање болести, неконтролисана сеоба пчелињих друштава 

на пчелиње паше као и неконтролисана употреба антибиотика. У сузбијању и 

искорењивању болести веома значајна мера је рана дијагностика болести уз обавезно 

уништавање зараженог друштва, конфисковање меда и темељна дезинфекција кошнице и 

осталог прибора на пчелињаку.  

 Као материјал за дијагностику присуства америчке куге пчелињег легла у пчелињој 

заједници, методом адспекције прегледани су узорци 68 друштава, 40 друштава у једном и 

28 друштава у другом стационарном, запуштеном пчелињаку са слабим пчелињим 

заједницама. Узорковање је обухватило 10 пчелињака са 430 пчелињих заједница на 

територији општине Зворник. Од 68 прегледаних узорака доказано је присуство овог 

бактеријског обољења код 2 узорка, односно преваленца заразне болести поклопљеног 

пчелињег легла је 2,94%.  

 Америчка куга пчелињег легла се не лечи, већ у случају појаве болести предузимају 

се радикалне мере као што су затварање и контрола зараженог пчелињака, спаљивање 

рамова заједно са саћем, медом и пчелама оболелог друштва, закопавање истог и 

дезинфекција. Примена антибиотика у лечењу ове болести је је неефикасна и штетна зато 

што оставља третирана друштва као трајан извор заразе и што чини неупотребљивим 

остале пчелиње производе.  

Кључне речи: америчка куга, медоносна пчела, дијагностика болести, радикалне мере. 
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SUMMARY 

 

American foulbrood is a severe disease of honey bee brood, which is characterized by 

quiet introduction into the apiary, easy spreading, persistent maintenance and finally the death of 

the bee colony. The first visible signs of the disease are changes in the lids, although they also 

appear quite late. The disease process it`self can be followed by changes in the lids, changes in 

the larvae and in brood. The problem of the presence of the American foulbrood is present in the 

beekeeping of the Republic of Serbia and the Republic of Srpska for a long time. According to 

the data on the territory of the municipality of Zvornik, the American foulbrood is present since 

2017, when first two cases were registered. The true epizootiological picture is practically 

unknown, but the disease is significantly present in the field and has a tendency to spread further. 

There are several reasons for this, but the most important of them are: insufficient professional 

control of beehives and mandatory implementation of legal measures for detection, control and 

eradication of diseases, uncontrolled migration of bee colonies to bee pastures and uncontrolled 

use of antibiotics. In the suppression and eradication of the disease, a very important measure is 

the early diagnosis of the disease with the obligatory destruction of the infected society, 

confiscation of honey and thorough disinfection of the hive and other accessories in the apiary. 

As material for diagnosing the presence of American foulbrood in the bee community, 

samples of 68 societies, 40 societies in one and 28 societies in another stationary, neglected 

apiary with weak bee communities were examined. The sampling included 10 beehives with 430 

bee communities on the territory of the municipality of Zvornik. Out of 68 examined samples, 

the presence of this bacterial disease was proven in 2 samples, the prevalence of infectious 

disease of covered bee brood is 2.94%. 

The American foulbrood is not curable, but in case of disease, radical measures need to 

be taken, such as closing and controlling the infected beehive, burning the frames together with 

honeycomb, honey and bees of the diseased society, burying it and at the end desinfecting. The 

use of antibiotics in the treatment of this disease does not prove effective, beside that it is very 

harmful because it leaves the treated colonies as a permanent source of infection and makes other 

bee products unusable. 

Key words: American plague, honey bee, disease diagnosis, radical measures. 
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1.УВОД 
 

Apis melifera, медоносна пчела, припада реду инсеката Hymenoptera, који обухвата 

преко 100.000 врста мушица, оса, мрава и пчела, чији  еволуцијски корени датирају пре 

више од триста милиона година (Weinstock et al., 2006). Род медоносних пчела, Apis, је 

најпрепознатљивији међу свим инсектима захваљујући својој великој улози у агрокултури 

и опрашивању (Kritsky, 2010). У оквиру овог рода од значаја за апикултуру су следеће 

врсте: патуљаста пчела (Apis florea), горостасна пчела (Apis dorsata), индијска пчела (Apis 

indica s. cerana) и медоносна пчела (Apis melifera). Од највећег значаја за апикултуру 

наших подручја је врста Apis melifera која обухвата велики број подврста укључујући и 

следеће варијатете: Apis melifera melifera (тамна, немачка црна пчела), Apis melifera carnica 

(крањска пчела), Apis melifera ligustica (жута, италијанска пчела), Apis melifera caucasica 

(кавкаска пчела) (Бацић и сар., 2016). За ове врсте је карактеристичан високо развијен 

социјални начин живота са веома сложеним односима међу члановима друштва, те од 

извршења појединачне улоге сваке јединке зависи опстанак заједнице у целости. 

 

У Србији је заступљена крањска пчела (Apis mellifera carnica). Њене најважније 

особине су изузетна мирноћа, дуговечност и добро презимљавање са релативно малом 

потрошњом хране. Пчеле имају незаменљиву улогу у екосистему због своје физиологије, 

бројности и распрострањености. Оне су веома битни опрашивачи и род многих врста 

биљака зависи од њих, а самим тим и других бића. Човек је осмислио одговарајуће методе 

и начине узгајања. Данас се пчелиња друштва махом узгајају у такозваним кошницама са 

покретним саћем које омогућавају бољи увид у збивања унутар саме кошнице што 

доприноси рационалнијем искоришћавању пчела. Кошнице су део сваког пчелињака, а у 

односу на мобилност, пчелињаци могу да буду: стационирани, селећи и екопчелињаци.  

На територији Републике Србије према попису из 2012.год регистровано је око 12.000 

пчелара који у свом поседу имају око 678.000 пчелињих друштава. Према незваничним 

подацима данас постоји преко 1 000 000 пчелињих друштава у Републици Србији. 

  

 Просечна производња меда по кошници износи од 20 до 25kg, а у добрим годинама 

скоро и дупло више. У периоду од 2013. године па до данашњих дана, просечна 

производња меда по кошници износи свега од 12 до 15kg меда, као последица климатских 

непогода, не напредовања пољопривреде и агрокултуре те и прекомерне употребе 

пестицида и све учесталијег присуства пропадања целих пчелињих заједница. 

Проблеми са пчелињим болестима, са којима се сусрећу пчелари широм света су присутни 

и код нас. Дуги низ година је познато да је Америчка куга пчелињег легла присутна у 

нашим кошницама, а са њеним последицама, као и са последицама присуства и других 

пчелињих зараза, почињемо боље да се упознајемо тек сада.  

 

 Данас знамо да на степен инфекције ове, а и многих других зараза, у највећој мери 

утичу вештине и знање самих пчелара, услови пчеларења, климатски и географски 

фактори, као и стручност ветеринара у спровођењу превентивних и предузимању 

терапијских мера. Као последица необразовања и неинформисаности, прекомерне 

употребе и злоупотребе многобројних врста пестицида и других опасних материја, не 

спровођењем мера здравствене заштите, пчеларска производња се и у Србији суочава са 
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проблемима, који су од великог, како локалног тако и глобалног значаја. Из ових разлога 

улога ветеринара у овој грани пољопривреде је неизоставна. Дужност ветеринара је да 

редовно контролише здравствена стања пчелињих заједница, спроведе одговарајуће 

превентивне методе и друге мере у циљу раног откривања, спречавања ширења, сузбијања 

и искорењавања болести пчела (Правилник о програму мера здравствене заштите 

животиња). Посебно је битно пријавити болести пчела, које су обавезне за пријављивање 

у складу са Правилником о Листи нарочито опасних заразних болести животиња и Листи 

заразних болести животиња које се обавезно пријављују, као и начину њихове пријаве и 

одјаве. („Сл. Гласник РС“, бр. 49/2006) као и у складу са препорукама ОИЕ. Дужност 

ветеринара представља и едукација пчелара у циљу подстицања развоја пчеларске 

производње на територији наше земље, као и очување здравља људи. 

