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КРАТАК САДРЖАЈ 
 

 

 Матица, као једина фертилна јединка у пчелињој заједници, представља 

уједно и њеног најбитнијег члана. Селекција и комерцијална производња матица 

одвија се претежно у производним центрима који морају испуњавати одређене 

услове и имати матице слободне од специфичних патогена.  

 Комплексност пчелиње заједнице последица је морфолошких и 

функционалних разлика у кастама пчела и њихове хомогенизације из које 

проистиче савршена организација и расподела посла. Социјални имунитет пчела 

умногоме зависи од ове комплексности правећи ефикасне баријере приликом 

заштите здравља матице. Због велике међусобне интеракције свих чланова 

пчелињег друштва болести матице морају сe посматрати из две перспективе: 

матица-једна од чланова друштва које је заражено одређеним патогеном и матица-

индивидуа са посебним морфолошко-функционалним карактеристикама и 

болестима специфичним само за њу. Индивидуалност матице долази до изражаја 

и приликом инфестације целе заједнице и јавља се специфичан одговор матице на 

присуство патогена. 

 Болести одраслих пчела изазване су бактеријским, вирусним, паразитским 

и гљивичним узрочницима. Varroa destructor (паразит) и вируси које он преноси 

су, поред инфекције узрочником Nosema spp. (гљивица), најбитнији фактори 

губитка целих пчелињих заједница, али и матице, као и смањења економског 

профита. Разумевање тока болести, начина ширења, контроле и терапије 

представљају пресудан моменат у очувању здравља и репродуктивности матице, 

самим тим и осталих пчела. Савремено пчеларство је интензивно и пажња се мора 

усмерити мултифакторијалној одрживости квалитета. 

 Поред патогена, утицај одређених антропогених, биотичких и абиотичких 

фактора на здравље матице није занемарљив, као ни њихово синергистичко 

деловање са патогенима.  

 Приликом избијања заразе у пчелињаку, поред правовремене терапије, 

неопходно је и поступање у складу са законом. 

 

Кључне речи: матица, пчелиња заједница, болести, Varroa destructor, Nosema spp., 

вируси   
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SUMMARY 
 

 

Honey bee queen, only fertile member of bee community, represents also the 

most important member of bee community. Selection and commercial production of 

honey bee queens mostly takes place in production centers which have to satisfy certain 

conditions and need to have specific pathogens free honey bee queens. 

Complexity of bee community represents unity between morphological and 

functional differences of bee casts and their homogenization which results in perfect 

organization and work division. Social immunity depends on forementioned complexity 

that builds efective barriers and protects queen bee health. Constant interaction between 

all members of bee community has lead to two point of view on queen bee disease: 

queen bee – one of the members of bee community infected with certain pathogen and 

queen bee – unique individual with unique morpho-phunctional characteristics and 

diseases specific only for bee queens. Queen bee individuality also comes to the fore 

during infestation of whole bee community and results in specific answer to presence of 

pathogens.  

Diseases of adult bees are caused by bacteria, viruses, parasites or funguses. 

Varroa destructor (parasite) and viruses that he carries are, beside Nosema spp. 

(fungus), most important factors in loss of whole bee communities and decrease in 

economical profit. Understanding pathogenesis of diseases, way of spreading, control 

and therapy represents crucial moment in preservation of honey bee queen health and 

reproduction, but also in other honey bee casts. Modern beekeeping is intensive and 

focus of attention must be on multifactorial sustainability of quality.  

Beside pathogens, role of other factors, such as antropogenic, biotic and abiotic, 

and their effect on queen bee health must not be neglected, nor their synergism with 

pathogens.  

Adequate forehand therapy and acting in accordance with the law are equally 

important parts of disease control. 

 

Key words: honey bee queen, bee community, diseases, Varroa destructor, Nosema 

spp., viruses            
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1. УВОД 
 

 

 

 Пчеле, према таксономској класификацији, припадају колу зглавкара 

(Arthropoda) класи инсеката (Insecta) реду опнокрилаца (Hymenoptera) фамилији 

(Apidae) потфамилији (Apinae).  Потфамилији Apinae припада род Apis у коме се 

налазе четири врсте медоносних пчела (A. mellifera, A. cerana, A. indica, A. florae). 

Због могућности стварања великих колонија и осталих економски значајних 

карактеристика најзначајну врсту представља западна медоносна пчела (A. 

mellifera). На Балканском полуострву најраспрострањенији је варијетет А. 

mellifera carnica. Опширно истраживање рађено 2017. године секвенционирањем 

генома узоркованих пчела дошло је до закључка да одређене линије A. mellifera 

воде порекло из Азије (Блиски Исток) и Африке (североисточни део), али да 

постоје и линије настале разменом генетичког материјала између пчела пореклом 

из других делова Африке и Азије, као што су Арапско полуострво, Јордан и које 

су формирале сет различитих популација доласком и акомодацијом на климатске 

услове у Европи. Аутори истраживања сматрају да је цела демографска историја и 

порекло пчела једна врло комплексна прича којој треба посветити још пажње у 

будућности.  

  Пчелињу заједницу (друштво) чине три касте пчела: радилице, трутови и 

матица. Матица представља најважнију индивидуу пчелиње заједнице и једина је 

која може да полаже јаја захваљујући феромонима који супресирају 

репродуктивну функцију пчела радилица. Морфолошке карактеристике матице се 

такође разликују, те је она крупније грађе и дужег абдомена у коме се налазе 

развијени јајници са око 200 овариола. Број положених јаја по матици варира и 

износи 1000-2000 јаја дневно (просечно 1400-1600), док код изузетних примерака 

број положених јаја на дневном нивоу може достићи и 3000. Иако је матица та 
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која полаже јаја, радилице су те које на основу потреба у кошници и слободних 

ћелија саћа дефинишу капацитет положених јаја. Матица је полно зрела од 3-6 

дана после рођења, али се пари од 7-10 дана када одлази из кошнице на свадбени 

лет и пари се са више трутова. Приликом оплодње долази до директног контакта 

полног органа трута и полног органа матице. Из оплођених јаја развијају се 

радилице и матицe, а из неоплођених трутови. Као алтернативни начини повећања 

броја пчела користе се разне методе природног и вештачког изројавања пчела.  

Пчела и друштво вреде онолико колико вреди његова матица, те је 

квалитетна матица оно чему теже сви који се баве савременим пчеларством и 

гајењем матица. Селекција матица врши се праћењем производних способности 

матице, броја положених јаја, броја успешно излежених јаја, броја овариола у 

јајнику, тежине матице и осталих карактеристика. Различитим методама у 

контролисаним условима одгајају се матице високог квалитета, често се и извозе 

ван државних граница, а све у циљу формирања јаких пчелињих друштава, 

отпорних на одређене болести, која имају могућност остварења великог 

економског профита. Непоштовање закона и карантина приликом извоза или 

увоза матица или пчелињих заједница може да доведе до катастрофалних 

последица, како по пчелиња друштва тако и по економски профит. Примера ради, 

септембра 1987. године по први пут се јавила варооза у Сједињеним Америчким 

Државама, у Висконсину, када се приликом увоза одређеног броја кошница из 

Бразила није испоштовао период карантина.  

  Матица је у сталном контакту са пчелама радилицама, поготово са пчелама 

неговатељицама, а у периоду размножавања и са трутовима. Болести које се 

јављају код матице могу бити болести заједничке са одраслим пчелама или 

болести специфичне за матицу, првенствено мане и аномалије репродуктивног 

тракта и последично патолошке промене на јајима. Познавање и превенција 

болести, као и правовремено откриће и лечење представљају један од најбитнијих 

фактора за очување здравља целог пчелињег друштва. Поред наведеног, битну 

улогу игра познавање законских регулатива и контролних мера везаних за 

поједине болести и поступање у складу са њима. 
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2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВА И ОСОБИНЕ 

МАТИЦЕ 

 

 

  Медоносна пчела је социјално биће и не може да преживи самостално. 

Социјални организми су посебно осетљиви на патогене организме због 

хомогености својих колонија, блиског контакта и интензивне интеракције свих 

чланова друштва [37]. Упркос томе, социјална организација нуди веома добре и 

ефикасне баријере. Расподела посла, мрежа интеракције између чланова и 

демографија колоније три су битна фактора у ширењу патогена у социјалној 

заједници. Комбинацијом и максималном ефикасношћу ова три фактора знатно се 

смањује могућност ширења патогена у социјалним заједницама [37]. Такозвани 

социјални имунитет представља кумулативни имунитет једног пчелињег друштва. 

Форме социјалног имунитета су хигијенске навике (хигијенско понашање), 

чишћење (grooming), елиминација заражених јединки или избегавање контакта са 

њима и сакупљање смоле [6]. Свака пчелиња заједница састоји се од три касте 

пчела: радилице, трутови и матица (Слика 1). Животни век, улога и грађа сваке од 

три касте је другачија.  
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Слика 1: Три касте пчела: а) трут б) матица в) радилица (https://edis.ifas.ufl.edu) 

 Пчеле радилице деле се према својој улози у заједници и могу бити пчеле 

чистачице (у старости од 3-5. дана), пчеле неговатељице (6-12. дана), пчеле 

градитељке (12-18. дана), пчеле извиђачице, сакупљачице или стражарице (18-21. 

дана), а од 21. дана живота све пчеле су сакупљачице, које из природе у кошницу 

доносе нектар, полен, прополис и воду [151]. Свака пчела пролази кроз све фазе 

прогресије посла у зависности од старости и ова појава поделе посла у односу на 

старост пчела назива се полиетизам. Младе пчеле свој посао обављају у центру 

кошнице, а са порастом броја дана живота њихов посао заузима место 

периферније и коначно ван кошнице. Појава овакве расподеле посла назива се 

центрифугални старосно-зависни полиетизам  [6]. Верује се да је за прогресију 

посла кроз живот пчеле задужен јувенилни хормон (JH). Постоје изузеци од 

редовне прогресије посла у кошници услед фактора који имају утицаја на 

структуру пчелиње заједнице, као што су на пример тровања пчела или болести, 

где долази до реорганизације посла те млађе пчеле преузимају посао старијих и 

обрнуто [170]. Животни век пчела радилица износи 6-8 недеља у летњем и 7-8 

месеци у зимском периоду мировања. Пчела радилица у кошници има између 20 

000 и 80 000, а трутова између 300 и 800 [151]. 

Трутови су мушке јединке чија је примарна функција у кошници оплодња 

матице. С обзиром да се оплодња матице дешава ван кошнице, тзв. свадбени лет, 

сама грађа трутова је прилагођена за дуго летење, те им је грудни део тела веома 

развијен, док је апарат чула вида постављен на врху главе у циљу бољег опажања 

локације матице [158]. Иако у кошници има више стотина трутова, само најбржи 

https://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%201&document_soid=IN1102&document_version=52522
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стижу до матице, око 10-20 јединки које се паре са матицом. Трутови су полно 

зрели између 8-14. дана живота. Након акта оплодње, полни орган трута се 

прекида, он пада на земљу и умире. Слично се дешава и са трутовима у кошници, 

који буду избачени из кошнице од стране пчела, када престане матичин нагон за 

размножавањем, и изнурени у спољашњој средини умиру од глади. Трутови осим 

улоге у оплодњи, с обзиром на недостатак жаоке и неодговарајуће грађено рило, 

немају улогу ни у одбрани кошнице ни у сакупљању нектара [158]. Животни век 

се такође разликује и износи у просеку 20-30 дана.  

Матица као једина фертилна јединка у кошници са потпуно развијеним 

полним органима важи за најважнију јединку у пчелињој заједници. Морфолошки 

се разликује од пчела радилица по издуженом абдомену у коме се налазе јајници 

са око 120-200 овариола [152]. У пчелињој заједници увек је присутна само једна 

матица, осим у случајевима када млада матица мора да замени стару. У ретким 

случајевима могуће је присуство две матице, али и тада након излегања младе 

матице долази до борбе између матица где је коначни исход смрт једне. Сличан 

случај јавља се и када млада матица тражи потенцијалну матицу у стадијуму 

лутке правећи буку својим антенама и чека одговор потенцијалне матице. 