 

 

Пчеле су генерално осетљиве на вирусне, бактеријске, протозоалне, гљивичне и 

инфекције паразитима. Степен осетљивости одраслих пчела на болести зависи од 

отпорности пчелињег друштва, то значи да ће болест бити присутна у оним друштвима 

која су мање отпорна. Велика и јака пчелиња друштва су способна да се одупру многим 

болестима.  

 

 

Постоји велики број болести пчела, али код нас су највише заступљене: Америчка 

трулеж пчелињег легла (Paenibacillus larvae), Европска трулеж пчелињег легла 

(Melissococcus pluton), Кaмено легло (Aspergillus flavus), Варооза (Varroa destructor), 

Ноземоза (Nosema apis), Акароза (Acarapis Woodi). Међутим, најзначајнија од поменутих 

обољења свакако је америчка куга пчелињег легла која доводи до угинућа подмладка и 

пчелиње друштво неминовно слаби и на крају изумире. 

 

 

Америчка куга пчелињег легла (Pestis аpium) је веома значајна заразна болест која 

својим присуством у пчелињаку доводи до значајних економских губитака како 

директних, уништавајући пчелиње друштво, једно или више, а некада и цео пчелињак, 

тако и индиректних. Болест карактеришу промене на поклопљеном леглу, док одрасле 

пчеле не оболевају. Узорчник ове болести је бактерија Paenibacillus larvae var. larvae која 

је у облику спора изузетно отпорна и у пчелињим производима и опреми остаје активна 30 

и више година. Узрочник се може наћи у два облика – вегетативном у инфицираној ларви 

и спорогеном у угинулој ларви, меду и другим срединама. Истраживања су показала да 

узрочник може бити присутан у кошници годину и више дана, а да нема изражених 

клиничких симптома болести. (Hanesen, 1982; Hansen и  Rasmusen; 1986, Werner, 2003). 

Примена антибиотика у борби против ове болести је неефикасна и штетна зато што  

оставља третирана друштва као трајан извор заразе и сто чини неупотребљивим остале 

пчелиње производе.  

Редован преглед и рана дијагностика болести, уз добру пчеларску праксу, 

представљају право и трајно решење за добробит и развој пчеларства у борби са 

америчком кугом пчелињег легла. Ова болест пчелињег легла налази се на листи ОIE. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРE 
 

Америчка куга пчелињег легла  (Pestis Apium) je веома контагиозна болест легла, 

која као ланчаста зараза у свом почетку има ензоотски карактер, а касније својом 

упорношћу у одржавању и лаганом ширењу у пчелињаку и околини, досеже размере 

епизоотије (Ђуричић и сар.,1997). Ово обољење доводи до слабљења или потпуног 

губитка пчелињих заједница, те његове заразне експанзије на све пчелињаке у подручју од 

око пет километара квадратних (Сантрач, 2019). Америчка куга је бактеријска болест 

(легла) узрокована бактеријом Paenibacillus larvae var. larve. Споре су изузетно отпорне на 

топлотне и хемијске агенсе и могу преживети дуги низ година у стaром саћу (од оболелог 

мртвог легла), производима и опреми за кошнице. Само су споре способне да изазову 

болест.  

Ширење болести у зараженој кошници иде од ћелије до ћелије и преносе је младе 

пчелe (неговатељице, хранитељице и чистачице), а од болесне на здраву кошницу 

најчешће преноси сам пчелар. Болест односно споре преносе и саме пчеле крадљивице, 

грабежом, пошто оболела друштва слабе, те их лако нападају јача, одузимају од њих мед и 

зараза се преноси у јака пчелиња друштва. Трутови такође могу бити преносиоци а поред 

њих и разне штеточине (восков мољац, гриње, мрави итд.).  

 

2.1. Историја болести 

 

За поједине болести пчела постоје литературни подаци који говоре да су биле 

познате веома давно и да су болести пчелињег друштва проучаване преко 2000 година. 

Тако Бакер (1942) у анализи својих истраживања везаних за америчку кугу пчелињег 

друштва наводи податке о Аристотеловим (384-322 п.н.е) белешкама о пчелињим 

болестима. 

У својим радовима Cohn и Eidm (цит.према Sutteru, 1963), су испитивали пчелиње 

саће оболело од куге и утврдили присуство спора. Они су изоловали узрочника куге и 

назвали га Bacilius alvei. Одмах после овог открића болест је добила име европска куга, из 

разлога што је била заступљена у Европи, а и већина истраживања је обављена у Европи. 

Подаци да се европска куга разликује уочавали су у последњој деценији XIX века 

амерички научници  и пчелари су утврдили да постоји више од једног типа куге. Ова 

истраживања  је потврдио је и White (1906, 1920) да би коначно узрочник ове болести 

добио име Bacillus larvae White, а новоткривеној болести је дато име америчка куга. Новом 

класификацијом узрочник америчке куге је назван Paenibacillus larvae larvae (Heyndrickx. 

и сар., 1996). 
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2.2. Етиологија болести  

 

 Узрочник америчке куге пчелињег легла је Paenibacilus larvae subsp. larvae (P. 

larvae) следеће таксономске класификације : 

Kраљевство: Bacteria 

Класа: Bacilli 

Ред: Bacillales                                                    

Фамилија: Paenibacillacae 

Род: Paenibacillus       

 

 По Gramu се боји позитивно, покретан је и у облику штапића величине 2,5-5 x 0.7-

0.8 µm (Слика 1.) Вегетативне форме су обрасле многобројним цилијама које им 

омогућавају кретање. 

Вегетативни облици се добро боје метиленским плавим, фуксином и геницијаном 

виолет. На микроскопском препарату тек угинуле ларве могу се пронаћи појединачно (на 

почетку инфекције) или у виду краћих или дужих ланаца из културе (после 24 часа 

инкубирања) Лолин, (1985). За разлику од спора веома су осетљиви на дејество физичко- 

хемијских агенаса, дезифицијенаса и антибиотика. 

У угинулој ларви или са старих култура налазе се само споре овог микроорганизма. Споре 

су елипсоидне, централно до терминално распоређене са дијаметром ширине 0.6-0.7x 1.3-

1.5 µm дужине. Показују Braunovo кретање када се тестирају методом висеће капи.  

(Аlippi, 1992) 

Спора је једини инфективни облик овог микроорганизма и њима се инфицирају 

младе, још не поклопљене ларве. Изузетно су отпорне на физичко- хемијске агенсе. 

Суспендоване у води издрже на 100ºC 11 минута, а у меду на истој температури пропадају 

за  160 минута. Споре које се налазе у зараженом леглу издрже 8 часова на сувој топлоти 

од 100ºС, а у воску пропадају за 20 минута на 120ºС (Лолин, 1985). Споре у меду 

ускладиштеном на прописан начин, задржавају способност исклијавања и после годину 

дана. Присутне у прополису, споре су отпорне на дејство алкохола и преко 45 дана. Исти 

облик узрочника у природним условима, у патолошком материјалу (остаци ларве, красте, 

старо саће) унутар кошнице, задржава инфективност и преко 30 година. 

  За изолацију P.larvae из патолошког материјала користе се веома сложене подлоге. 

Раније је најчешће кориштен 10%- тни крвни агар (агар + дефибрисана стерилна крв овна) 

и 10%-тни серум агар (агар + стерилан нативан серум кунића), док се данас често користи 

Ј агар (5g триптона, 15g екстракта квасца, 3g K2PO4, 20g агара, 2g глукозе и до 1000ml 

деминерализоване воде). Израсле колоније P. larvae на Ј медијуму су беличасте до 

сивкасте боје, храпаве површине и неправилних ивица, пречника од 3 до 4mm у 

дијагонали, после 48 часова инкубације на 36ºC (Alippi, 1992). Доказивање спора у меду 

потврдио је и Hansen (1984a, 1984b, 1986) уочавајући да је могуће извршити доказивање 

спора када се у 5g меда налази 10 000 спора  Paenibacillus larvae. 
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Слика 1. Paenibacillus larvae – вегетативни облик и споре (OIE,2000) 

 

 

 

 

2.3. Eпизоотиологија болести  

 

Америчка куга пчелињег легла је заразна болест ларвеног стадијума медоносне 

пчеле (Apis melifera) и других подврста пчела (Apis spp.), не и одраслих пчела, која се лако 

шири и упорно одржава у пчелињацима. 

 Болест у нашој земљи присутна дуги низ година, а њена појава се у задњих 

двадесетак година кретала просечно од 3 до 18%. Епизоотиолошка ситуација приказана 

према Ђуричић и сар. (2001) указује да је обољене значајно присутно на територији 

Републике Србије. Према подацима  на територији општине Зворник америчка куга 

пчелињег легла била је присутна 2017. године када су регистрована два случаја. 

Према извештајима Bailey (1981) америчка куга се јавља и у топлим и у 

суптропским пределима широм света. Потврђена је и у Новом Зеланду, Хавајима и југу 

Индије, али није у Африци западно од Сахаре. (Smith, 1953, 1960.) 
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2.4 Распрострањеност и путеви инфекције  

 

Америчка куга пчелињег легла се брзо и лако шири и дуго одржава у пчелињацима 

(Plavša i sar.,2006, 2007). Ширење болести у зараженој кошници иде од ћелије до ћелије и 

преносе је младе пчеле (неговатељице, хранитељице и чистачице), а од болесне на здраву 

кошницу најчешће преноси сам пчелар.  

Пчелар болест преноси на различите начине. Он често премешта саће са једне 

кошнице на другу, у разне сврхе (да спречи ројење, после врцања итд.). Код посуђивања 

пчеларског прибора зараза се врло лако уноси у пчелињак. Болест ће се лако унети у 

пчелињак и ако пчелар набави старе кошнице или старо саће, које потиче из зараженог 

друштва. Велика могућност уношења заразе у пчелињак је преко сатних основа које су 

произведне од зараженог саћа, где је извршено обично претапање па споре остају живе. 

Пчелар заразу може унети у пчелињак и прихрањивањем пчела зараженим медом, затим 

стресањем пчела из болесне кошнице  у здраву итд. 

Болест односно споре преносе и саме пчеле крадљивице, грабежом, пошто оболела 

друштва слабе, те их лако нападају јача, одузимају од њих мед и зараза се преноси у јака 

пчелиња друштва. Трутови такође могу бити преносиоци спора зато што слободно улазе у 

све кошнице. Разне штеточине (восков мољац, гриње, мрави итд.) могу из заражених 

кошница пренети опасне споре америчке куге у другу  кошницу. У измету мољаца који су 

потицали из заражених кошница установљене су споре  P.larvae. Чак је и Borchert 

(цит.према Томашецу, 1955) успео да зараженим изметом восковог мољца зарази нова 

здрава пчелиња друштва. 

Пчеле могу преносити ову болест и улазећи у отворене празне кошнице, у којима је 

угинуло заражено друштво. Оне преносе ову болест и када скупљају мед из зараженог 

саћа, које се налазе на отвереном месту или ако је већ био изврцан мед који у себи садржи 

споре, а налази се на месту приступачном  пчелама. Врло често се болест преноси чак и на 

велику удаљеност селидбом и продајом заражених друштава. 

Примарни извор заразе су оболеле и угинуле ларве (свеже или сасушене), мед, 

полен у кошници, саће, рамови и унутрашња површина зидова кошница. Према 

истраживањима Woodrova (1941) најмања инфективна доза која је потребна да изазове 

инфекцију је 35  спора за једнодневну ларву. Годину дана касније исти аутор тврди да је 

потребно само 10 спора за инфекцију једнодневне ларве док је за инфекцију ларви 

старијих од 4 до 5 дана потребно око 10 милиона спора Woodrov (1942). Заражена ларва 

угине, а угинуће настаје после затварања ћелије, током задња два дана стадијума ларве 

или прва дана стадијума лутке. Ифекција ларве, умножавање узрочника, распад и труљење 

ларве испољава се променом боје ларве. По уклањању поклопаца могу се видети ларве у 

разним фазама болести. Woodrow (1941,1942) је испитивао осетљивост ларви радилица, 

негованих од стране пчела неговатељица,апликујући споре P.larvae појединачно 

инокулацијом директно у храну за ларве. Он је утврдио ефекат узраста на осетљивост 

ларве показујући да су ларве малђе од 24 часа најосетљивије на инфекцију. Њихова 

осетљивост се смањује са повећањем старости и старије ларве нису осетљиве, код њих се 

болест ретко развије.  
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Слика 2. Хигијенско понашање пчела (уклањање остатака угинулих ларви,        

трансмисија инфекције, инфицирање здраве ларве или хране) 

 

 

 

 

2.5. Размножавање и ширење унутар друштава 

 

Споре америчке куге (АК) инфицирају пчелињу ларву у раној фази (старости 12 - 

48 часовa), углавном путем заражене хране. Старије ларве нису осетљиве и код њих се 

болест ретко развије. Инфекција се брзо шири међу ларвама, преко пчела хранитељица 

током храњења. Потребно је само  неколико спора (<10) да би се изазвала болест код 

ларви. Одрасле пчеле могу да носе споре, али не могу да оболе. Споре клијају у активни 

вегетативни облик када дођу у цревни тракт ларве, када се активно размножавају и 

масовно насељавају цревну флору. У средњем цреву се из бактерија ослобађају токсини и 

ензими који растварају ткиво ларве. Како се болест погоршава, епител црева је нарушен, а 

инфекција се шири на сва ткива, узрокујући сепсу и смрт. Смрт се догађа баш кад се ларва 

поклопи. Ларва потпуно пропада у биофилм сличан лепку. Како услови постају 

неповољни за вегетативни облик, бактерије формирају споре. Једна мртва ларва може 

садржати милионе заразних спора. 
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2.6. Клиничка слика  

 

У патогенези болести познато је да споре P.larvae унете у организам младих ларви 

отвореног легла не исклијавају одмах у вегетативне облике, већ се одређено време налазе 

у цреву ларве. Одмах по поклапању ћелија инфицираних и престанку исхране ларве   

(обично шестог дана), када пчеле престану да хране ларву, споре исклијавају у 

вегетативне облике и преко хемолимфе продиру у остале органе ларве (Goodwin и Eaton 

2002; Добрић, 2002). Тако настају промене облика, боје и конзистенције тела ларви и смрт 

ларви. 

Америчка куга је болест која захвата само пчелиње легло. Промене се дешавају у 

поклопљеном леглу и након уношења  заразе у пчелињем друштву не виде се готово 

никакве промене. Први видљиви знаци болести су промене на поклопцима, мада се и оне 

јављају доста касно и прошарано легло. Сам процес болести се може се клинички пратити 

са променама на поклопцима, променама на ларвама и друштву у целини. 

 

 

Промене на поклопцима – пошто је америчка куга болест искључиво поклопљеног 

легла, прве промене се уочавају на поклопцима ћелија. 