Уколико потенцијална матица одговори, млада матица долази, скида поклопац са 

ћелије саћа и убија је [152]. Матица феромонима контролише разне активности у 

кошници и супримира развој јајника радилица. Уколико друштво изгуби матицу, 

у одсуству феромона, радилице могу да преузму улогу полагања јаја и одгоје нову 

матицу [159]. Главна улога матице је полагање јаја које на дневном нивоу код 

високопродуктивних јединки може да достигне и до 3 000 јаја [148]. Матицa се 

развија из јаја у специјалној ћелији саћа која се назива матичњак, а радилице је 

почињу хранити матичним млечом још у ларвеном стадијуму и настављају је 

хранити матичним млечом цео живот како би имала довољно снаге да носи јаја, 

која могу достићи и њену двоструку тежину. Из оплођених јаја развијају се 

радилице и матице, а из неоплођених трутови [151]. Ношење јаја почиње крајем 

зиме, а са повишењем температуре повећава се и продукција броја снесених јаја, 

те се пик у нашим климатским условима достиже маја и јуна, да би продукција 

јаја постепено кренула да пада и потпуно престала средином јесени. Парење 

матице и залегање јаја у концентричним круговима од центра ка периферији у 

рамовима представља део репродукције пчела на индивидуалном нивоу. 
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Размножавање пчела може се одвијати и природним или вештачким разројавањем 

[151]. Животни век матице је много дужи од радилица и трутова, износи 2-5 

година, али своју највећу продуктивну активност матице достижу у току прве две 

године живота. Квалитетне матице имају одређене карактеристике. Као прва и 

веома важна особина наводи се тежина неоплођене матице која треба бити између 

180-205mg, а број овариола у јајнику од 200 до 250 [70]. Ништа мање важна није 

ни друга особина матице која представља проценат преживелих јаја у односу на 

број положених јаја у ћелијама саћа [70]. Од значаја су и тежина јаја, као и брзина 

полагања јаја која опада са старошћу матице. Агресивност матице такође спада у 

битне особине. Матице које се добијају поступком селекције не смеју бити 

агресивне или могу испољавати мали степен агресије. Приликом испитивања 

агресивности треба се направити разлика између генетичке агресивности и 

агресивности узроковане неадекватним узгојем пчела. Као последња особина 

квалитетне матице наводи се отпорност на заразне и друге болести [70]. Имунитет 

стечен на одређене заразне болести преноси се на следећу генерацију и назива се 

TgIP (trans-generational immune priming) [63].  

Еусоцијални организми (термин кориштен у опису напредне социјалне 

организације инсеката где једна каста или једна јединка стварају потомство, а н 

ерепродуктивне индивидуе раде заједно на бризи потомства) као што су пчеле 

могу се сматрати суперорганизмом [99]. Када се пчелиња заједница посматра у 

виду суперорганизма свака пчела представља једну ћелију, које као и у организму 

осталих живих бића, у кооперацији са осталим ћелијама чине организам у целини 

функционалним. Као што у сваком организму свака ћелија врши одређену 

функцију у одбрани организма, тако и свака пчела у заједници обављањем свог 

дела посла има улогу у одбрани целе заједнице. Иако се имунитет, у случају 

пчела, може поделити на индивидуални и социјални, од већег значаја је социјални 

и састоји се од одбрамбеног механизма, који у суштини представља хигијену 

заједнице, и модификације околине, што подразумева сакупљање прополиса и 

његово коришћење као антивирусног и антибактеријског материјала у кошници. 

Пчеле радилице такође раде на терморегулацији и вентилацији кошнице. 

Температура у кошници износи у просеку 34°С, уколико је температура виша 

радилице је хладе коришћењем капљица воде, док у случају ниже спољашње 

температуре груписањем и убрзаним вибрирајућим покретима крила повећавају 
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температуру у унутрашњости кошнице [60]. Сличан је и механизам одбране од 

оса и бумбара који нападају кошницу. Пчеле радилице окруже уљеза, 

вибрирајућим покретима крила повећавају температуру око њега, чак и до 47°С, и 

на тај начин га убијају [183]. 

Узевши у обзир претходно наведене чињенице јасно је да се болести пчела 

прате и откривају на другачије начине, од оних кориштених код животиња, и да је 

само лечење и превенција појаве неких болести умногоме различита од лечења и 

превенције болести присутних код осталих животиња.   

 

 

 

2.2. ПРОИЗВОДНИ ЦЕНТРИ ЗА ОДГАЈАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈУ 

МАТИЦА 

 

 

Здравље и квалитет матице су круцијални у бављењу савременим 

пчеларством, прављењу јаких пчелињих заједница и великом економском 

профиту.  

Први подаци о доместификацији пчела датирају из времена пете династије 

фараона Ниусере ини у Египту 2 422 г.п.н.е.. Посуде са медом пронађене су и у 

гробници фараона Тутанкамон. Апикултура се полако развијала кроз историју, а 

пронађени специфични алати и посуде, указују на постојање прастарих метода 

апитехнике кориштених у античкој Грчкој, Израелу, Кини, па чак и у 

цивилизацији Маја. У средњем веку на територији Европе интензивно су 

кориштени пчелињи производи попут воска и меда. Велики напредак у 

пчеларству почиње у 19. веку изумом покретних кошница од стране Јана 

Дзиерзон, који се и данас сматра оцем модерне апикултуре [154]. Прве селекције 

и гајења матица практикована су у античкој Грчкој где су тадашњи пчелари младе 

ларве стављали у безматичне колоније у циљу добијања матичњака. Модерна 
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селекција и гајење матица креће у 19. веку у Сједињеним Америчким Државама 

од стране Гилберта Дулитл. Његов метод гајења матица одвајањем и изолацијом 

старе матице и данас је у употреби широм света [15]. Трговина и слање матица 

одвијала се поштом, исто као и у данашње време. Процењује се да се годишње 

путем поште пошаље око милион матица, првенствено широм САД-а, Канаде, 

Европе и Аустралије [15].  

Замена матица у пчелињацима може се природно дешавати из ројидбеног 

нагона, присилно или услед тихе смене [150]. Ројидбени нагон представља 

природни нагон за репродукцијом, али је мана неуједначен квалитет матица. 

Присилна замена дешава се приликом нестанка матице када пчеле радилице, до 

тада ларву храњену медом и поленом, почну хранити матичним млечом. Матице 

добијене присилном заменом слабијег су квалитета. Најквалитетније матице 

добијене природним путем су матице произведене тихом сменом која 

подразумева замену старе матице новом, младом [150]. Иако су природни путеви 

замене матица ефикасни, са развојем пчеларства, већу улогу преузима вештачка 

замена матица, првенствено због могућности правилног одабира матице, из 

високопродуктивног друштва, велике отпорности на болести и мирног 

темперамента. Методе одгајивања матица заснивају се на два принципа, без 

пресађивања радиличких ларви и са пресађивањем радиличких ларви. Опрема 

неопходна за гајење матица не разликује се умногоме од стандардне опреме коју 

пчелари користе, а чест је случај и да пчелари сами праве специјалне делове 

опреме. Препоручује се употреба нових вештачких матичњака приликом одгоја 

сваке матице или се сви кориштени матичњаци могу пре поновне употребе добро 

очистити раствором течног сапуна (2ml сапуна на 1000ml воде) и добро осушити, 

иако ова метода не гарантује потпуну заштиту од заразних болести (нпр. болест 

црних матичњака) [153]. 

2.2.1. Методе одгајивања матице без пресађивања радиличких ларви 

Основни принцип ових метода јесте одабир матичног друштва, који даје 

ларве од којих ће се произвести нове матице, и одгајивачког друштва, које храни 

пренете ларве и производи матичњаке. У погледу организације ове методе нису 

захтевне. Матичњаци представљају део легла у коме се легу матице и стоје 

вертикално у кошници, а вештачки се могу правити од воска или пластичних 
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уметака који се причврсте и лепе на летвице умакањем у врућ восак [66]. Методе 

узгоја без пресађивања радиличких ларви које се користе су Милерова, Алејева и 

ређе Квинбијева [150]. 

2.2.2 Методе одгајивања матице са пресађивањем радиличких ларви 

Велики број метода може се користи за одгајивање матица са 

пресађивањем радиличких ларви, али се Дулитлов метод показао као најбољи и 

највише је примењен. Основни принцип овог метода јесте пресађивање ларви из 

радиличких ћелија веома јаких и квалитетних пчелињих друштава у специјално 

припремљене основе матичњака [66]. Дулитлова метода, иако највише 

примењена, захтева велику стручност, искуство, рад, усавршавање и едукацију 

пчелара. За успешност поступка неопходно је обезбедити одређене услове 

околине као што су температура 24-26°С и влажност ваздуха виша од 50%, као и 

избегавање директне сунчеве светлости због осетљивости ларви на УВ зраке 

[153]. 

  Свако одгајивачко пчеларско друштво које се бави селекцијом матица мора 

прво задовољити одређене услове попут минималног броја производних 

пчелињих друштава који износи 100 (превенција узгоја у сродству) и одсутност 

болести (поготово ноземозе). Сваки узгајивач формира властити матични 

пчелињак на којем узгаја матице [66]. Испитивање особина матица врши се 

контролом перформанси и прогеним тестовима, као и морфометријским 

испитивањима (кубитални индекс, дискоидални помак, dumb-bell индекс) [15]. 

Транспорт матица представља битну ставку у целом процесу и неопходно 

је да буде прописно, да омогући матици да се нормално храни и да не буде 

оштећења приликом транспорта. У употреби су кавези израђени од пластике са 

два одељка, где се већи користи за смештај оплођене матице и младих пчела 

пратиља, а мањи за складиштење хране [66]. Потребно је обратити пажњу на 

превенцију оштећења крила, ногу и антена приликом вађења матице из кавеза. На 

кутији нагласити налепницом да су живе пчеле унутра, да треба заштитити од 

сунца и доставити пропратну документацију (број и ознака матице, подаци о 

пореклу, име и адреса узгајивача и власника, датум оплодње) [153]. 
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2.3. БОЛЕСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗА МАТИЦУ И ОДРАСЛЕ ПЧЕЛЕ  

 

 

2.3.1. Бактеријске болести заједничке за матицу и одрасле пчеле 

 

2.3.1.1. Америчка куга легла 

Америчка куга легла представља значајну заразну болест стављену на OIE 

листу заразних болести пчела код које терапија не постоји. Иако одрасле пчеле и 

матица не оболевају, њихов значај као преносиоца, поготово у међународној 

трговини пчелама, опремом и пчелињим производима, је од великог значаја. 

Узрочник америчке куге легла је Penibacillus larvae spp. larvae, Грам позитивни 

штапић који има вегетативни неинфективни покретни облик и непокретни 

инфективни облик споре. Споре P. larvae веома су отпорне, у тлу остају до годину 

дана, лешевима ларви и старим кошницама и до 35 година, а задржавају се и у 

меду, прополису и воску [13]. Иако болест нема зоонотски карактер забележена је 

појава фаталне бактеријске септикемије код наркомана који су претходно 

користили мед контаминиран спорама P. larvae [186].  

Инфекција је везана искључиво за легло, пчеле неговатељице су 

резервоари, начин инфекције је увек пероралан спорама, а ширење заразе је 

ланчасто. Примарни извори инфекције су угинуле ларве, полен, унутрашњост 

кошнице, механички пренос путем паразита попут крпеља Varroa destructor, док 

су пчеле неговатељице те које преносе споре на ларве. Исклијавањем спора у 

средњем цреву и ширењем хемолимфом долази до хидролизе ларве, самим тим и 

смрти [152]. Промене на поклопцима саћа у виду мрких мрља пореклом од 

аморфне масе ларве јављају се око 3. недеље након инфекције. Ларва матице 

пријемчива је за америчку кугу легла, али степен пријемчивости умногоме зависи 

од генетичког порекла матице. Резултати једног истраживања (Behrens et al., 

2007), у ком су се користиле матице са три генетичка порекла и експериментална 

инокулација једним сојем бактерија P.larvae, показали су различит проценат 
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морталитета матица, као и њиховог потомства, што доводи до закључка да је 

генетичком селекцијом матице могуће умногоме смањити степен инфестације 

пчелињег друштва [13]. Други начин превенције појаве болести представља 

одабир матице и друштва доброг хигијенског понашања. Хигијенско понашање 

пчелињег друштва тестира се замрзавањем исеченог дела саћа (100 ћелија се 

замрзава на температури -37°С или -38°С током 24 сата), враћањем у кошницу и 

праћењем активности хигијене пчела радилица кроз одређени временски период 

[127]. Други начин тестирања хигијенског понашања је замрзавање исеченог дела 

легла применом течног азота. Друштво које поседује добро хигијенско понашање 

очисти и до 95% замрзнутог дела саћа за 48 сати, док друштву које нема добре 

хигијенске навике треба за исти проценат очишћеног дела саћа и до 6 дана [127]. 

Истраживање спроведено на Универзитету у Минесоти, САД, користило је 

укупно 36 колонија пчелињег друштва (18 са добрим хигијенским понашањем, 18 

са лошим) и показало, применом  теста замрзавања исеченог дела саћа и 

инокулацијом спора P. larvae, да су се од 18 хигијенски добрих колонија у 7 

развили симптоми болести, од тих 7 у 5 друштава уочено је оздрављење, док су 

преостале 2 остале са симптомима. Истовремено, у 18 пчелињих друштава које 

имају одсуство хигијенског понашања дошло је до испољавања клиничких 

симптома болести, осим код једног код којег је дошло до оздрављења [128]. 

Фактор који утиче на колонизацију бактеријама јесте старост ларве, те су ларве до 

4. дана најпријемчивије, док најстарије поклопљене ларве нису пријемчиве [25]. 

Присуство инхибиционих фактора млечнокиселинских бактерија из рода 

Lactobacillus и Bifidobacterium присутних у садржају дигестивног тракта пчела 

инхибишу мултипликацију вегетативних облика P. larvae [46]. Примена 

сублеталних доза пестицида негативно утиче на преживљавање пчела и одговор 

њиховог целуларног имунитета [74]. Генетски разноврсније потомство има мање 

интензивне симптоме болести [116].       

Терапија америчке куге легла не постоји, те се приликом појаве болести 

све заражене кошнице спаљују [126]. У последњих десет година рађена су разна 

истраживања и постоје докази успешних терапија применом природних 

препарата, попут етанолског екстракта египатског и кинеског прополиса или 

есенцијалних уља ваниле, детелине, менте, жалфије, оригана, мајчине душице, 

али и вештачких препарата попут 1% раствора тилозина [107]. Превентивно је 
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могућа примена погача са тетрациклинима, а експериментално је доказана и 

могућност примене бактериофага специфичног за  P. larvae  у циљу већег 

преживљавања заражених ларви [147]. 

 

2.3.1.2. Европска куга легла 

Болест која се такође налази на ОIE листи заразних болести пчела је 

мултифакторијалне природе и бенигног карактера. Узрочници обољења, поред 

неспецифичних фактора (протеински дефицитарна исхрана, ниска температура у 

кошници, повишена влага, безматично друштво, тровање пестицидима), су Грам 

позитивне бактерије: Melissococcus plutonius (примарни узрочник и 

најраспрострањенији); Streptococcus faecalis (најчешћи пратилац M. plutonius-a); 

Bacillus alvei (ређе присутан); Bacillus laterosporus; и једна Грам негативна 

условно патогена сапрофитска бактерија Achromobacter eurydicae. Поред 

наведених неспецифичних фактора за изазивање клиничких симптома битна је 

микробиомска популација (F. perrara, G. apicola, Lactobacillus, Bifidobacterium, L. 

kunkei, F. fructosis, B. coryneforme) у садржају дигестивног тракта [45]. Код 

повишеног броја  одређених бактерија здраве микрофлоре (L. kunkei, F. fructosis, 

B. coryneforme, G. apicola) стварају се погодни услови за раст Melissococcus 

plutonius и већа је вероватноћа испољавања клиничких симптома [45],  док је код 

асимптоматске појаве обољења примећено присуство других врста (P. 

dendritiformis) [51]. Вероватноћа испољавања клиничких симптома директно је 

пропорционална броју  Melissococcus plutonius, до 50 000 CFU по пчели нема 

појаве клиничких симптома, док се преко 50 000 CFU по пчели симптоми јављају 

[105]. Велики број Melissococcus plutonius забележен у кошницама које не 

испољавају клиничке симптоме указује на битност и повезаност доброг 

хигијенског понашања пчелињег друштва и појаве болести [105]. 

Пријемчиве за обољење су радиличке и трутовске ларве, ларве матица су 

отпорније, док у ширењу инфекције учествују младе пчеле чистачице које се 

перорално заразе. Патолошке промене јављају се на отвореном, ређе затвореном 

леглу, разликују се у зависности од тока инфекције (перакутни, акутни, 

субакутни), а најиспољенији симптоми су у акутном току где због умножавања 

узрочника у средњем цреву ларви долази до смрти, праћене хидролизом, те су 
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мртве ларве пастозне и гранулиране конзистенције, тамносмеђе боје, а поклопац 

улегао, уколико је легло затворено.  

Уклањањем неспецифичних фактора и дезинфекцијом кошнице и опреме 

болест се углавном успешно санира. У истраживању рађеном у Швајцарској 

(Roetschi et al., 2008) свака кошница након употребе третирана је загревањем на 

120°С 30 минута и дезинфикована 5% раствором натријум карбоната или 4% 

раствором натријум хидроксида [105]. Резултати су показали да постоји смањење 

укупне појаве клиничких симптома у једном друштву, али да је болест и даље 

присутна (кориштен је PCR у детекцији узрочника). У употреби је и терапијска 

примена окситетрациклина и метод отресања роја. Истовремена примена 

претходно поменутих метода даје вероватноћу повратка болести 4,8%, док сам 

метод отресања роја даје вероватноћу повратка болести 21,1% [142]. Последњих 

пар година актуелна су истраживања на тему употребе терапија нешкодљивих за 

животну средину као што су нпр. терапија крављим урином  која поред санације 

болести подстиче и раст легла [132] или употреба матичног млеча који, 

захваљујући антимикробним супстанцама (major royal jelly protein 1), инхибира 

раст Melissococcus plutonius и осталих бактерија [140].   

 

2.3.1.3. Паратифус 

Узрочник паратифуса је покретна Грам негативна штапичаста аспорогена 

факултативно анаеробна бактерија Hafnia alvei (претходно позната под називом 

Bacillus paratyphi alvei) која може да се нађе и као сапрофит у органима за варење 

пчела [14]. Болест је акутног тока и условљена је неспецифичним факторима 

(недовољна количина воде, слаба заједница, лоши временски услови).  

Инфекција настаје перорално, доводи до промена на перитрофној 

мембрани средњег црева, а главни симптом је течни измет светло смеђе боје [152]. 

Абдомен пчела је надувен, испуњен течним садржајем који се благим притиском 

на абдомен може истиснути напоље. Пчеле слабе и губе способност лета те се 

окупљају на полетаљци где се највише и уочавају мрље од течног измета. Болест 

се завршава угинућем великог броја оболелих пчела или престаје спонтано 

уколико дође до елиминисања неспецифичних фактора. Веома је битно 

диференцијално дијагностички болест  разликовати од ноземозе. Терапија се 
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своди на антибиотике према антибиограму, дезинфиковање кошница (3% 

раствором натријум хидроксида) и уклањање запрљаних рамова [152]. У циљу 

сузбијања неопходно је обезбедити боље услове држања и исхране.  

 

2.3.1.4. Септикемија пчела 

Септикемија пчела је мешана инфекција и представља свако стање у којем 

постоји присуство следећих патогених бактерија: Bacteria apiseptica, коja je 

рекласификацијом добила назив Pseudomonas apiseptica, а данас се сматра да је 

синоним за Pseudomonas aeruginosa [23]; Serratia marcescens, опортунистичког 

патогена многих биљака и животиња [96]; Hafnia alvei, или њихових ендо- и 

егзотоксина у хемолимфи пчела. Главни вектор је паразит Varroa destructor. Иако 

патогеност самих сојева није истражена, различити сојеви Serratia marcescens 

присутни су широм света и доводе до високог степена морталитета пчела. 

Истраживањем, рађеном на територији САД-а (Rayman et al., 2018), дошло се до 

резултата постојања широке распрострањености бактерије, 60% пчела 

узоркованих са четири локације било је позитивно на присуство Serratia 

marcescens у дигестивном тракту. Ипак, широка рапрострањеност није довољна да 

изазове болест и неопходан је услов за постизање вирулентности бактерије [96]. 

Неопходан услов је пробој интегументума од стране V. destructor и уношење 

бактерије у хемолимфу пчела [96]. У истраживању објављеном две године раније 

у Републици Кореји (Burrit et al., 2016) утврђено је да је више од 90% угинулих 

пчела током зиме имало присуство ове бактерије у хемолимфи [17]. 

Предиспозиција за настанак обољења је стресан период приликом интензивне 

прехране или неповољних климатских услова за време одгајања легла. 

Оболевају све касте пчела, а инфекција настаје перорално. Главни 

симптоми су неузимање хране, немогућност лета, падања испред полетаљке, 

пчеле пузе раширених крила, лешеви пчела се распадају при додиру и имају 

трулежни мирис. Наведени симптоми последица су промене боје хемолимфе у 

беличасту, деградације мишића и везивних ткива крила, грудног коша, ногу и 

антена. Смањење броја паразита Varroa destructor у кошници доводи и до мањег 

степена обољења. 
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2.3.1.5. Спироплазмоза 

Спироплазмоза или мајска болест представља болест метаболизма пчела 

чији је главни неспецифични фактор Грам позитивна покретна бактерија 

Spiroplasma apis која припада фамилији Mollicutes, и као и свим врстама из родова 

ове фамилије (Mycoplasma, Acholeplasma) недостаје јој ћелијски зид. Широко је 

распрострањена као коменсал, симбиота или патоген међу инсектима, пауковима, 

раковима и биљкама [98]. Патогеност се испољава могућношћу бактерије да 

мигрира из дигестивног тракта у хемолимфу пчеле [98]. Могућност спироплазме 

да инвадира глодаре и људе је експериментално доказана, а неки аутори 

подржавају теорију да Spiroplasma има етиолошку улогу у настанку 

трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, иако тренутно не постоје 

чврсти докази који подржавају ову теорију [22]. Код пчела ова бактерија 

агресивном репликацијом у хемолимфи доводи до поремећаја метаболизма и као 

последица ове промене наступа смрт. Примарни фактор и услов за настанак 

инфекције представља неправилна исхрана и недовољна количина воде у периоду 

месеца маја када у кошници има највише легла [151]. Резултат деловања 

претходно наведених фактора је накупљање полена у цревима, опстипација, 

узнемиреност, дрхтање крила, испадање из кошнице и последично смрт младих 

пчела неговатељица [152]. Болест наступа нагло, иако траје пар дана могуће је да 

велики број оболелих пчела напусти кошницу и пред њом угине. Лечење се 

спроводи обезбеђењем довољне количине воде и давањем ретког шећера са мало 

кухињске соли, која делује лаксативно. 

 

2.3.2. Вирусне болести заједничке за матицу и одрасле пчеле 

 

2.3.2.1. Акутна парализа пчела  

Вирус који доводи до акутне парализе пчела назван је acute bee paralysis 

virus (ABPV), садржи једноланчану РНК и припада фамилији Dicistroviridae (њој 

припадају и Кашмирски вирус пчела-KBV и Израелски вирус акутне парализе-

IAPV). Вирус се преноси секретом из пљувачних жлезда пчела који остаје у 
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полену, док је главни вектор обољења Varroa destructor. Код здравих пчела налази 

се у масном ткиву, али до појаве болести долази услед стварања адекватних 

услова за његову репликацију. Услови неопходни за масовну репликацију вируса 

су честа употреба инсектицида и пестицида, бактеријске инфекције, лоши 

временски услови, загађење ваздуха и варооза. Вирус продире у организам пчеле, 

репликује се у различитим ткивима (мозак, ждрелне жлезде итд.), а затим продире 

у хемолимфу [151]. 

Пчеле у свим развојним стадијумима пријемчиве су за развој инфекције, 

док су најчешћи латентни носиоци одрасле пчеле неговатељице које преносе 

заразу на пчеле у развојном стадијуму лутке. Убрзо након појаве симптома као 

што су пужење младих пчела радилица, падања на земљу, немогућности 

полетања, тетурања и слабљења целокупног друштва, долази до угињавања пчела. 

Третманима против варое, прихраном и заменом матице могуће је у одређеној 

мери санирати и превенирати обољење. 

 

2.3.2.2. Хронична парализа пчела 

Обољење присутно широм света изазива некласификовани једноланчани 

РНК вирус CBPV (chronic bee paralysis virus) из фамилије Iflaviridae који се 

најчешће преноси перорално поленом који је инфициран садржајем жлезда 

оболелих пчела или фецесом оболелих пчела. Поред вируса акутне парализе пчела 

један је од првих изолованих пчелињих вируса, а такође и један од првих 

поменутих у историји од стране Аристотела [101]. Доказано је и синергистичко 

деловање са N. ceranae где је приликом перкутане инокулације вируса повећана 

могућност репликације вируса, док је у условима без присуства N. ceranae 

перкутаном инокулацијом репликација вируса била мања него код пероралне 

инокулације [136]. У највећој мери изолован је из мозга пчела код којих се болест 

симптоматски испољила у виду парализе [3]. Вирус се такође у мањој мери налази 

и у хипофарингеалним и мандибуларним жлездама, као и у абдоминалним 

ганглијама [3]. 