Ове промене настају као последица промена на зараженим ларвама, а огледају се у виду: 

промене боје, конфигурације и интегритета поклопаца и распореду залежених и 

незалежених ћелија (Лолин, 1985). Код свеже инфекције поклопци су лимун жуте боје, али 

већ после неколико дана постају тамнији све до тамно мрке боје. На поклопцима се 

уочавају и тамне мрље у средини, па делују као да су наквашени и дају им утисак прљаво 

масног саћа. Ове тамне мрље  настају од полутечне масе од угинуле ларве која накваси 

поклопац са унутрашње стране, па су поклопци благо улегнути. На поклопцима се често 

уочавају и рупице назубљених ивица, које настају као последица процеса чишћења ћелија 

oд стране пчела. Саме пчеле настоје да очисте заражене ћелије и избаце трулу масу од 

угинулих ларви и на тај начин практично разносе споре узочника по целом друштву. Како 

процес напредује и сасушивање ларве постаје веће, поклопци се увлаче ка унутрашњости 

ћелија. Ако се посматра легло у целини, запажају се раштркане поклопљене ћелије које се 

најбоље уочавају у јесен, када остаје практично само заражено легло јер матица више не 

полаже јаја (Goodwin и Eaton, 2002). 

 

 

    
Слике 3. и 4. Увучени поклопци, тамније боје, назубљених ивица (лево) и промене 

интегритета поклопаца саћа оболелог пчелињег легла (десно) 
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Промене на ларвама- на ларвама се промене уоче скидањем промењеног поклопца 

када се уочавају промене на зараженој ларви која мења своју боју и облик. Хронолошки у 

почетку ларва губи белу боју и седефасти сјај и постепено прима светложућкасту боју. За 

недељу нада после смрти, ларва добија сивожућкасту боју чак до светлосмеђе боје. За то 

време њена колутићава грађа се још уочава, али ларва постаје нешто млохавија. У 

следећој недељи она пада на доњу страну ћелије, постаје тамније боје  и губи колутићаву 

грађу и ларва се претвара у густу лепљиву масу која се развлацчи у краће нити. Три до 

четири недеље после смрти, ларва поприма изразито смеђу боју и још више постаје 

растегљива. Овај процес се завршава за око 25-30 дана од почетка инфекције (Bayleu, 

1981). 

Након тога, угинула ларва се почиње сасушивати и растегљивост масе се све више 

губи. После један и по месец од угинућа ларве, течна маса је делимично сува и држи се уз 

ћелијску страницу у облику језичка. Она се постепено сасушује и са шездест дана 

старости добија изглед црне крастице која се чврсто држи подлоге. У овом стадијуму 

болести скидањем поклопца ове ћелије изгледају као празне.  

 

 

 

     
Сликe 5. и 6. Растегљивост угинулих ларви (лево) и сасушена ларва на дну ћелије (десно) 

Извор: https://www.pcelarstvo.hr 

 

 

Промене у пчелињем друштву као целини – иако од америчке куге не оболевају 

одрасле пчеле, промене се уочавају на пчелињем друштву као целини због поремећаја у 

замени генерација пчела. Живот пчеле је кратак и у летњем периоду износи максимално 

до 42 дана. Стога је њихова измена у друштву веома интензивна, па се недостатак младих 

пчела врло брзо запажа. Зато у случајевима када болест јаче захвати друштво, оно нагло 

слаби и тако мали број пчела не може да извршава редовне и обавезне послове (негује 

преостало младо легло, храни и загрева легло итд.) па оно веома брзо угине. Истовремено 

овако ослабљено друштво постаје мета грабежи од стране околних  јаких пчелињих 

друштава. Тако и восков мољац веома често напада оваква друштва, што доприноси 

ширењу заразе. Дешава се да се тако ослабљено друштво (рој) исели из кошнице, који 

када се примети у касно лето веома често указује да потиче из заражене кошнице (Лолин, 

1985). 
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Слике 7. и 8. Здраво пчелиње легло (лево) и инфицирано пчелиње легло (десно) 

Извор: www.instagram.com 

 

2.7. Дијагноза и диференцијална дијагноза  

 

Америчка куга пчелињег легла представља деструктивну и заразну болест 

пчелињег легла која је широко распрострањена у целом свету па и у Србији. Узрочник 

овог обољења је бактерија Paenibacilus larvae spp.larvae  која има вегетативни облик и 

споре. Вегетативни облици се добро боје метиленским плавим, фуксином и геницијаном 

виолет. Споре су елипсоидне са дијаметром ширине 0,6-0,7 x 1,3-1,5 µm  У 

микроскопским препаратима тек угинуле ларве видимо га као Gram + штапић. 

Рана дијагностика америчке куге је веома битна за сузбијање овог обољења. 

Дијагнозу постављамо на основу анамнезе и клиничке слике, а потврду обољења добијамо 

у лабораторији микроскопским прегледом. Лабораторијска дијагностика подразумева 

микроскопски преглед суспектног материјала (исечак саћа са промењеним ларвама) и 

бактериолошку изолацију узрочника на специфичним подлогама (Лолин,1984).  

У складу са правилником о мерама и сузбијању и искорењивању заразних болести 

пчела ( Објављен у  ” Сл.листу СФРЈ “ , бр.68/8) дијагностичком испитивању које се врши 

у за то одређеној специјалистичкој ветеринарској организацији рада подлежу све пчелиње 

заједнице за које се посумња на заразу. Контролно дијагностичко испитивање на америчку 

кугу пчелињег легла врши се у септембру или октобру у свим пчелињацима у којима је 

зараза утврђена. 

 

2.7.1. Узорковање материјала за преглед 

 

Узорци из суспектног или инфицираног друштва: 

 

 Саће легла – величине око 20 cm
2
, исече се највише угинулих ларви или оних које 

су промениле боју. 

 Инфициране ларве/пупе – прикупљају се стерилним брисом директно из 

ћелије/саћа 

 Размаз оболелих ларви – суши се на ваздуху  

 Мед, полен, матични млеч – мед се прикупља из ћелија саћа које су близу легла, 
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може се ту налазити и у месецима пре узорковањa 

 Одрасле пчеле радилице – отресу се или скину са рамова у пластичне кесе или 

кутије 

 Одломци воска – на дну кошнице, током целе године 

 

 

 

 
 

                                 Слика  9. Узорак саћа оболелог легла 

 

Узорци за програме мониторинга и превенције: 

 

 Рутинско прикупљање узорака из друштва која нису клинички оболела 

 

2.7.2. Паковање и транспорт узорака  

 

 Саће легла – се  пакује и транспортује умотано у папирну кесу, папирну вату или 

новинску хартију 

 Брисеви – у епруветама са чепом  

 Размази- у држачима за микроскопске плочице  

 Одрасле пчеле – замрзнуте или потопљене у 70% етанол или се транспортују 

сасушене 

 Мед, полен, матични млеч- у епруветама, бочицама или пластичним кесама заједно 

са кашиком 

  

 Приликом транспорта треба спречити контаминацију узорака ( посипање, мешање 

и др.). Свеж материјал потребно је слати у фрижидеру. 

 

2.7.3. Припрема узорака за култивацију  

 

Водени раствор са спорама – загревање на 80°C 10 мин.или 95-96°C 3-5 мин. 

Ларве/пупе – потапају се у 5-10 ml стерилне воде или физиолошког раствора у епруветама 

Мед – загревање на 45-50°C и мешање а потом разређивање са 25ml воде.  

Водени филтрат полена – дисперзија 1g полена у 10ml стерилне воде и филтрација кроз 

Whatman No.1 

Одрасле пчеле у етанолу – етанол одлити и заменити стерилном водом пре ломљена 

Одломци воска- 1,5g растворити у органском растварачу (10ml): толуен, хлороформ или 
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диетил етар, потом се 2ml разреди са 6ml физиолошког раствора. Разредити у води 1:10, 

загрејати на 90°C 6 минута. Након хлађења додати органски растварач 1:9, опрезно 

помешати, оставити да одстоји 2 минута. У талогу су споре. 

 

2.7.4. Припрема узорака за PCR 

 

Колоније – једна колонија у 50µl дестиловане воде и загревање на 95°C током 15 минута, 

центрифугирање на 5 000g 5 минута. Користи се 1-5 µl супернатанта. 