Присуство болести доказано је како код пчела радилица, тако и код 

матице, иако код матице испољавање симптома директно зависи од контакта са 
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оболелим пчелама радилица, те је могуће у кошницама у којима је присутан вирус 

наћи матицу која није оболела [3]. Као последица присуства вируса у претходно 

наведеним ткивима и органима долази до низа симптома који су, у зависности од 

клиничке слике подељени на два облика. Ово обољење познато је и под називом 

„црна болест“ [152]. Име је последица видљиве манифестације симптома првог 

облика хроничне парализе, односно појавом црних пчела. Изучавањем понашања 

пчела доказан је узрок настанка црних пчела који се огледа у препознавању 

инфицираних пчела од стране здравих пчела [152]. Здраве пчеле грицкањем 

длачица заражених пчела остављају торакс и абдомен без длаке, црне боје, и на 

тај начин „маркирају“ оболеле. Интересантан податак говори да исте пчеле, 

уколико успеју да се оријентишу при повратку у кошницу, буду дочекане као 

уљези од стране пчела стражарица. Након неколико дана почиње подрхтавање, 

губитак способности лета и коначно смрт. Други облик болести подразумева 

подрхтавање крила и тела, а због немогућности летења падају и пузе по земљи 

или се скупљају у гомиле у кошници. Овај облик болести, исто као и први, 

завршава смрћу [152]. 

Специфична терапија не постоји, те се препоручује прихрана шећерним 

сирупом са додатком витамина, никотинcке киселине, протеина и олигоелемената 

у циљу јачања имунитета пчела. Комерцијално се могу набавити шећери са 

ензимом рибонуклеазе на коју су вируси хроничне парализе пчела осетљиви. 

Употребом неоникотиноидског пестицида као што је тиаметоксам долази до 

промена у метаболизму пчела и примећена је могућност повратка болести након 

излечења, али и већа смртност [24]. Могућност повратка болести, као и могућност 

дуже перзистенције вируса у кошници, доказана је и код употребе „замки“ за 

полен које су у пчеларској употреби [41]. 

 

2.3.2.3. Вирус деформисаних крила 

Вирус деформисаних крила (DWV) је РНК вирус који припада фамилији 

Iflaviridae, реду Picornavirales, изазива инфекцију у било ком развојном стадијуму 

пчела, преноси се вертикално, а вектор вируса је Varroa destructor. Вирус 

деформисаних крила и Varroa destructor вирус-1 имају велики проценат истих 

нуклеотида те се могу сматрати блиско повезаним вирусима [40]. Аутори новијег 
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истраживања (Dubois et al., 2020) сматрају да су то уствари два генотипа истог 

вируса, генотипови А и Б. У претходно поменутом истраживању оба генотипа 

инокулисана су пчелама и није утврђена разлика у степену морталитета лутки, али 

је утврђен велики број вируса мешинастог легла код угинулих ларви, као и 

осталих пчелињих вируса што указује на могућност да вирус деформисаних крила 

сам по себи не доводи до морталитета већ је неопходна коинфекција са другим 

вирусима [40]. Заједно са Varroa destructor-ом доводи до колапса пчелињих 

заједница [32]. Иако недовољно испитана, веза између трансмисије вируса преко 

варое и изазивања клиничких симптома код лутака, а касније и код одраслих 

пчела, ипак постоји. Вируленција овог вируса превладава над осталим вирусима 

уколико је присутна вароа. Упркос преваленцији која износи и до 90%, инциденца 

је последњих година много мања, првенствено због успешности антиварозних 

третмана [114].  

Симптоми болести су деформисана крила, шарено и угинуло легло, 

слабост пчела и колапс друштва. Varroa destructor и вирус деформисаних крила 

(Слика 2) значајно скраћују животни век пчела, поготово у току зимовања [29]. 

Вирус се налази и у сперми трутова, те је пренос могућ и на матицу приликом 

акта парења [5]. Социјални имунитет једним делом одржава се канибализмом 

заражених ларви и лутки, те овим начином постоји  могућност и хоризонталне 

трансмисије [82]. Што се тиче ноземозе, која слично вароози доводи до супресије 

имуног система, иако широко распрострањена, она није доведена у везу са овим 

вирусом и нема синергистичног деловања, без обзира на број присутних 

узрочника у једној пчели [79]. Истраживање рађено 2011. године (Li et al., 2011) 

потврдило је присуство вируса деформисаних крила код бумбара, а с обзиром да 

пчеле понекад деле полен истих цветова са њима постоји могућност заражавања 

пчела и на овај начин [72]. С обзиром на велику распрострањеност вароозе у 

целом свету и њену везу са DWV, постоје подаци који говоре у корист глобалне 

епидемије вируса деформисаних крила [145]. Адекватна терапија, осим 

антиварозних третмана, за ово обољење тренутно не постоји.   
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Слика 2: Varroa destructor са леве стране и вирус деформисаних крила (DWV) са 

десне сликани електронским микроскопом (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

2.3.2.4. Вирус црних матичњака (BQCV) 

BQCV (black queen cell virus) (Слика 3) je РНК вирус из реда Picornavirales, 

фамилије Dicistroviridae, рода Triatovirus [130]. Поменути вирус доводи до 

карактеристичних промена на матичњацима у виду црне скраме у коме се налази 

мртва лутка матице. Обољење се јавља само код ларви матица, иако је пренос 

вируса могућ преко пчела неговатељица задужених за исхрану матице те не чуди 

чињеница да се вирус може наћи и у матичном млечу. Појава обољења, са појавом 

клиничких симптома или латентно, забележена је широм света симултано са 

појавом ноземозе и вароозе, иако тренутно не постоје докази који повезују ова два 

узрочника. Вирус се задржава у мртвим ларвама, полену и меду и до 4 недеље, као 

и на пчеларској опреми [148]. Вирус је доказан и код бумбара (Bombus huntii), те, 

исто као и код DWV, постоји могућност преноса вируса на пчеле коришћењем 

истих цветних ресурса [88]. С обзиром да је вирус изолован и из јајника матице 

постоји велика вероватноћа преноса вируса на потомство.  

Клинички симптоми болести су веома карактеристични и наступају у било 

ком развојном стадијуму пчела. Прво долази до промене боје ларве/лутке матице 

у светло жуту, да би након угинућа ларве/лутке добиле браон до црну боју, самим 

тим и матичњак (Слика 4). Као што је поменуто пчеле радилице су преносиоци, 

вирус се налази у њима, али код њих не изазива болест. Скорашња истраживања 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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указала су на могућност вируса црних матичњака, али и осталих вируса, да код 

пчела радилица компромитују оријентацију и повећају вероватноћу одласка пчела 

из кошнице [100].  

  

Слика 3 (лево): Изглед структуре вириона вируса BQCV (https://jvi.asm.org) 

Слика 4 (десно): Изглед матичне ћелије и угинуле ларве матице захваћене вирусом 

црних матичњака (https://beeinformed.org) 

Специфична терапија обољења не постоји, превентива је најбитнија. 

Могуће је апликовати антибиотике широког спектра, али успешност ове методе се 

своди на терапију других обољења бактеријске етиологије и на тај начин јача  

имунитет пчела за борбу против ноземозе и вирусних инфекција [148]. 

Експериментално је доказан позитиван утицај етанолског екстракта ловоровог 

листа (Laurus nobilis) на смањење репликације и броја вируса код природно 

инфицираних пчела [9]. Такође експерименталним путем доказан је утицај гама 

зрачења на делимичну инактивацију вируса црних матичњака, иако је ефекат на 

морталитет пчела изостао [121]. С обзиром на непостојање адекватне терапије и 

потенцијално велику економску штету мора се обратити посебна пажња на ово 

обољење у центрима за производњу матица. 

 

 

Comment [n1]: Избацити овај пасос. 
Нема терапије антибиотицима 

https://jvi.asm.org/
https://beeinformed.org/
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2.3.2.5. Кашмирски вирус пчела (KBV) 

Кашмирски вирус пчела припада реду Picornavirales, фамилији 

Dicistroviridae, роду Aparavirus. Сам вирус има доста сличности са вирусом 

акутне парализе пчела, првенствено серолошке, али и по току болести [148]. Оба 

вируса се јављају као инапарентна ифекција одраслих пчела и лутки. Пренос 

вируса дешава се преко кутикуле пчела или путем вектора Varroa destructor. 

Постоји више сојева вируса, сви су изузетно вирулентни, док је највећа 

распрострањеност на територији САД-а, Аустралије, али и на територији Европе 

последњих година [151]. Симптом обољења не постоји, али уколико пчелиња 

друштва слабе и пчеле умиру уз присуство некоординисаних покрета треба 

посумњати на овај вирус.  

 

2.3.2.6. Болест облачастих крила  

Вирус замућених крила (cloudy wing virus CWV) тренутно није сврстан ни 

у једну фамилију, поседује једноланчану РНК, и у природним условима 

трансмисија је аерогена. Код тежих облика инфекције долази до смрти, док је код 

блажих облика присутан губитак провидности крила, односно замућеност крила. 

Животни век пчела је скраћен, друштва су слаба и временом долази до колапса 

пчелињих заједница. Вирус замућених крила је један од ретких вируса пчела који 

није доведен у везу са присуством  Varroa destructor у кошницама.   

 

2.3.3. Паразитске болести заједничке за матицу и одрасле пчеле 

 

2.3.3.1. Варооза 

Једно од најзначајнијих обољења пчела у савременом пчеларству због своје 

могућности наношења велике економске штете и распрострањености је варооза. 

Узрочник вароозе је крпељ из рода Varroa, а врсте су Varroa jacobsoni, Varroa 

underwoodi, Varroa rindereri и Varroa destructor. Врста која изазива обољење 

медоносне пчеле је Varroa destructor. Varroa destructor је тек 2000. године описан 
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као самостална врста. Због постојања морфолошких сличности са V. jacobsoni 

многи аутори данас сматрају да су V. destructor и V. jacobsoni иста врста [52]. 

Варое су крпељи који су видљиви голим оком, црвенкасто браон до тамно 

браон боје, паразитирају на пчелама, углавном трутовима, где се најчешће и 

уочавају. Морфолошки постоје разлике између женки и мужјака, женке су веће 

(1,0-1,7mm дужине и 1,5-1,6mm ширине) у односу на мужјаке (0,7-0,9mm дужине 

и 0,7-0,9mm дужине), овалног су облика, спљоштене са стране, док је тело 

мужјака округласто [151]. Усни апарат прилагођен бодењу и сисању поседују оба 

пола, али је код женки развијенији, те само оне имају могућност пробијања 

хитинског омотача пчела у пределу између абдоминалних сегмената или телесних 

региона и сисања хемолимфе [152].  

Циклус развоја крпеља умногоме се поклапа са циклусом развоја пчеле 

(Слика 5). Пчеле радилице на себи носе женке крпеља (Слика 6) и приликом 

храњења легла женка крпеља се спушта у ћелију саћа поред ларве и полаже до 

десетак јаја [151]. Након пар дана из првог јајета се увек прво излегне мужјак, док 

из осталих излазе женке крпеља. У међувремену ларва пчеле прелази у стадијум 

лутке, а затим мајка крпељ пенетрира лутку како би нахранила потомство. Пре 

изласка пчеле из поклопљене ћелије саћа долази поново до парења међу 

крпељима, мужјаци умиру, а женке се каче за младу пчелу и остају на њој хранећи 

се хемолимфом. Варое преферирају трутовско легло (легло је поклопљено 15 

дана) у односу на радиличко легло (поклопљено 12 дана) чиме себи омогућавају 

већи репродуктивни потенцијал [148]. У зимском периоду вароа се налази на 

адултним пчелама, док се скоро 80-90% у летњем периоду налази у леглу. 

Уколико се крпељи излегу у периоду март-август живе 20-45 дана, док они који се 

излегу касније живе 2-10 месеци и управо су они ти који наносе највећу штету 

пчелињој заједници, јер вишеструко полажу јаја и дуже се хране хемолимфом 

пчела.  
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Слика 5: Развој крпеља Varroa destructor упоредо са развојем пчеле 

(https://www.research.bayer.com)  

 

Слика 6: Присуство женки крпеља Varroa destructor на одраслој пчели радилици 

(https://www.beeculture.com) 

У претходним поглављима рада поменуте се одређене вирусне болести 

(акутна и хронична парализа пчела, болест деформисаних крила, болест 

облачастих крила, Кашмирски вирус пчела) чији су преносиоци управо ови 

крпељи. Крпељи сисањем хемолимфе исцрпљују пчелу и компромитују њен 

имунитет, те на тај начин пренети вируси лакше врше репликацију и доводе до 

појаве клиничких симптома. Често се на зидовима кошнице виде беле тачке које 

су последица присуства измета варое (гуанина) [109]. Симптоми вароозе су 

губитак тежине, узнемиреност, исцрпљеност, испадање из кошнице, тешко 

полетање или немогућност полета, скраћен животни век, смањење репродуктивне 

способности матице и трутова. Најчешће се код пчела симултано уочавају и 

https://www.research.bayer.com/
https://www.beeculture.com/
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последице вирусних обољења као што су деформисаност и закржљалост крила, 

промене на абдомену и неправилан развој одређених делова тела пчеле. Вароа 

преферира трутовско легло и трутове, али с обзиром на чињеницу да се одређени 

вируси могу сексуалним путем пренети на матицу, могућа су разна вирусна 

обољења матице. Поред вирусних болести могућа је и истовремена појава 

бактеријских и гљивичних болести. Са порастом броја крпеља у кошници, 

смањује се социјални имунитет пчела и друштво слаби. Процењује се да када број 

крпеља у кошници достигне између 5 и 6 хиљада друштво потпуно пропада [152]. 

Фактори попут пренатрпаности кошнице могу допринети бржем развоју крпеља. 

У кошницама где се налазе збијене колоније често се дешава ројење, део пчела 

одлази, док у кошници због мањег броја пчела долази постепено до већег нивоа 

инфестације крпељом и временом колонија пропада [115].  

Иако није могуће скроз уништити присуство крпеља у кошници постоје 

разне апитехничке биолошке методе, али и медикаментозне, које смањују број 

паразита у кошници. Сматра се да селекција матица са добрим хигијенским 

навикама представља битну ставку у борби против крпеља. Биолошке методе у 

терапији варое представљају механичке методе попут исецања и избацивања 

трутовског легла, постављање оквира грађевњака, исецање првог и последњег 

радиличког легла, издвајање радиличког легла и формирање нових заједница и 

гајење пчела резистентних на вароу [151]. Од медикамената користе се препарати 

амитраз, кумафос, тимол, флуметрин, мравља и оксална киселина, флувалинат и 

тауфлувалинат. Комбиновање метода, нпр. биотехничких (стављање матице у 

кавез) и акарицидних (тимол), такође даје висок проценат успешности [54]. 

 

2.3.3.2. Акароза 

Паразитска болест респираторног апарата одраслих пчела налази се на 

листи OIE, а откривена је у Великој Британији почетком 20. века. Раширена је у 

целом свету, сматра се епизоотијом, осим у Северној Америци где се јавља у виду 

ензоотије. Узрочник је Acarapis woodi, паразит микроскопске величине, светло 

жуте до беличасте боје, овалног тела, без очног апарата. Усни апарат прилагођен 

је за бодење и сисање. Женке су у односу на мужјаке дуже и шире. Acarapis woodi 

је стриктни паразит, цео животни циклус (јаја, ларва, нимфа, адулт) спроводи се у 



Мерима Ракић  Дипломски рад Преглед литературе 

25 
 

трахеји пчеле, осим у случају када оплођена женка напушта домаћина у потрази 

за новим [148]. Оплођена женка продире кроз стигматске отворе првог пара 

трахеја на торакалном делу, пробија трахеалне зидове и ту полаже јаја, из којих за 

пар дана излазе покретне ларве које се касније преображавају у нимфу и адулта. 

Присуство паразита могуће је и у ваздушним кесама абдомена и главе. Сви 

стадијуми, осим јаја, се хране хемолимфом пчела. Крпељ је отпорнији на ниским 

температурама, а с обзиром да циклус траје 21 дан, већи број циклуса могућ је код 

зимских пчела, самим тим и већа инфестација пчелињег друштва.  

Пријемчиве су одрасле пчеле, док су матице резистентне на инфекцију 

[151]. Иако резистентне, матице могу бити преносиоци. Паразитирањем у трахеји 

пчела долази до недовољне оксигенације мишића крила, а последично се јављају 

неправилно раширена крила, подрхтавање, немогућност полетања, падања испред 

кошнице и угињавања. Смрт може наступити и услед екскремената паразита или 

због механичке непроходности трахеје услед превелике инфестације паразита. 

Велики број бактерија пронађен је у хемолимфи пчела инфестираних са  Acarapis 

woodi.  

Као и код вароозе, не постоји терапија која потпуно уклања паразита у 

кошницама, али постоје терапије које смањују број паразита. У употреби су 

запаљиве траке на бази сумпора које полако сагоревају и отпуштају дим у 

кошницу и траке које постепено отпуштају супстанце испаравањем водених 

раствора. Користе се често и ментол и мравља киселина [148]. 

 

2.3.3.3. Тропилелоза 

Још једна болест која је доспела на OIE листу болести пчела и коју је при 

појави обавезно пријавити, а чији је узрочник такође крпељ (гриња). Паразит 

припада роду Tropilaelaps и садржи две врсте у склопу рода T. clareae и T. 

koenigrum. Паразит је несегментираног тела, црвенкасте до браон боје и видљив 

голим оком. Мањи је од варое (Слика 7) и за разлику од варое, усни апарат није 

довољно развијен да пробије кутикулу пчела те им је примаран извор храна коју 

отму из уста пчела, секундарно хемолимфа трутова, а у највећем броју случајева 

налазе се у ћелијама радиличких ларви [151]. Још једна разлика у односу на вароу 
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јесте много већи репродуктивни потенцијал те постоји могућност велике 

инфестације у врло кратком периоду [148]. У случају компетиције за домаћина 

код истовремене инфестације са вароом долази до превладавања Tropilaelaps spp 

[148]. 

Симптоми болести слични су онима код вароозе. С обзиром да не могу да 

преживе у друштвима без легла, тј. зимским друштвима, не чуди чињеница да је 

овај крпељ највише раширен у пределима са тропском и суптропском климом и да 

тренутно није регистрован на подручју Европе.  

   

Слика 7: Поређење величине крпеља Varroa destructor (лево) и Tropilaelaps spp. 

(десно) (https://adventuresinbeeland.files.wordpress.com) 

 

2.3.3.4. Етиниоза 

Узрочник Aethina tumida позната и под називом мала буба кошнице (small 

hive beatle) је тврдокрилац који припада фамилији Nitidulidae, жутобраон до црне 

боје и видљив голим оком. Обољење које изазива налази се на OIE листи, 

распрострањено је широм Северне Америке, јужне Африке, одакле и потиче, а од 

скоро и на територији Европе.  

Развиће узрочника пролази кроз стадијуме јајета, ларве, лутке и адулта. 

Циклус развића почиње када оплођена женка полаже јаја у пукотинама зида 

кошнице или директно у ћелије саћа. Ларвени стадијум траје 10 до 16 дана, ларва 

https://adventuresinbeeland.files.wordpress.com/
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напушта кошницу, пада на земљу испред кошнице где се укопава, преко 

стадијума лутке развија у адулта, враћа у кошницу и завлачи на тамна места 

кошнице. Ларве, пре него што испадну из кошнице, и адулти се хране медом и 

поленом пчела. Ферментација меда се убрзава захваљујући посебним квашчевим 

гљивицама које луче мале бубе кошнице, конзистенција меда постаје љигаво-

желатинаста и капље из отворених ћелија саћа [148]. На овај начин мед постаје 

комерцијално неупотребљив. Јаке пчелиње заједнице веома добро одолевају 

нападима мале бубе, пчеле извлаче јаја и ларве мале бубе из пукотина у 

кошницама и уништавају их. Проблем настаје код слабих заједница или кошница 

које из других разлога имају смањен број пчела (болести, паразити, безматично 

друштво, ројење). У овим случајевима адекватна одбрана кошнице није могућа, 

бубе се брже размножавају, док истовремено мирис ферментисаног меда 

привлачи остале јединке Aethina tumida из околине у кошницу.  

Третман против мале бубе кошнице обухвата третман кошнице тракама 

импрегнираним кумафосом или емулзионим концентратом 40% перметрина, и 

третман земљишта истом концентрацијом перметрина. На тржишту се налазе и 

разне физичке баријере (Beetle Jail Entrance Trap®, Beetle Baffle®) које 

онемогућавају улазак малих буба у кошницу [148]. Одређене ентомопатогене 

нематоде, као што су Heterorhabditis indica и Steinernema carpocapsae, су 

комерцијално доступне и користе се за помоћ при супресији популације Aethina 

tumida присутне у кошници [148].    

 

2.3.4. Гљивичне болести заједничке за матицу и одрасле пчеле 

 

2.3.4.1. Камено легло 

Узрочник Аspergilus flavus, ређе A. fumigatus или A. niger, су гљивице које 

имају зоонотски потенцијал и изазивају респираторна обољења сисара и птица. 

Инфекција настаје перорално поленом у коме се налазе споре гљивица, а пошто су 

слободне могућ је пренос и струјањем ваздуха по целој кошници [151]. Камено 

легло, као што само име каже, је претежно болест легла, али је могућа и 

инфекција одраслих пчела. Након уноса спора у организам пчела, оне исклијавају, 
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ствара се мицелијум који прераста унутрашња ткива, пробија кутикулу, почиње 

раст дуж кутикуле и за пар дана долази до формирања лажне коже. У 

непокривеном леглу мицелијум окружује ларву, након сазревања мицелијума 

ларва постаје крта, као окамењена, док код покривеног легла промене настале 

мицелијумом гљивице подсећају на маховину [152]. 

Терапија обољења се не спроводи, кошнице се дезинфикују, а оболела 

друштва униште. Посебну пажњу обратити на заштитну опрему пчелара и 

радника (рукавице, маске, одело) и њихову дезинфекцију. 

 

2.3.4.2. Ноземоза 

Болест одраслих пчела која се нашла на OIE листи изазвана је гљивицама 

Nosema apis и Nosema ceranae. Оне паразитирају код пчела све три касте и доводе 

до веома великих економских губитака у пчеларству. Променом тропизма Nosema 

аpis са азијске медоносне пчеле на европску медоносну пчелу јавила се Nosema 

cerаnae [65]. Од своје појаве у Азији и Шпанији 2005. године до данас објављено 

је много радова који су довели Nosema cerаnae у везу са колапсом пчелињих 

заједница (Colony Collapse Disorder) [65]. Споре ових гљивица (Слика 8) веома су 

отпорне у спољашњој средини где могу преживети и до 5-6 недеља, а у води чак и 

до 100 дана [148]. На температуре испод +4°С нису отпорне, а уколико се нађу на 

овим температурама долази до редуковане или инхибиране герминације спора 

[55]. N. apis се налази у средњем цреву пчела, док је N. ceranae детектована у 

Малпигијевим цевчицама, хипофарингеалним и пљувачним жлездама. Због 

велике концентрације у различитим ткивима пчеле N. ceranae доводи до 

генерализоване инфекције која објашњава већи леталитет N. ceranae у односу на 

N. apis [55]. N. apis има изражену сезоналност (најчешћа појава с пролећа), док 

код N. ceranae ова појава варира [55]. Овакве варијације највероватније су 

последица климатских промена. Преваленција ноземозе такође највероватније 

зависи од климатских услова. Овакав закључак изведен је из података о високој 

преваленцији N. ceranae у државама са умереном или топлијом климом (Данска, 

Грчка, Италија, Шпанија, Србија) и ниском преваленцијом у хладнијим крајевима 

(Шведска, Уједињено Краљевство) [55]. Обе врсте присутне су широм Европе, 

иако N. ceranae последњих година постаје доминатна у умереним и топлијим 
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крајевима. Томе сведочи и податак да је на простору бивше Југославије тренутно 

већином присутна N. ceranae. Преваленца не зависи само од климатских промена, 

већ и од увоза пчела, што је случај код Финске која, иако влада хладнија клима, 

има већу преваленцу N. ceranae у односу на N. apis због великог увоза пчела 

пореклом из Јужне Европе [120]. Инфекција изазвана са N. ceranae најчешће је 

асимптоматска, што представља велики проблем у детекцији узрочника, самим 

тим и правовременој терапији. N. ceranae доводи до инфекције која се назива 

ноземоза тип Ц и довела је до неприметне пандемије током прве деценије 21. века 

[65]. 