Ларве – две ларве се стављају  у 1ml стерилне воде и промешају се. 100µl ове суспензије и 

900 µl дестиловане воде, вортекс, 100µl се користи за екстракцију ДНК. 

Поред ових, постоје и други протоколи.  

 
 

2.7.5. Култивација   

 

За култивацију се користи више различитих подлога: 

 

 PLA 

 

Paenibacilus larvae агар  

 

 MYPGP AGAR 
        

Mueller- Heart broth, yeast extract, potassium phosphate, glucose and piruvate 

 

 BHIT AGAR  

 

Brain- Heart Infusion medium supplemented with thiamine 

    

 
Сликe 10. и 11. Храњиви агар(лево) и BHIT агар (десно) 

 CSA 
 

       Columbia sheep blood agar 
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2.7.6. Идентификација  

 

Морфологија колонија: 

 

PLA – мале, бледо зелене или жуте боје (исте боје као подлога), благо непрозирне, 

храпаве површине, понекад са издигнутим центром. 

 

MYPGP- мале, округле, храпаве, равне или уздигнуте, беличасте до беж боје. 

 

CSA- мале, округле, сјајне, сивкастем кремасте. 

  

 
Слика 12. CSA агар 

Микроскопија  

  

 Грам: бактерије се боје позитивно 

 Карбол фуксин: у размазу ларви уочавају се елипсоидне споре са задебљалом 

ивицом, величине 1,3 x 0.6µ. 

 

 

Биохемијски тестови:  

 

 Каталаза тест – негативан или слабо и касно позитиван 

 Продукција киселине из угљених хидрата, Ј подлога 

        глукоза и трехалоза- позитиван 

        арабиноза и ксилоза- негативан 

 

Технике засноване на антителима:  

 

 AGID 

 Имунофлуоресцентни тест 

 ELISA 

 PCR 

 

Друге методе: 

 

 Тест по Holstu-u 

 Тест вијабилности 

 Резистенција на Terramycin ( OTC) 
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2.7.7. Диференцијална дијагноза  

 

 Диференцијално дијагностички треба обратити пажњу на европску кугу пчелињег    

легла, варозу  и мешинасто легло. 

 

Европска куга пчелињег легла - Док је америчка куга искључиво болест затвореног 

легла, европска куга је болест и затвореног и отвореног легла, па тако настају угинућа 

болесних ларви и у отвореном и у затвореном леглу. Узрочник болести је Melissococcus 

plutonis. Као секундарни фактори могу бити и присутни Streptococcus faecalis, Bacillus 

alvei  и  Bacillus laterosporus. Код европске куге пчелињег легла, ларве су жућкасте боје, 

често надувене, млитаве до кашасто воденасте конзистенције. Приликом извлачења из 

ћелије кида им се хитински омотач. Понекад услед сушења ларве губе белу боју, седефаст 

сјај и сегментираност, не трансформишу се у лутке, а пчеле их лако избацују из кошнице. 

 

 
Слика 13. Европска куга пчелињег легла 

Извор: Department of Agriculture and Food, Western Austaralian 

 

Вароза – Узрочник обољења су Varroa destructor и Varoa jacobsoni. У пролеће, 

често  наиђемо на угинуло пчелиње друштво са затвореним неизлеженим леглом, где у 

кошници има доста хране. Постоји дилема о узорку угинућа друштва: америчка куга 

пчелињег легла или вароза. Код варозе, по отварању поклопаца, најчешће се нађе 

формирана ларва или лутка са једном или више вароа. Код америчке куге нема 

формираних развојних облика пчела (ларва, лутка). Код млађих патолошких процеса у 

ћелији је присутна аморфна, лепљива и растегљива маса од светлосмеђе боје до боје 

чоколаде, док код старијих патолошких процеса маса је сасушена, тако да је ћелија 

наизглед празна, али се пажљивим преледом на дну може наћи црно-смеђа краста што је 

карактеристика процеса старих најмање два месеца.  
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Слика 14. Пчелиње легло оболело од варозе 

 

 

Мешинасто легло – Узрочник обољења је Iflaviridae/flavirus. Мешинасто легло је 

углавном бенигног карактера где не долази до преображаја ларви у лутке. За разлику од 

америчке куге пчелињег легла где је угинула ларва испод поклопца претворена у лепљиву 

и растегљиву масу и на крају процеса, услед сасушења, у красту (величине главе чиоде), 

код мешинастог легла испод поклопца се налази мртва сиво-смеђа ларва, која се лако 

извлачи из ћелије и има облик мешине. Уколико је процес старији, услед сушења, ларва се 

претвара у красту где се глава и задњи део тела савијају па иста добија облик чуна.  

 

 

 

 
 

Слика 15. Мешинасто легло 

 

2.8. Терапија  

 

Код појаве америчке куге специфичне терапије нема, лечење је забрањено стога се 

мора водити рачуна о превентивним мерама и сузбијању болести. Не постоји антибиотска 

превентива. 

Програми за санирање ове болести су се мењали, због развоја нових технологија, 

међутим један програм, а то је уништавање кошница и пчела, се још увек и данас 

практикује (Shimanuki, 1990). 
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 Томашец (1955) је истакао да уколико се разматрају мере о сузбијању америчке 

трулежи пчелињег легла неопходно је уважити следеће чињенице: 

 да је америчка куга заразна болест у правом смислу те речи, 

 да је њен узрочник веома отпоран, 

 да ова болест у поједином пчелињем друштву никада не престаје сама од себе, 

 да се апликацијом леком не може сигурно и трајно излечити, 

 да одрасле пчеле не оболевају од ове болести 

 

Исти аутор је препоручио као најефикаснију меру сузбијања болести, брзо и потпуно 

уништење зараженог жаришта са два поступка: 

 уништавње зараженог пчелињег друштва у целини, 

 двократни претрес пчела из зараженог друштва тзв.вештачки рој. 

 

Он дакле предлаже да: 

1. Поступак уништавања пчелињих друштава се врши сумпором који се запали 

увече у кошници и услед створеног сумпор диоксида све пчеле угину. Све 

угинуле пчеле и сви оквири са леглом се пале у ископаној јами. Сами 

кошницу дезинфиковати пламеном. 

2. Двократни претрес пчела из зараженог друштва- врши се тако да се пчеле 

пребацују у другу празну кошницу или сандук за ројеве, а затим се оставе 2-

3 дана на тамном месту, да пчеле утроше заражени мед који су понеле из 

старе кошнице. Кошница или сандук се поклапају мрежом или танком 

крпом. После 2-3 дана пчеле се претресу у нову или стару дезинфиковану 

кошницу са додатком неколико оквира вештачких сатних основа, а саће са 

леглом из зараженог пчелињег друштва спали се на ватри. Сав прибор и алат 

који се користи при раду мора се дезинфиковати ватром или кувањем у 

кључалој води у трајању најмање 15 минута. За ову методу је јако битно да 

се пчеле претресу два пута, да при томе гладују 2-3 дана и да у свом новом 

стану саме изграде саће. Препоручује се да се овај поступак примењује у 

крају где се болест јавила у већој мери и то само у пчелињим друштвима 

која су још јака. 

 

Фијан и сар. (1989) наводе да се сузбијање америчке трулежи пчелињег легла може 

вршити на два начина: уништавањем болесне заједнице спаљивањем и санирање заражене 

заједнице лечењем и претресањем. Који начин ће се применити првенствено одлучује 

ветеринарски инспектор. При првом начину сузбијања пале се све пчеле и рамови у 

којима има легла. Рамови са медом се изврцају, а мед се користи за људску исхрану. 