Ноземоза је болест која захвата велики број пчела у кошници, у акутном 

току доводи до великог морталитета, а удружена са вирусима ствара комплексна 

обољења која скраћују живот пчела, поготово зимских пчела. Хронични ток је 

асимптоматски, чешћи код инфекције са N. ceranae. Примарни путеви ширења су 

измет заражених пчела, недезинфикован пчеларски прибор, контаминирана храна 

и вода, прихрана зараженим медом, восак, спајање рамова и заједница, 

унутрашњост кошнице, док се секундарно пчеле могу заразити путем посуда са 

водом, разних барица у околини пчелињака или артроподама. Код  инфекције са 

N. apis пчеле се заразе перорално спорама. Цео циклус развоја траје 5 дана и 

одвија се у епителним ћелијама средњег црева [148]. Забележен је и податак да на 

врхунцу инфекције број спора у средњем цреву може достићи и до 180 милиона 

(30-50 милиона је просек) [148]. Код пчела радилица, код којих је проценат 

заражених највећи, и трутова, симптоми су краћи животни век, смањена 

производња меда, смањена синтеза беланчевина у телу пчела, поремећај варења, 

мање сакупљање полена, увећан блед абдомен, течан измет жутосмеђе боје, 

непријатног мириса, пузање и дрхтање крила, немогућност полетања и велики 

број угинулих пчела. Акутни ток јавља се током фебруара, марта и априла. Током 

летњих месеци болест постаје асимптоматска, хронична. Матице се заразе преко 

пчела радилица и главни симптом ове болести код матице је смањено ношење јаја 

што се даље манифестује смањењем легла. Могуће је и угинуће матице, након пар 

недеља од инфекције. Младе заражене матице најчешће буду замењене у току 

првог месеца, али није ни редак случај обезматичених друштава.  

Терапија се састоји од средстава на бази јода, Повидон јода, витамина Ц и 

природних нетоксичних препарата [151]. Превентивно је неопходно 
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дезинфиковати рамове, саће и прибор, обезбедити добру вентилацију у кошници, 

довољно квалитетне хране, сув и осунчан терен, јака пчелиња друштва и младе и 

плодне матице. 

 

Слика  8: Споре Nosema apis и Nosema ceranae сликане електронским 

микроскопом. (http://windowbee.com)   

 

http://windowbee.com/
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2.4. БОЛЕСТИ И АНОМАЛИЈЕ МАТИЦЕ 

 

 Због своје специфичне грађе и јединствене функције у пчелињој заједници 

обољења специфична за матицу су већином аномалије, мане и болести 

репродуктивног тракта. Репродуктивни систем матице састоји се од два оваријума 

крушколиког облика, који су грађени од ситних цевчица (овариола) у којима се 

налазе ооцити у различитим стадијумима сазревања; два овидукта, који се 

излазећи појединачно из сваког оваријума спајају у један, средњи овидукт повезан 

са сперматеком; сперматеке, у којој се складишти сперма трутова; и вагине (Слика 

9) [30]. Постоји и посебан део репродуктивног система назван bursa copulatrix 

који представља троугаону шупљину насталу од набора гениталне мембране и 

налази се на бази жаочне коморе. Детаљнија грађа репродуктивног тракта матице 

приказана је на Слици 10 на којој се могу видети и делови дигестивног тракта 

(ректум, анус), жаока и припадајућа жаочна комора, акцесорне жлезде и мишићи.  

 

Слика 9 (лево): Шематски приказ грађе репродуктивног система матице  

(http://www.sliderbase.com) 

Слика 10 (десно): Шематски приказ латералног пресека репродуктивног система 

матице са припадајућим структурама (преузето из рада аутора de Camargo, 1970)

http://www.sliderbase.com/
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 Промене облика и боје оваријума представљају болест под називом 

меланоза, прецизније речено меланоза представља заједнички назив за више 

обољења. Меланоза Х изазвана је гљивицом Melanosella mors apis чије хифе 

стварају нодуларне лезије на репродуктивном тракту матице, а последично 

престаје полагање јаја. Меланоза Б изазвана је бактеријом Aerobacterium clocae 

Jordani и представља често обољење младих матица које постепено доводи до 

стерилитета. Болест црних јаја такође спада у меланозе, али је последица 

неповољних услова спољашње средине (хладноће) и доводи до разградње 

протеина, стварања меланина и дегенерације ткива оваријума где се као 

последица накупља маса дегенерисаног ткива црне боје и стварају се црна јаја.  

 Од генетских промена или аномалија (хипоплазија оваријума, две 

сперматеке) најважнија је ношење недозрелих јаја од стране нормално оплођене 

матице. Матица полаже јаја у ћелије, али се она брзо суше и долази до њиховог 

угинућа. Још једна аномалија која доводи до промене на јајима, односно јаја 

остају неоплођена, јесте угинуће сперматозоида у сперматеци. Матице са оваквом 

аномалијом буду замењене исто као и матице код којих долази до опструкције 

јајовода услед накупљања слепљених сперматозоида. Опструкција јајовода 

могућа је и услед нагомилавања конкремената, екскремената или тумора. 

 Иако сва претходно наведена обољења специфична за матицу 

представљају битан фактор у пчеларству, већина се може врло једноставно и лако 

предупредити исправном селекцијом матица. 
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2.5. НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ БОЛЕСТИ МАТИЦЕ У ПРОИЗВОДНИМ 

ЦЕНТРИМА 

 

 

 Узимајући у обзир претходно наведене чињенице везане за болести 

одраслих пчела, болести матице и апитехничке методе у производним центрима, 

истовремено и анализом стручне литературе, три узрочника издвојена су као 

најзначајнија у изазивању болести матица у производним центрима. Први је 

крпељ Varroa destructor, другог узрочника представља група вируса од којих 

већину преноси Varroa destructor, док су трећи узрочник микроспоридије Nosema 

ceranae и Nosema apis. У претходном делу рада сва три узрочника су већ описана, 

док је у наредном делу рада фокус на специфичностима сваког узрочника везаних 

за њихов утицај на матицу, улози матице у ширењу болести, преваленцији 

обољења и контроли. Поред поменутих узрочника здравље и продуктивност 

матице могу угрозити пестициди и инсектициди, неадекватна исхрана, стрес 

приликом транспорта матице, грабежи и генетски проблеми. 

 

2.5.1. Varroa destructor  

 

 Varroa destructor представља једног од најзначајнијих узрочника колапса 

пчелињих колонија, заједно са вирусима које овај крпељ преноси. Пренос крпеља 

могућ је, као што је поменуто у претходном делу рада, хоризонтално, тј. 

међусобним контактом пчела, али и пчелама које одлазе из кошнице, грабежима, 

пчеларима, и вертикално, са матице на потомство. Крпељ се не размножава у 

матичњацима, ларва матице буде заражена само у условима екстремне 

инфестације вароом. Више фактора доводи да варое избегавају матичњаке. 
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Најважнији фактор је кратак период затвореног саћа, што такође објашњава 

високу инфестацију трутовског легла. Октанска киселина која се налази у 

матичном млечу такође је фактор који неповољно утиче на развој варое у 

матичњацима [7]. Истраживање спроведено у САД-у дошло је до резултата да је 

91,7% узорака пчела било заражено крпељом [137]. Коришћењем узорака из 

мигрирајућих и стационарних пчелињака показало се да је број варое у 

кошницама мигрирајућих пчелињака знатно мањи од броја у стационарним [137]. 

Друго истраживање рађено у Пољској објавило је исте резултате [91]. Тренутно 

не постоји адекватно објашњење оваквих резултата, за сада се улога приписује 

правовременим антиварозним третманима и миграцији пчелињака [137]. 

Селекција матица отпорних на вароу актуелна је широм света. Одређени подаци 

говоре у прилог ефикасности ове методе против варое. У поменутом истраживању 

рађеном у САД-у број варое био је знатно нижи код произвођача матица у односу 

на пчелињаке који нису производни центри матица [137]. Истовремено је праћен 

и број Nosema spp., али одређене разлике у броју нису пронађене. Одређена веза 

варое и Nosema spp. ипак постоји и њихов однос знатно варира у зависности од 

тога да ли су у питању стационарни или миграторни пчелињаци. Код 

стационарних приликом повећања броја V. destructor, број Nosema spp. се смањује, 

док је код миграторних обрнуто [137]. Поред Nosema spp. истражена је и 

интеракција између Aethina tumida и V. destructor-а. Добијени резултати указују да 

повећањем броја V. destructor у кошници долази истовремено до повећања броја 

мале бубе кошнице, али у случају када се повећање броја Aethina tumida посматра 

на нивоу целог пчелињака, број V. destructor у посматраној кошници опада [35]. 

Објашњење оваквих резултата произилази из чињенице да A. tumida подстиче 

хигијенско понашање пчела радилица које отварају ћелије саћа, чисте их и самим 

тим уништавају ларве V. destructor [35].  

Селекција матице сматра се, поред апитехничких биолошких метода и 

хемијских, битним фактором смањења варое у кошницама. Избором 

високопродуктивних матица отпорних на вароу добија се потомство које има 

веома добро хигијенско понашање неопходно за успешну борбу и смањење броја 

V. destructor у колонији [115]. Велики број истраживања рађен је на ову тему, а 

добијени резултати се веома разликују и не показују јасно да ли селекција матице 

стварно утиче на смањење броја крпеља у кошници. Уколико би 
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секвенционирањем ДНК матица резистентних на вароу успео да се пронађе ген 

задужен за отпорност, праћењем овог гена кроз генерације било би могуће са 

сигурношћу дати одговор на ово питање [102]. Једна од пожељних особина 

матица приликом селекције је добро хигијенско понашање изабрано управо ради 

сузбијања варое. Пчеле са добрим хигијенским навикама детектују и одстрањују 

оболело легло што је поготово значајно у неинфективном периоду развоја варое 

[129]. Иако све пчеле радилице воде порекло од исте матице постоје групе 

„полусестара“ пореклом од истог трута и називају се „патрилине“ [146]. Уочена је 

појава да неке пчеле радилице пореклом од матице, претходно селектоване због 

добрих хигијенских навика, немају исте навике, те је ова појава приписана 

трутовима [188]. Селекцијом „патрилина“ могуће је убрзати процес селекције 

унутар кошнице [188]. Ген AmDOP3 утиче на хигијенско понашање пчела и 

пронађен је како код  комерцијално узгајаних пчела тако и код дивљих пчела [81]. 

Доласком варое у САД 1987. године почело је истовремено праћење стања 

дивљих пчела и комерцијално узгајаних. Анализом музејских примерака дивљих 

пчела пронађен је исти ген као и код комерцијално узгајаних из исте области. 

Иако су и дивље колоније пчела биле заражене вароом, поред разних промена и 

смањења колонија, ниједна праћена дивља пчелиња заједница није доживела 

потпуни колапс. Овакав исход објашњен је природном селекцијом и генетском 

разноврсношћу [81]. Колико је генетска разноврсност битна у сузбијању варое 

говоре подаци једног истраживања рађеног 2015. године од стране групе научника 

из Уједињеног Краљевства и САД-а. Анализом матица и њиховог потомства 

извучен је закључак да су матице које су се париле са више трутова (15, 30, 60) 

дале  генетски разноврсније легло које је отпорније на вароу [36]. Како би матица 

била у могућности да да велики број легла она мора бити високопродуктивна. 

Висока продуктивност произилази из броја овариола по оваријуму који се код 

високопродуктивних матица креће у распону 100-180 (понекад и до 250) [57]. 

Што је већи број овариола, већа је продукција јаја [57]. Ово је још једна особина 

матица која се постиже селекцијом, међутим да би високопродуктивна матица 

достигла свој максимални потенцијал неопходно јој је обезбедити идеалне услове 

за репродукцију као што су довољно места у кошници за полагање јаја и 

адекватна исхрана [113].   
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Успешно сузбијање варое постиже се комбинацијом апитехничких 

биолошких метода и хемијских препарата акарицида [91]. Неки од широко 

примењених акарицида могу имати негативних ефеката на репродукцију матице. 

Кумафос и флувинат кориштени за време ларвеног стадијума развоја матице 

утичу на смањење репродуктивних способности одрасле матице [93]. Овакве 

матице имају нижи број парења, мањи број сперматозоида у сперматеци, чак је и 

вијабилност ових сперматозоида смањена [93]. Насупрот матици, кумафос и 

флувинат стимулишу пчеле радилице на стварање нових ћелија саћа и тренутно 

нема података о негативним ефектима по њихово здравље и продуктивност [92]. 