Изврцано саће се претопи и восак дезинфикује, а кошница дезинфикује пламеном 

бензинске лампе. При примени поступка лечења и претресања заједнице, пчелињем 

друштву у зараженој кошници дан пре претресања се даје 1g окситетрациклина 

растопљеног у једној литри шећерног сирупа. Сутрадан предвече пчеле из заражене 

кошнице се претресу у нову, или стару дезинфиковану кошницу, са новим сатним 

основама. Саће са леглом из заражене кошнице се спаљује, из осталих рамова мед се 

изврца, саће претопи, восак дезинфикује, а кошница опали пламеном бензинске лампе. 

Претресеној заједници се још даје два пута по 1g окситетрациклина у размаку од недељу 

дана. У пролеће идуће године сва пчелиња друштва у пчелињаку се поново прегледају и 
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уколико нема обољења даје им се једнократно по 1g окситетрациклина у 1 l шећерног 

сирупа. 

 

По санацији оболеле пчелиње заједнице од америчке куге пчелињег легла која је 

спроведена на адекватан начин по надзором ветеринарске инспекције, у наредна два 

месеца предузимају се мере клиничког прегледа свих осталих заједница пчелињака у ком 

је дијагностикована болест, као и пчелињих заједница пчелињака у пречнику од три 

километра од оболелог пчелињака. Код прегледа пчелињих заједница предузимају се све 

мере опреза и дезинфекције, односно добре хигијенске праксе. Уколико у наредна два 

месеца, од појаве болести на пчелињаку, није било нових случајева сумње ни дијагностике 

америчке куге пчелињег легла, како на зараженом пчелињаку тако и на пчелињацима у 

пречнику од три километра око зараженог пчелињака, сматра се да су пчелиње заједнице 

слободне од америчке куге пчелињег легла и да се може вршити промет истих. 

 

2.9. Превентивне мере 

 

У контроли заразних болести па и америчке куге пчелињег легла веома важну 

улогу имају превентивне мере. Као најчешћа превентивна мера у пчеларству кориштен је 

метод претресања. Bailey (1981) указује да је метод претресања одраслих пчела из 

оболелих друштава на ново саће често примењиван, али да овај метод није поуздан. 

Истраживања  Yeganehrada (2003) указују на нови метод ерадикације америчке куге 

третирањем заражених друштава Caspian раствором (матична млеч, феромони и други 

природни састојци) којим се још додаје полен, мед, шећерни сируп са додатком мале 

количине антибиотика.  

Werner  (2003) препоручује контролу америчке куге пчелињег легла употребом 

методе алтернативне ерадикације стварањем вештачког роја. Анализом добијених 

резултата исти аутор је закључио да је веома тешко извршити успешно лечење инфекције 

након чега су предложена два начина борбе са ово заразом: stamping out тј. спаљивање 

оболелог друштва, а други је стварање вештачког роја од оболелог друштва. У оба случаја 

легло са саћем се уништава, сва опрема се темељно чисти и дезинфикује са 1,5% NaOH. 

 

2.10. Законске, биосигурносне и зоосанитарне мере 

 
  Aмеричка куга пчелињег легла je болест која пчеларству наноси велике директне и 

индиректне штете, те је њено спречавање, сузбијање и искорењивање, код нас и у свету, 

регулисано је законским и подзаконским актима. Власници и држаоци пчела су дужни да 

се старају о здрављу и добробити истих, односно предузимају зоосанитарне и 

биосигурносне мере, што проистиче како из наше тако и светске, односно европске 

законске регулативе:   

 Закон (Закон о ветеринарству (Сл. гласник РС 91/2005))  

 Правилник (Правилник о мерама за сузбијање заразних болести пчела (Сл. 

лист СФРЈ 6/88)) 

 Правилник (Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите 

животиња, који се доноси сваке године за текућу годину)   
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 Програм мера здравствене заштите животиња (Програм мера здравствене 

заштите животиња, који се доноси сваке године за текућу годину) 

 Зоосанитарни кодекс (О.И.Е.Manual) међународне организације за заштиту 

животиња (О.И.Е.), са седиштем у Паризу  

 Одлуке комисије CE (Commission Decission) 2003/881/EC 

 Упутство савета  CE (Council Directive), 92/65/ЕEC 

 

  

  Предузимање законских мера ради сузбијања и искорењивања заразних и 

паразитских болести пчела и пчелињег легла, на основу наведене регулативе, односи се на 

следеће болести:  

 

 Aкароза (Acarosis of bees)  

 Америчка кугa пчелињег легла (American foulbrood) 

 Eвропска куга пчелињег легла (European foulbrood)  

 Вароза (Varrosis of bees)  

 Ноземоза (Nosemosis of bees)  

 Тропилелоза (Tropilaelaps clareae) 

 

 Наша законска регулатива дефинише и мере превентиве, односно услове у којима 

је могућ промет пчелињх заједница:  

       

 У промет могу да се ставе само здраве пчелиње заједнице, односно оне које 

потичу са регистрованих газдинстава и код којих су спроведене предвиђене мере 

и то:    

 а) Америчка куга пчелињег легла 

  На газдинствима у којима је у претходној години утврђена америчка куга, у 

априлу наредне године морају се клинички прегледати све пчелиње заједнице, као 

и оне које се налазе у кругу полупречника 1,5 км од зараженог пчелињака. 

 На газдинствима за узгој и продају матица, која морају бити регистрована у 

Министарству, извршиће се клинички преглед свих пчелињих заједница. Из пчелињих 

друштава, код којих постоји сумња на болест, ветеринарски инспектор ће наложити 

достављање узорака у лабораторију на преглед на америчку кугу пчелињег легла. Свака 

сумња се мора потврдити лабораторијским анализама са проценом старости процеса.  

 

  За случајеве када се у леглу приликом прегледа уоче промене сумњиве на америчку            

трулеж легла, за узорак се исече део саћа са поклопљеним леглом у коме се налази 

довољан број ћелија које показују патолошко процес. Нема посебних ограничења у 

димензијама исечка, битно је да се на њему виде патолошке промене. За потпунији 

преглед захваћеног рама могуће је послати и комплетан рам. 

 

 

У оквиру превенције ширења и контроле присуства узрочника на зараженом 

подручју, а када на леглу нема видљивих промена, спроводе се поступци раног откривања 

узрочника у заједници, тако што се у овом случају узоркује мед изнад легла, из плодишта, 

односно резервна храна изнад легла, која се у пчеларском жаргону назива медном капом. 
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Стругањем тог дела меда у количини од  5 до 10 грама појединачно, добија се узорак из 

ког је могуће добити информацију о квалитативном и кванитативном присуству 

узрочника. У случају позитивног резултата, заједницу поступцима претресања, односно 

вештачког ројења, растеретити патогеног притиска, без потребе да се таква заједница 

спаљује. Ово је изузетно корисна метода која се спроводи на зараженом пчелињаку када је 

у кратком временском периоду потребно сазнати статус суседних или свих кошница које 

су се налазиле на зараженом пчелињаку. Ово је и начин којим се врши процена 

здравственог статуса целог пчелињака на америчку трулеж, и којим се спречава колико је 

то могуће заражавање и ново заражавање заједница.  

 

           Рана диjагностика може се вршити и на потпуно „здравим„ пчелињацима у коjим 

раниjе ниjе било информациjа о присуству заразе, да би се jедном у форми овако активног 

мониторинга таj статус и потврдио. У овом случаjу могуће jе радити диjагностику групних 

узорака меда из „медне капе“ у количини од по 5 грама из сваке кошнице али тако да се у 

jедном узорку може налазити максимално 6 узорака од по 5 грама меда. Диjагностичка 

осетљивост jе у овом случаjу нижа него за поjединачне узорке, али jе и даље корисна. У 

случаjу позитивног налаза у овим пулираним узорцима, ради се поновљено узорковање из 

сваке поjедине кошнице засебно. И у овом случаjу заjедница се прегледа на клинички 

присуство трулежи на леглу (што у почетним фазама инфекциjе ниjе лако, због малог 

броjа пропалих ћелиjа коjи се теже уочаваjу и велике покривености легла пчелама, што у 

рутинском прегледу смањуjе видљивост промена). У овом случаjу се код позитивног 

налаза спора трулежи ради претресање, а не спаљивање заjедница што су оправдане 

уштеде и за пчелара, али и за Министарство коjе не мора вршити процедуру надокнаде 

настале штете. 