Употребом других акарицида, попут тауфлувалината и тимола, негативан ефекат 

испољава се на пчелама радилицама, али не и на матицу, која је отпорнија на њих 

[28]. Већа отпорност матице потврђена је и код фентироксимата, док приликом 

употребе амитраза нема разлике у отпорности између матице и пчела радилица 

[28]. Амитраз представља један од најчешће кориштених акарицида. У Пољској је 

спроведено истраживање које доказује да дугогодишња употреба трака амитраза 

не доприноси смањењу ефикасности ове супстанце [117]. Постоји теорија која 

говори у прилог овим разликама у отпорности на акарициде, а главна 

претпоставка су различите активности хидролитичких ензима и квалитетнија 

исхрана матице [28]. У једном обимном истраживању спроведеном у Пољској 

2014. године где су узорци мртвих пчела кориштени из 2421 колоније дошло се до 

резултата да су колоније које су биле третиране антиварозним третманима раније 

у сезони (јул) све преживеле зиму [91]. Акарицид који је највише био кориштен у 

истраживању је амитраз. Ефикасност одређених акарицида може зависити и од 

географског положаја или временских прилика током сезоне [135]. Одређена 

есенцијална уља могу се наћи у употреби, иако је њихова ефикасност 

дискутабилна [75]. Испитивање дејстава истих есенцијалних уља на сузбијање 

варое у различитим истраживањима довело је до веома великих разлика у 

резултатима, те се сам ефекат есенцијалних уља тренутно води као непознат [75]. 

Занимљив податак говори да је у истраживању спроведеном у Индији кориштен 

крављи урин пореклом од три расе крава (Holstein, Jersey, Desi) у терапији вароозе 

[133]. Упоредном анализом ефекта крављег урина и тимола након примене током 

4 недеље дошло се до интересантних резултата. У зависности од расе краве урин 

је имао ефикасност уклањања легла варое за 71-75,6% док је тимол смањио легло 

варое за 58,55% [133].  
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Математички модел инфестације пчелиње колоније са вароом извео је 

закључак да константна употреба антиварозних третмана, хемијских или 

биотехничких, може да допринесе успешности у сузбијању варое, пошто је 

успешност резултат кумулативног ефекта свих третмана током године [94]. На 

сузбијању варое треба радити континуирано. Дуготрајна инфестација вароом 

може да доведе до parasitic mite syndrome-a (PMS) који доводи до исцрпљености 

пчела и коначно до њиховог угињавања ван кошнице, али и смањеног одговора 

имунитета што их чини пријемчивијим за развој вирусних инфекција. 

Мониторинг стања кошница заражених вароом могуће је пратити и на време 

сузбијати већу инфестацију помоћу система који се назива IPM (Integrated Pest 

Management) [106]. Овај систем подразумева одређивање сезонског економског 

прага броја варое за сваку кошницу појединачно. Употребом различитих 

доступних метода смањује се број варое испод установљеног прага (Шема 1). Као 

што је приказано на шеми успешност сузбијања вароозе почиње адекватном 

превенцијом, а у зависности од броја крпеља иду различити облици интервенције. 

Са повећањем броја крпеља користе се и агресивније методе које имају већу 

токсичност.  

Шема 1: Приказ употребе различитих метода по систему IPM 
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2.5.2. Вируси 

 

 Поред свих негативних ефеката које изазива присуство V. destructor у 

кошници можда и најзначајније јесте пренос вируса. V. destructor преноси вирусе 

ABPV, CBPV, DWV, KBV, CWV. У Табели 1 приказана је најчешће истражена 

преваленца вируса које преноси Varroa destructor, вируса специфичних за матицу 

(BQCV) и других често истражених вируса. Вирус мешинастог легла (SBV) није 

релевантан за тему овог рада пошто је искључиво болест легла, али је преваленца 

овог вируса стављена у табелу јер је била део анализираних истраживања. 

Одређене државе приказане у табели изабране су на основу доступних података о 

истраженим вирусима битних за заједничке болести одраслих пчела и матице.   

Табела 1: Приказ преваленце седам вируса забележених у шест држава 

истражених током десет година (2008.-2018. године) 

Држава 
Година 
истраживања ABPV BQCV CBPV DWV IBPV KBV SBV 

Данска 2008. 11% 1% 4% 57% 
 

1% 81% 

Данска 2015. 14% 
 

2% 34% 14% 14% 40% 

  
        Кина 2011.  6% 44% 9% 

 
18% 

 
21% 

  
        Сирија 2018.  

 
29,20% 

 
96,80% 

     
        Србија 2013. 57% 100% 60% 67% 

  
70% 

Србија 2014. 61,80% 
  

76,40% 
     

        Турска 2010. 
 

21,42% 25% 
    Турска 2018. 

 
47,60% 

       
        Француска 2008. 58% 86% 28% 97% 

 
17% 86% 

  

У приказу Табеле 1 јасно се види да DWV има велику преваленцу у свим 

приказаним државама. BQCV je такође у великој мери заступљен. Узевши у обзир 

резултате истраживања спроведених у Данској 2008. и 2015. године види се 

значајан пад DWV и SBV, што је највероватније последица велике успешности 

сузбијања вароозе и селекције матица са добрим хигијенским навикама. На 
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територији Републике Србије уочен је благи раст преваленце два вируса ABPV и 

DWV у размаку од годину дана, док за BQCV нема новијих података, иако се из 

приложеног види да су све испитане кошнице биле позитивне на присуство 

вируса. Овај податак говори о потенцијално великом проблему пчелара Србије у 

борби са овим вирусом, али с обзиром на недостатак новијих података није 

могуће извести закључак о утицају овог вируса на пчеле у Републици Србији.   

 Преваленца одређених вируса код матице разликује се у односу на остале 

пчеле из исте кошнице. Вируси са највећом забележеном преваленцом код матице 

су DWV на првом месту и BQCV на другом месту, иако је највећа количина 

BQCV нађена у матичном млечу и код пчела неговатељица [33]. Научници из 

Данске су 2013. године објавили истраживање спроведено на узорку од 29 матица 

у коме су добили различите резултате преваленце вируса код матице у односу на 

истраживања преваленце вируса из узорака узетих од осталих касти пчела. 

Заступљеност вируса код матице имала је следећу процентуалну вредност: DWV 

100%, BQCV 85%, SBV 62%, KBV 21%, CBPV 14% [48]. У односу на 

истраживање објављено пет година раније види се да је на првом месту код 

матице DWV, док је у кошници SBV, на другом месту код матице je BQCV, док је 

у кошници DWV. Када се у обзир узму разлике у кориштеним методама, броју 

узорака, епидемологији и периоду године, ипак остаје значајна разлика у 

преваленцији вируса код матице у односу на пчеле из кошнице. Ове разлике 

могуће је објаснити баријерама у социјалном имунитету које постоје ради заштите 

матице, начину преноса одређених вируса и пријемчивости домаћина за вирус. 

Главну баријеру у социјалном имунитету представљају младе пчеле радилице које 

хране матицу. С обзиром да пчеле неговатељице не излазе из кошнице на тај 

начин донекле смањују могућност заражавања матице [6]. У једном истраживању 

IAPV коришћене су матице којима је била доступна храна коју су могле саме да 

узимају, али су око ње биле присутне заражене младе пчеле радилице. Резултат је 

био низак титар IAPV код матице. Веома низак титар вируса код матице 

објашњен је малим контактом матице са пчелама неговатељицама, могућношћу 

матице да се сама храни, али и механизмима, за сад непознатим, којима матица 

избегава заражене пчеле [6]. Сличан закључак донесен је приликом другог 

истраживања које се бавило прогресијом симптома код матице позитивне на 

CBPV. Заражене матице које су биле у контакту само са симптоматичним 
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зараженим пчелама радилицама и саме су врло брзо испољиле симптоме, док су 

заражене матице које су биле у контакту истовремено са зараженим и здравим 

пчелама испољиле много блаже симптоме и период инкубације је био дужи [3]. 

Овакви резултати такође су објашњени механизмима матице којима избегава 

заражене пчеле. Поред матице, пчеле радилице поседују сличан механизам 

одбране, избегавањем заражених [6].  

 Концентрација вируса у телу матице варира. Највећа концентрација вируса 

пронађена је у тораксу, мозгу, оваријуму, сперматеци и интестинуму [48]. Велика 

концентрација DWV, који је најпревалентнији код младих матица једном парених, 

нађена је у тораксу матице, али и у сперматеци. У Табели 2 приказана су места 

највећих концентрација вируса на основу података истраживања рађеног у САД-у 

и објављеног марта 2020. године [8].   

Табела 2: Места највеће концентрације и вируси који се у њима налазе 

  

Матице достижу врхунац своје продуктивности у току своје друге године 

живота, након чега углавном буду замењене младим матицама. Као што је 

поменуто, младе, једном парене матице имају највећу преваленцу DWV, те је 

интродукцијом нове матице могућ и унос овог вируса у пчелињу заједницу [58]. 

Велика преваленца вируса зависи од нивоа инфестације варое у кошници, али и 

нивоа инфестације трутова у кошници, код којих се титар и вирулентност вируса 

повећавају [8]. Поред DWV у семену трутова пронађен је и ABPV [84]. Битност 

ових чињеница огледа се у могућности преноса вируса сексуалним путем [7]. 

DWV доводи до деформисаности крила матице, док је код остатка колоније 

могућа и асимптоматска инфекција. BQCV доводи до промена искључиво на 

ларвама матице, иако је доказано да коинфекција са N. ceranae доводи до промена 

Место највеће концентрације  Вируси 
Жлезде пчела радилица (мандибуларне и 

хипофарингеалне) 

CBVP, DWV, IAPV, SBV 

Јаја 

BQCV, CBPV, DWV, IAPV, 

KBV, SBV 

Ларва матице ABPV, BQCV, DWV, KBV, SBV 

Полни органи матице ABPV, BQCV, DWV, SBV 

Пчелињи восак ћелија саћа у којој је ларва матице BQCV, DWV, IAPV 
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у централном нервном систему и у експресији гена задужених за хигијенске 

навике које потом наслеђује потомство [39]. АBPV и IAPV присутни су и код 

одраслих матица које их преносе на потомство, али директан утицај на матицу 

није довољно истражен. CBPV и SBV ретко изазивају обољења код матице, али је 

она преносиоц [7]. Приликом екстремних случајева вирусних инфекција долази до 

дегенерације јајника матице и стварањем паракристалних регија у којима се 

налазе трагови ДНК или РНК вируса [53].  

У кошницама најчешћи резултат вирусних инфекција је коинфекција са два 

или више (најчешће три вируса) [48]. У Републици Србији 2013. године у 

испитаним кошницама 96,97 % кошница имале су више од једног вируса [89]. 

Исте године у Данској у 93% испитаних кошница било је присутно више од једног 

вируса, док је у Сирији 2018. године 97,9% испитаних кошница било позитивно 

на присуство више вируса [48][69]. У зависности од титра вируса разликује се 

асимптоматска и симптоматски испољена инфекција. Прогресија болести има 

логаритамски линеаран однос са титром патогена, што доводи до закључка да 

перзистентне инапарентне инфекције имају низак ниво вирусне репликације. Иако 

је последњих деценија примећен пораст вирусних инфекција пчела широм света, а 

имајући у виду могућност мутације вируса и промену домаћина (нпр. HIV, SARS, 

MERS), за сада не постоји зоонотски потенцијал пчелињих вируса. Анализом 

филогенетског стабла вируса доказано је да се вируси пчела јако споро мењају и 

стриктно су адаптирани на једног домаћина [111]. 

 

2.5.3. Nosema ceranae и Nosema apis 

 

 Ноземоза представља један од главних фактора слабљења социјалног 

имунитета пчелиње заједнице и на тај начин доприноси развијању вирусних 

инфекција. Примера ради N. ceranae и BQCV синергистичи раде и доводе до 

повећаног морталитета пчела [39]. Матице, због дужег животног века, могу 

представљати константан резервоар микроспоридија. Дужи животни век матице 

објашњен је теоријом исхране матичним млечом и одговором организма пчеле на 

њега [99]. Пут метаболизма назван IIS (Insulin Insulin-like Signaling) регулише 
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метаболизам и репродукцију, остварује интеракцију са виталогенином (Vg) и 

јувенилним хормоном (JH) и на тај начин продужава животни век матице [99]. 