 

          Код набавке роjева или куповине производних заjедница купац се може са великом 

вероватноћом заштити од нежељеног уноса заразе на пчелињак тако што ће jедноставним 

узорковањем стотињак пчела и провером њиховог статуса на присуство узрочника опасне 

болести легла, спречити настанак штета. Често у овим случаjевима трговине настаjу 

губици коjе су последица слабљења латентно инфицираних заjедница коjе у неповољним 

условима постаjу клинички обољеле, а што се после у и случаjу купопродаjних спорова 

тешко може доказати. 

          Сваки пчелар може након завршеног врцања доставити узорак добро 

хомогенизованог дела укупне количине меда у количини од 250 грама како би се 

евентуално у меду утврдило присуство спора Paenibacillus larvae. Ово jе врло jедноставан 

почетак мониторинга на нивоу продуктивних заjедница коjи могу пчелару али и 

ветеринару компетентно документовати инфективни статус пчелињака. У случаjу 

позитивног налаза пчелињак се контролише на jедан од горе наведених диjагностичких 

приступа. На основу искуства земаља коjе се активно баве заштитом здравља пчела и 

искуства коjа имамо у контроли ове болести, сматрамо да би идеалан образац на основу 

ког би се ветеринару и ветеринарском инспектору пружио доказ о здравственом статусу 

пчела на америчку трулеж а за потребе селидбе пчела, могао бити и лабораториjски 

извештаj о спроведеноj диjагностици раног откривања болести. Овакво уверење у 

земљама коjе су у ветеринарски сервис увеле превентивно испитивање важи девет месеци 

од времена када jе извршено узорковање испитиваних материjала. Код набавке воска 

купац, пчелар или продавац сатних основа може прегледом воска доказати или искључити 
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његову контаминациjу спорама америчке трулежи. Ове анализе се могу добити обрадом 

правилно узетог, репрезентативног, групног узорка воска, у коjем jе са доста 

компликованиjим лабораториjским процедурама, могуће доказати узрочника. Ова анализа 

није субвенционисана од стране Министарства, што је врло погрешно.  

 

 

Превентивне поступке дефинише и међународна регулатива која се односи на   

здравствено стање пчела и увоз пчела у земље ЕУ: 

 

 Увоз пчела и бумбара из трећих земаља у земље чланице ЕУ могућ је само ако се 

америчка куга пчелињег легла, етиниоза и тропилелоза обавезне пријављивању у 

тим земљама. 

  Земље чланице ће дозволити увоз пчела на своју територију само уколико 

пошиљка пчела испуњава следеће услове:  

 

1. Пошиљка мора да потиче са територије, која није предмет забране услед појаве 

америчке куге пчелињег легла. 

 

 2. Период забране се мора продужити најмање 30 дана након последњег регистрованог 

случаја, као и дана када су све кошнице у полупречнику од 3 км  прегледане од стране 

надлежног органа, а све заражене кошнице спаљене. 

 

Ако се у пчелињаку утврди америчка куга пчелињег легла, наредиће се следеће мере: 

 

1) Затварање зараженог пчелињака;  

2) Уништавање свих заражених кошница са непокретним саћем, заједно са пчелама и 

саћем;  

3) Уништавање свих дотрајалих кошница, без обзира на тип израде, заједно са пчелама и 

саћем;  

4) Уништавање зараженог саћа и пчела из заражених кошница спаљивањем и 

закопавањем, с тим да се прибор и кошнице дезинфикују;  

5) Забрана држања пчелињих заједница без матица и спречавање ројења пчела у 

зараженом пчелињаку;  

6) Дезинфекција пчелињака и пчеларског прибора који се користи при извршавању мера 

наређених у зараженом пчелињаку одговарајућим дезинфекционим средством или, 

зависно од материјала, опаљивањем. 

   

Пчелару следује надокнада за санирана друштва, само уколико се обољење пријави на 

време (процес у старости од два месеца, старост процеса се утврђује при постављању 

коначне дијагнозе у лабораторији). 
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Слика 16. Stamping out 

(нешкодљиво уклањање саћа, рамова и меда из оболелих кошница) 

  

  За успех у пчеларењу, односно у сузбијању и искорењивању америчке куге пчелињег 

легла, неопходно је спровођење биосигурносних, зоотехничких и зоосанитарних мера:   

  

– пчеларење на адекватним просторима и одговарајућим теренима 

 – пчеларење у адекватним кошницама које се, пре насељавања пчелама, дезинфикују 

 – употреба стерилисаних сатних основа 

 – лабораторијска контрола сатних основа пчеларење јаким друштвима и са довољно 

хране 

 – обезбеђивање адекватног пчелињег гнезда са добром вентилацијом 

 – пчеларење са младом и плодном матицом 

 – присуство појилица на пчелињаку 

 – пажња код куповине ројева, матица и меда за прихрану пчела, односно редовни   

прегледи истих 

 – пажња код прихватања “дивљих” ројева 

 – не спајати слаба и јака друштва (здрава и болесна) 

 – редовни прегледи пчелињих друштава и замена саћа 

 – текућа дезинфекција у току радова на пчелињаку 

 – рано откривање болести  

– лабораторијска дијагностика 

 – stamping out  (нешкодљиво уништавање-спаљивање) у случају појаве болести 

 – спровођење законске регулативе у пчеларењу  
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3. ЦИЉ И ЗАДАТАК РАДA 

 
           Узрочник америчке куге пчелињег легла  је бактерија Paenibacillus larvae var.larvae 

која се може наћи у два облика: вегетативном и спорогеном у угинулој ларви, меду и 

другим срединама. Само су споре способне да изазову болест.  

Америчка куга пчелињег легла је веома значајна болест пчелињег легла која доводи до 

слабљења или потпуног губитка пчелињих заједница, те његове заразне експанзије на све 

пчелињаке у подручју око пет километара квадратних.  

    

Основни циљ овог истраживања је: 

 да се да преглед основних аспеката у етиологији, клиничкој слици, патоанатомском 

налазу и превенцији појаве америчке куге пчелињег легла, 

 да се изврши клинички преглед и узорковање суспектних материјала из пчелињака 

у општини Зворник у 2017/2018. години. 
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДA 

 

         У периоду августа и септембра 2017. и 2018. године, извршен је клинички преглед 68 

пчелињих друштава у 10 пчелињака  и узети су узорци (комад саћа 10x10cm са израженим 

променама које указују на америчку кугу). У пчелињаку са утврђеним клиничким 

променама (прошарано легло, поклопци удубљени, тамни са назубљеним ивицама и 

трулом растегљивом масом ларве) узети су узорци и прослеђени у Научни институт за 

ветеринарство у Новом Саду на даље испитивање. Америчка куга се доказује 

микроскопским и бактериолошким прегледом према препорукама акредитоване 

лабораторије усаглашено са стандардима OIE-a и COLOSS BEEBOOK: American 

foulbrood. Анализа добијених резултата и најважније превентивне мере биће извршене 

прегледом доступне научне литературе и добијањем експертских мишљења.   
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

         Истраживања за овај дипломски рад су извршена у периоду 2017/2018. године у 

општини Зворник у сарадњи са пчеларским удружњем. У два пчелињака, стационарна, 

запуштена, са слабим пчелињим заједницама извршен је детаљан клинички преглед 68 

друштава, 40 друштава у једном и 28 друштава у другом пчелињаку. Из истих пчелињака 

су узети узорци за лабораторијска испитивања на америчку кугу пчелињег легла што је 

приказано у Табели бр.1 . Од 68 прегледаних узорака 2 су била позитивна, што износи 

2,94%. 