Виталогенин је гликопротеин продукован од стране масних тела која користе 

ооцити у развоју и чија је продукција стимулисана парењем [34]. Јувенилни 

хормон регулише расподелу посла и сазревање код пчела. Матице које полажу јаја 

имају високу концентрацију виталогенина, а тежина матице је директно 

пропорционална експресији виталогенина [34]. Код млађих пчела радилица, као 

што су неговатељице, већа је концентрација Vg у односу на JH, али сазревањем 

пчела овај однос се мења, те старије пчеле имају већу концентрацију JH у односу 

на Vg. Висококалорична храна, као што је матични млеч, код матице доводи до 

смањења коцентрације JH док се истовремено концентрација Vg повећава [99]. N. 

ceranae скраћује животни век пчела радилица модификујући однос јувенилног 

хормона и виталогенина, те је код пчела неговатељица концентрација Vg нижа од 

концентрације JH што доводи до бржег сазревања пчела радилица [56]. На исти 

начин ноземоза скраћује животни век матице, подаци говоре и до 50 дана [6]. 

Управо због односа JH и Vg постоји могућност да су старије матице отпорније на 

ноземозу [143].  

Значајна количина N. ceranae пронађена је у јајницима матице. Услед 

присуства Nosema spp. долази до касније продукције ооцита, а у екстремним 

случајевима и дегенерације јајника који се смањују, исто као и овариоле [7]. Честа 

појава је потпун престанак полагања јаја код матице [56]. Долази и до промене у 

продукцији мандибуларних феромона матице и смањења антиоксидативног 

капацитета [2]. Већи антиоксидативни капацитет даје бољи одговор на 

оксидативни стрес који је уједно још један фактор дужег животног века матице 

[99]. Матица је и једини члан заједнице који дефецира у кошници, ширећи на тај 

начин споре. Све наведене промене доводе до преране замене матице у кошници, 

самим тим и великих економских губитака. Велики проблем представља пренос 

ноземозе сексуалним путем. У једном истраживању семена трутова на присуство 

N. ceranae 69% испитаног семена било је заражено [104]. Исто истраживање 

доказало је и присуство ноземозе код матице након вештачке инсеминације 

инфицираним семеном. Проблем сексуалне трансмисије ноземозе настаје због 

природне полиандрије матице и немогућности праћења трута са инфицираним 

семеном. Ларве и лутке такође могу бити инфициране, преко пчела неговатељица 
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или пореклом од инфицираних матица [43]. У оба случаја пронађена је негативна 

корелација између броја спора у ларвама/луткама и адултима. Када је продукција 

спора у ларвама и луткама ниска пролиферација спора у адултним пчелама је 

висока [43]. Иако је сексуална трансмисија ноземозе битна, истраживања су 

показала да је инокулацијом спора код матице добијено потомство имало теже 

случајеве инфекције од било ког другог начина преноса [27].  

За разлику од матица селектованих на резистентност варое, селекција 

матице на резистентност од ноземозе није довољно испитана. Својства битна за 

заштиту од ноземозе нису доказана код матице, те је ниво њене инфестације 

највероватније резултат радилица које лимитирају изложеност спорама [143]. 

Ипак постоје биолошке варијације матице, те су одгајивачи матица из Шведске и 

Данске успели селекцијом током 15 година да добију матице са смањеном 

инциденцом N. apis [49]. У односу на претходна истраживања комерцијално 

узгајаних матица примећен је пад броја Nosema spp. претходних пар година [131]. 

Иако не постоје чврсти докази резистенције на ноземозу добијене селекцијом 

матица не треба искључити ову могућност у борби против ноземозе.  

 

2.5.4. Остали фактори који угрожавају здравље матице 

 

 Инсектициди, као што су фипронил и тиаклоприд, значајно повећавају 

морталитет код пчела заражених ноземозом, иако тачан механизам није довољно 

познат [141]. Пестицид тиаметоксам, неоникотиноид коришћен за сузбијање 

штеточина у пољопривреди, је неуротоксин који се везује за ацетилхолинске 

рецепторе и доводи до поремећаја моторних функција. Применом сублеталних 

доза тиаметоксама у једном истраживању дошло се до резултата да овај пестицид 

негативно утиче на перформансе матице и смањује тежину оваријума и броја 

сперматозоида у сперматеци матице [134]. Утицај пестицида на колонију и 

матицу не треба посматрати на индивидуалном нивоу, већ кумулативни ефекат 

свих кориштених пестицида у околини пчелињака [33].  
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Прихрањивање пчела током производње матичњака побољшава пријем 

матице и повећава масу новоизлежених матица. Исхрана медом и поленом даје 

најбољи ефекат на масу спарених матица и повећава број оваријалних цевчица 

[38]. Нутритивни дефицит код младих матица може имати утицај на 

репродуктивни потенцијал. Смањен репродуктивни потенцијал доводи до мале 

вијабилности сперматозоида у сперматеци матице, исто као код употребе 

одређених пестицида, и последично може да доведе колапса друштва [90].  

Стрес приликом транспорта и екстремне температуре такође доводе до 

истог проблема. Иако није доказано да температурне разлике приликом 

транспорта матице имају директан утицај оне могу бити стресор који доводи до 

већег морталитета матица приликом транспорта [146].  

Од грабежи, поред бумбара, дивљих пчела, оса и медведа треба 

напоменути и птицу пчеларицу (Merops apiaster) (Слика 11) која се гнезди у 

нашим крајевима и поред бумбара храни се и пчелама. Успешност парења матице 

у одсуству гнезда пчеларица око пчелињака била је 80% док је у присуству 

пчеларица успешност била 46,67% [83]. Приликом изградње пчелињака треба 

обратити пажњу и на гнезда пчеларица.  

 

Слика 11:  Пчеларице (Merops apiaster) (https://upload.wikimedia) 

https://upload.wikimedia/
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Генетска разноврсност битна је у превенцији многих болести, од којих су 

неке већ поменуте у претходном делу рада. Фактор који такође утиче на 

продуктивности матице је време на које, нажалост, не може да се утиче, иако је 

проценат успешности оплодње код матице у току хладнијег времена 59%, док 

оплодња у току топлијег времена даје успешност 82-100% [134]. Инвазивно 

узорковања матице при испитивању особина такође може да доведе до стреса који 

се касније одражава на њено здравље и продуктивну способност. Циљ 

производних центара матица зато треба да буде на повећању просечног квалитета 

матица, што за собом повлачи убрзано развијање технологија за праћење 

квалитета матице без инвазивног узорковања [131]. 

 

3. Законска регулатива 

 

 Пандан Светској здравственој организацији за болести животиња јесте 

Светска организација за заштиту здравља животиња (OIE). Првобитно названа 

Office International des Epizooties 25. јануара 1924. године променом имена маја 

2003. године одлучила је да задржи препознатљив акроним OIE. Ово је 

интернационална организација призната од стране Светске трговинске 

организације као референтна организација која броји 182 државе чланице. ОIE 

Terrestrial Animal Health Code 2019 представља правилник којим је регулисан увоз 

и извоз животиња, пријава и контрола патогена, и спречавање њиховог 

преношења путем животиња и продуката анималног порекла. У секцији 9. овог 

правилника налазе се шест узрочника болести пчела означених као значајне за 

интернационалну трговину. Овде спадају следеће болести: акароза (поглавље 

9.1.), америчка куга легла (поглавље 9.2.), европска куга легла (поглавље 9.3.), 

етиниоза (поглавље 9.4.), тропилелоза (поглавље 9.5.) и варооза (поглавље 9.6.). 

На овој листи тренутно се не налазе ноземоза и вирусне болести пчела које су 

последњих година постале велики проблем у пчеларској производњи. 

Дијагностичке процедуре неопходне у доказивању свих наведених болести 

описане су другим правилником исте организације OIE Terrestrial Manual 2018.  
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У Републици Србији у „Закону о ветеринарству“ који је на снази од 01. 

јануара 2005. године, одредбом члана 170.  издата је листа заразних болести 

животиња које су одређене зоосанитарним кодексом међународне организације за 

заштиту здравља животиња (OIE) и на којој постоји мала измена у односу на 

претходних шест наведених болести из истог кодекса. Уместо етиниозе на листи 

се налази ноземоза. Одређене заразне болести пчела неопходно је пријавити 

ветеринару или ветеринарском инспектору, а неке од њих ветеринар или 

ветеринарски инспектор пријављује министарству чак и приликом сумње на 

болест. На основу „Правилника о листи нарочито опасних заразних болести 

животиња и листи заразних болести животиња које се обавезно пријављују, као и 

о начину њихове пријаве и одјаве“ болести пчела које се налазе на листи и на које 

је неопходно пријавити сумњу и присуство болести су америчка куга легла, 

тропилелоза и етиниоза, док је само присуство болести потребно пријавити код 

избијања акарозе, европске куге легла, ноземозе и вароозе. Након потврде 

присуства болести у неком пчелињаку постоји „Правилник о мерама за сузбијање 

и искорењивање заразних болести пчела, Службени гл. РС, бр. 6/88“ у коме су 

детаљније описани поступци сузбијања и искорењивања америчке куге легла, 

акарозе, ноземозе и вароозе. Како би узгојене пчеле и пчелињи производи могли 

да се пусте у промет неопходно је пратити упутства још једног правилника у коме 

има више речи о превентивним и дијагностичким мерама кориштеним за одгој 

здравих пчела. Поменути правилник носи назив „Правилник о утврђивању 

програма мера здравствене заштите животиња за 2020. Годину, Службени гласник 

РС, бр.25/2020.“ и мера под бројем 7. „Дијагностичка испитивања животиња у 

циљу откривања болести и инфекција и отпорности на антимикробна средства“ у 

оквиру Болести пчела садржи описане процедуре за болести америчка куга легла, 

варооза, тропилелоза и етиниоза.  

 Поред наведених закона и правилника треба напоменути и „Закон о 

сточарству“ где се под члановима 59., 60., 61., 62. и 63. налазе одредбе везане за 

гајење пчела и „Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и 

регистрацији пчелињака“. Приликом извоза пчела, матица или пчелињих 

производа неопходно је додатно се информисати о законима и правилницима 

државе у коју се планира извоз.      
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4. ЦИЉ И ЗАДАЦИ РАДА 
 

 

Циљеви овог дипломског рада су: 

 Преглед најзначајнијих болести матице, од којих су неке заједничке 

за све одрасле пчеле, док су друге специфичне само за матицу 

 Начин ширења, контрола и евентуална терапија најзначајнијих 

болести 

 Специфичности производних центара матица и најзначајније 

болести које се јављају у њима 

 Улога и значај матице у ширењу заразних болести у производним 

центрима, контрола и евентуална терапија 

 Преглед законске регулативе која прати избијање одређених 

болести 
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5. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

 

 Приликом израде дипломског рада рађена је анализа доступне актуелне 

научне литературе која се бави болестима пчела, болестима матице, производним 

центрима и специфичним одговором матице на ноксе. На основу ових података 

поједине болести издвојене су као најзначајније за матицу. Анализирани су и  

актуелни подаци везани за преваленцију, контролу и терапију најзначајнијих 

болести и издвојени најрелевантнији подаци везани за болести матице у 

производним центрима. 

 Методе које су кориштене су три неексперименталне методе: метода 

дескрипције, метода компилације и дедуктивна метода. 
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6. ЗАКЉУЧАК 
 

 

 

 Разумевање тока болести пчела заједничке за одрасле пчеле и матицу, 

различите етиологије (бактеријске, вирусне, паразитске, гљивичне) које 

доводе до великих губитака од кључног је значаја у интензивном 

савременом пчеларству. 

 Превенција, правовремена и адекватна терапија болести и повећање 

просечног квалитета пчела у пчелињаку незаменљиви су у борби против 

болести.   

 Најзначајније болести производних центара матица су варооза, вируси које 

преноси Varroa destructor и ноземоза, док утицај антропогених и 

абиотичких фактора на социјални имунитет пчела и индивидуалну 

резистентност матице доприноси развоју обољења. 

 Селекцијом високорепродуктивних квалитетних матица са великим 

степеном резистентности на болести и добрим хигијенским навикама 

добија се квалитетно потомство са јаким социјалним имунитетом. 

  Одређени физиолошки механизми и ефикасност баријера у социјалном 

имунитету чине матицу отпорнијом на болести, али немају утицај на 

посредништво матице у преносу болести. 

 Интродукција младих матица, сексуална трансмисија болести и 

интеракција са младим пчелама неговатељицама представљају 

најзначајније путеве ширења обољења у производним центрима. 

 Познавање законске регулативе и реаговање у складу са законом приликом 

избијања болести има утицај на смањење настале штете и контролу даљег 

ширења болести.
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