Табела бр.1 : Број прегледаних кошница и узорака пчелињег легла на АКПЛ у општини 

Зворник 

Година Клинички 

прегледано 

друштава 

Узорковано 

сумњиво 

легло 

Лабораторијски 

преглед на 

АКПЛ 

Позитивно, 

% 

2017. 

 

40 12 12 2 

2018. 

 

28 2 2 0 

Укупно 68 14 14 2 
  

При клиничком прегледу важно је обратити пажњу на изглед легла, боју и структуру 

поклопаца (Слика бр. 17). 

 

Слика 17. Изглед здравог легла - поклопци испупчени, светло браон боје 
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У сумњивим друштвима су запажене видљиве промене у виду разбацаног 

(прошараног) легла, са поклопцима тамније боје и назубљених ивица (Слика бр.18 и бр. 

19). Маса ларве се на палидрвцу развлачила и до 3 cm са карактеристичним мирисом 

(Слика бр. 20). 

 

    

Слике 18 и 19. Прошарано легло (лево) и поклопци измењеног изгледа (десно) 

 

 

          Слика 20. Трула растегљива маса угинуле ларве 
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 Лабораторијском дијагностиком узетих узорака запажа се да су колоније P. larvae 

благо уздигнуте изнад површине подлоге. После 48-часовне  инкубације, раст колонија је 

бујнији, при чему су оне беличасте, благо влажне и сјајне. Идентификација колонија врши 

се макроскопским прегледом – изгледом колоније (Слика бр.21), микроскопским 

прегледом препарата бојењем по Gramumu (Слика бр.22), негативном реакцијом каталаза 

тестом и биохемијским карактеристикама.  

    

Сликe 21. и 22.  Колонија P. larvae на агару након 48 часова 

 

     

Сликe 23. и 24.  Вегетативни штапићи P. Larvae (лево) и споре P. Larvae (десно) 
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6. ДИСКУСИЈА 

 

Америчка куга пчелињег легла је упорна, прогресивна, заразна болест легла, 

ланчастог типа. Инфекција је у затвореном леглу при чему инфицирана ларва увек 

завршава летално. У Републици Србији али у Републици Српској америчка куга је 

значајно раширена. По закону зараза је обавезна за пријављивање. 

За настанак инфекције поред пријемчивих ларви потребан је и одређен број спора 

P.larvae. Број спора варира и у зависности од других фактора. Sturtevant (1932) је вршио 

вештачку инфекцију америчке куге са 5 x 10
7 

 спора P. larvae/g меда.     arrive (1958) 

извештава да је број спора неопходних за инфекцију америчке куге 5 x 10
8 

спора P. 

larvae/g меда, док су Hansen i sar. (1995) у својим истраживањима утврдили да исхрана 

пчелињих друштава медом који садржи 2 x 10
9 

 спора обавезно доводи до избијања 

америчке куге. Исхрана ларви у првих 6 дана док је ћелија отворена је врло интензивна. 

Претпоставља се да младу ларву у том периоду обиђу и нахране пчеле хранитељице око 

8.000 пута, при чему она у прва 3 дана увећа своју тежину 100 пута, а за 6 дана чак 500 

пута што је права реткост у животињском царству (Томашец, 1995). Са овако честим 

оброцима могуће је да се унесе и одређени број спора P. larvae. Brodsgaard (2003) наводи 

да су за инфекцију најосетљивије ларве у старости од 24 до 48 часова и да је најмања 

инфективна доза (ID50) 8,49 спора по једној ларви. 

Hansen и  Rasmusen (1986) су испитивали присуство спора у пчелињаку где није 

било клиничких знакова америчке куге и од 521 прегледаних узорака споре су утврђене у 

47 узорака (9,1%), док је у 11 узорака узетих из пчелињака са израженим клиничким 

симптомима спора било чак у 9 узорака (81,8%).  

Hornitzky и Clark (1990) препоручују преглед узорака меда као ефикасан начин за 

дететкцију америчке куге. Аутори су утврдили да се колоније појављују на плочи између 

2. и 4. дана и према броју израслих колонија (CFU) одређује се степен заражености 

друштва. Од 505 прегледаних узорака меда, 6 узорака (1,18%) је било у категорији (+++), 

11 узорака (2,18%) у категорији (++), а 22 узорака (4,35%) у категорији са (+). 

 У овом раду спроведено је утврђивање раширености спора P. larvae у 2 пчелињака 

са 68 друштава, 40 друштава у једном и 28 друштава у другом пчелињаку. Клинички 

преглед сумњивих пчелињих друштава није довољан за постављање дијагнозе америчке 

куге пчелињег легла. Да бисмо са сигурношћу детерминисали узрочника, неопходна је 

примена микроскопских и бактериолошких  метода, а за утврђивање соја Paenibacillus 

larvae var.larvae користе се молекуларно дијагностичке процедура (PCR). 

 Из истих пчелињака извршено и узорквање саћа са медом из плодишта. У 

лабораторији је извршено засејавање на хранљиве подлоге по методи Hansena и  
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Rasmusena,(1986). Резултати су показали да су 2 пчелиња друштва или 2,94% заражена 

спорама P. larvae. 

На основу значајних литературних података видимо да је проблем присуства спора 

P. larvae у пчелињим друштвима значајан. Споре P. larvae могу бити присутне у 

пчелињем друштву у великом броју, чак до 15 милиона, а да клинички знаци болести нису 

изражени. За настанак болести уз потребан број спора веома важно је да буду задовољени 

и други фактори као што су: снага пчелињег друштва, хигијенски нагон чишћења, 

квалитет и количина хране у кошници, редовна замена саћа и друго. Из тог разлога 

стресогени фактори доводе до појаве болести и при значајно мањем броју спора, као и 

изостанак болести код добрих и јаких друштава уз присуство великог броја спора. 

Зато је важно да се држе јака  друштва на пчелињацима, да се врши редовна замена 

саћа, да се врши редован преглед здравственог стања, да се врши редовна замена матице 

сваке друге године која има изражен нагон чишћења. Редован преглед подразумева 

детаљан клинички преглед у пролеће и јесен и лабораторијски преглед узорака меда из 

плодишта. 
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7. ЗАКЉУЧАК 

 

Америчка куга пчелињег легла је заразна болест ларвеног стадијума медоносне 

пчеле, која својим присуством у пчелињаку доводи до значајних економских губитака 

како директних, уништавајући пчелиње друштво, једно или више, а некада и цео 

пчелињак, тако и индиректних. Спада у групу заразних болести која је по закону обавезна 

за пријављивање. Код појаве ове болести неопходно је предузети велики број мера и 

поступака како би се спречило њено ширење. Због великог епизоотиолошког и 

економског значаја за пчеларство, болест је сврстана на листу нарочито опасних заразних 

болести болести животиња Светске канцеларије за епизоотије (OIE). 

На основу добијених резултата у нашем испитивању може се закључити следеће: 

1. Код појаве америчке куге пчелињег легла нема специфичне терапије оболелих 

ларви, стога се мора водити рачуна о превентивним мерама и сузбијању болести. 

2. Ако се у пчелињаку утврди америчка куга пчелињег легла врши се уништавање 

зараженог саћа и пчела из заражених кошница спаљивањем и закопавањем  

(stamping out), a прибор и кошнице се дезинфикују. 

 

3. Клиничким и бактериолошким испитивањем пчелињих друштава на територији 

општине Зворник 2017./2018. године, прегледано је 68 пчелињих друштава и 

доказано  присутво спора P. larvae у 2 узорака. 
 

4. Овим истраживањем је доказано да редован преглед и рана дијагностика болести, 

уз добру пчеларску праксу, представљају право и трајно решење за добробит и 

развој пчеларства у борби са америчком кугом пчелињег легла. 
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